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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian yang digunakan pada proyek ini bertujuan untuk mencari jalan 

keluar suatu permasalahan pada suatu organisasi yang biasa disebut penelitian 

terapan atau applied research (Indriantoro & Supomo, 2018). Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan membantu Leon Boutique untuk mengubah sistem 

pencatatan dari sistem pencatatan di buku menjadi sistem pencatatan 

komputerisasi agar dalam mmbangun usahanya lebih mudah dalam mengelola 

transaksi usahanya sehingga mampu menyajikan informasi finansial yang dapat 

menjadi acuan dasar dalam pengambilan keputusan atas usahanya.  

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data yang dilakukan ada 3 yaitu wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dilakukan Bersama 

Bapak Tonny selaku pemilik. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan operasional 

perusahaan saat ini dapat diketahui secara detail hingga pencatatan yang 

dilakukan pada setiap kegiatan transaksi yang terjadi pada usahanya.  

Teknik observasi dilakukan dengan mengunjungi ke Toko Leon Boutique 

dan mengamati bagaimana cara mereka melakukan sistem pencatatan yang sudah 

ada seperti bagaimana cara mereka dalam melakukan pencatatan transaksi 

usahanya sehari-hari.   

Teknik dokumentasi digunakan bertujuan untuk dijadikan alat 

pertanggungjawaban dalam melakukan kegiatan kerja praktik ini. Teknik 

dokumentasi yang dipakai meliputi pengumpulan, pemilihan, dan pengolahan 

bukti. Hal yang dilakukan pertama kali adalah dengan melakukan pengumpulan 

data yang sudah didapatkan dari usaha. Kemudian data tersebut harus disortir lagi 

mana yang kegiatan usaha dan non-usaha. Hasil yang di dapatkan dari pemilihan 

tadi baru bisa diolah. Data yang dimaksud bisa berupa data pencatatan transaksi, 

jadwal operasional usaha maupun data lain yang ada dalam usaha tersebut. 
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4.3 Proses Perancangan 

Perancangan sistem pencatatan komputerisasi pada Leon Boutique dimulai 

dari mengunjungi serta mewawancarai secara langsung Bapak Tonny guna dalam 

mengetahui operasional usaha sehari-hari. Setelah itu, sistem dirancang 

menggunakan aplikasi Microsoft Access dalam pengimplementasian sistem 

pencatatan komputerisasi agar laporan keuangan dapat disajikan dengan mudah 

setiap bulannya.  

Sistem pencatatan komputerisasi yang dibuat sudah menghubungkan 

semua tabel yang ada seperti daftar akun, transaksi penjualan, pembelian, 

penerimaan kas, penjualan kas dan tabel lainnya secara otomatis agar pengguna 

dapat dengan mudah membaca informasi keuangan usahanya. Semua tabel yang 

dibuat harus sesuai dengan kebutuhan usaha agar sistem tersebut dapat dipahami 

dan dijalankan dengan mudah oleh pengguna.  

Setelah sistem selesai akan diperlihatkan kepada pengguna untuk di 

evaluasi. Setelah tahapan evaluasi selesai maka pengimplementasian sistem 

dilakukan agar dapat digunakan dalam kegiatan usahanya.  

   

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahapan Pelaksanaan 

1. Tahapan Persiapan 

Survei lokasi, wawancara serta observasi pada lokasi merupakan tahapan 

awal dari kerja praktik ini. Dari wawancara dan observasi, dapat mengetahui 

mengenai gambaran bidang usaha yang di tekuni, struktur usaha, kegiatan 

operasional, hingga sistem pencatatan saat ini. Selain itu, permasalahan yang 

terjadi terutama permasalahan yang ada pada sistem pencatatan saat ini dapat 

diketahui. Setelah mengetahui permasalahan tersebut, tahapan selanjutnya adalah 

mengajukan pelaksanaan kerja praktik kepada Leon Boutique dan mendapatkan 

persetujuan. Tahapan terakhir dari pelaksanaan adalah dengan mengajukan 

persetujuan topik dan proposal kerja praktik. 

2. Tahapan Pelaksanaan 
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Tahapan pelaksanaan dimulai dari data wawancara dan observasi yang 

didapatkan dari tahapan persiapan sebelumnya dianalisa kembali dan melakukan 

perancangan sistem yang akan digunakan oleh Leon Boutique. Sistem yang sudah 

selesai dirancang akan didiskusikan dengan Leon Boutique apakah sistem tersebut 

sudah sesuai dengan kebutuhan usahanya. 

Setelah didiskusikan dan mendapatkan persetujuan mengenai sistem 

tersebut, selanjutnya akan dilakukan uji keakuratan terhadap sistem tersebut 

dengan cara menginput transaksi Leon Boutique selama 1 (satu) bulan sebelum 

melakukan pelatihan kepada pengguna. Jika ada masalah dengan sistem maka 

akan dilakukan perbaikan. 

Jika sistem sudah bebas dari error, tahapan selanjutnya adalah melakukan 

pelatihan kepada pengguna. Setelah pelatihan, sistem akan diserahkan kepada 

Leon Boutique untuk diimplementasikan pada usahanya.  

3. Tahapan Penilaian dan Pelaporan   

Tahapan terakhir proses kerja praktik adalah tahapan penilaian dan 

pelaporan. Proses awal mulai dari pengevaluasian sistem yang sudah 

diimplementasikan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Setelah itu, 

membuat laporan penelitian dan mempresentasikan kepada dosen pembimbing. 

Setelah itu, penilaian dari dosen pembimbing akan dilakukan pada saat kunjungan 

ke tempat kerja praktik. 

 

4.4.2 Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal kerja praktik ini di mulai dari tanggal 15 Juli hingga 8 Desember 

2019 yang dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik pada Toko Leon Boutique 

Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

Survei lokasi kerja praktik 15 Juli 2019  

Memahami sistem dan kegiatan operasional 

usaha 

25 Juli 2019 

Pengajuan proposal kerja praktik 26 Juli 2019 
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Pengumpulan proposal dan surat pernyataan 27 Agustus 2019 

Merancang sistem pencatatan akuntansi 

dengan Microsoft Accees dan pengujian 

keakuratan 

5 September - 27 Oktober 2019  

Pelatihan dan implementasi sistem kepada 

klien 

28 Oktober 2019 

Mengevaluasi sistem setelah dilakukan 

penginputan data 

13 November 2019 

Kunjungan pembimbing ke lokasi kerja 

praktik 

8 Desember 2019 

 

Yuliana Santoso. Perancangan dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Toko Leon Boutique. 
UIB Repository©2020


