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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1  Rancangan Penelitian 

Dalam situasi persaingan bisnis yang kompetitif ini bagian yang tidak bisa 

dipisahkan dan sangat penting arti serta peranannya dalam suatu organisasi ialah 

penelitian (Haryono, 2012). Aktivitas manusia mengenai kecerdasannya yang 

terkait dengan menelaah sesuatu, interpretasi, menemukan dan pengembangan 

metode serta sistem bagi perkembangan pengetahuan manusia ialah definisi dari 

penelitian (Echdar, 2017). Berdasarkan sisi tujuan, penelitian dibedakan menjadi 

dua yakni penelitian murni dan terapan. Penelitian yang dipergunakan oleh 

penulis untuk rancangan merupakan jenis penelitian terapan. Penelitian penerapan 

dapat mempengaruhi kehidupan tiap-tiap individu di dunia ini dan penghasilan 

dari terapan praktis serta memiliki tujuan yang spesifik dan jelas (Nasution, 2016). 

Memecahkan masalah-masalah praktis dengan menggunakan kemampuan pada 

suatu teori yang meliputi menguji, menerapkan dan mengevaluasi merupakan 

tujuan dari penelitian terapan (Neolaka, 2014). 

Penelitian yang dilaksanakan untuk memecahkan sebuah masalah di suatu 

tempat seperti instansi, perusahaan dan organisasi adalah penelitian terapan 

(Sujarweni, 2014). Tujuan dilakukannya penelitian terapan yakni menjawab 

pertanyaan mengenai problematika khusus atau untuk melancarkan suatu 

keputusan tentang kebijakan khusus atau suatu tindakan. Dari segi karakteristik 

penelitian, penelitian ini termasuk ke kategori penelitian kasus dan lapangan. 

Bentuk penelitian yang memiliki problematika spesifik mengenai kondisi 

sekarang dan konteks dari subyek yang akan diteliti serta kalangan yang berkaitan 

merupakan bentuk penelitian studi kasus dan lapangan (Sudaryono, 2017). Studi 

kasus dan lapangan lebih terpusat mengenai hal mencerminkan kasus atas subyek 

tertentu dan menelitinya, dengan demikian dapat menciptakan berbagai macam 

temuan baru (Nanang & Martono, 2015). Menurut Hasan (2014), penelitian studi 

kasus merupakan penelitian dalam hal status subyek analisis yang berkaitan 

dengan keseluruhan personalitas atau suatu fase spesifik. Lembaga, kelompok, 

individu, maupun masyarakat merupakan subyek dari sebuah penelitian. 
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4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013), pengumpulan data ialah prosedur awal didalam 

melaksanakan penelitian, kondisi ini dikarenakan sasaran utama dari 

pengumpulan data ialah memperoleh data. Hasil merupakan data yang didapatkan 

kemudian diolah menjadi laporan. Hal tersebut berkaitan dengan metode apa yang 

digunakan untuk mengumpulkan data, sumber, serta media yang dimanfaatkan. 

Teknik pengumpulan data yang akan dilaksanakan penulis yakni data primer. 

Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Penulis 

menggunakan metode ini yang meliputi: 

1. Observasi 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013), observasi ialah pola 

kepribadian subyek, obyek, atau peristiwa sistematik yang tidak 

disertakan permasalahan yang terbentuk atau berbagi informasi 

bersama para individu. Teknik observasi dilaksanakan apabila 

penelitian berkaitan dengan prinsip manusia, gejala alam, aktivitas 

kerja serta masalah lainnya yang dapat langsung ditinjau oleh peneliti 

(Maolani & Cahyana, 2015). Observasi perlu dilaksanakan oleh 

penulis, dengan demikian penulis mampu menyelesaikan hasil 

penelitian dengan maksimal. Metode dalam mengumpulkan data 

dengan cara melaksanakan peninjauan secara langsung melalui data-

data transaksi yang didapatkan serta aktivitas usaha yang terjadi pada 

Toko Family. 

2. Wawancara (interview) 

Teknik wawancara lebih mengarah ke komunikatif antara peneliti dan 

pemilik usaha. Menurut Sudaryono (2017), salah satu cara untuk 

menggabungkan data primer yang dilaksanakan dengan teknik lisan 

disebuah pertemuan yang saling bertatapan muka dengan cara 

individual maupun kelompok disebut dengan wawancara. Wawancara 

ialah cara mengumpulkan data yang dimana peneliti akan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dengan cara lisan yang tertuju ke subyek 

penelitian yang dicerminkan melalui tatap muka, telepon, serta survei 

(Indriantoro & Supomo, 2013).  
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3. Dokumentasi 

Menurut Sudaryono (2017), dokumentasi ialah penyempurnaan dari 

penerapan teknik observasi dan wawancara yang terkait dengan 

penelitian yang bersifat kualitatif. Metode untuk mengumpulkan data 

penelitian menggunakan dokumen tertulis yang diperoleh dari foto-

foto, dokumen administratif, laporan aktivitas usaha, surat-surat 

agenda dan lain-lain. Teknik pengumpulan data menggunakan cara 

mencatat aktivitas-aktvitas pada Toko Family berupa catatan tertulis. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Pelaksanaan perancangan sistem dilakukan setelah penulis telah 

mengumpulkan data dari aktivitas wawancara, observasi dan dokumentasi yang 

diselaraskan berdasarkan keperluan Toko Family yang dibuat melalui software 

komputer. Atas sistem yang dibuat penulis berharap dapat menunjang pemilik 

usaha didalam proses penyusunan laporan keuangan secara andal. Berikut ini 

langkah-langkah dalam melakukan pembuatan sistem pada Toko Family meliputi: 

1. Proses wawancara dan observasi ke lokasi usaha dengan pemilik 

beserta karyawan untuk memahami aktivitas operasional yang ada di 

Toko Family. 

2. Mengidentifikasi aktivitas keuangan yang ada pada Toko Family. 

3. Mengidentifikasi dan menganalisa terhadap hambatan yang dihadapi. 

4. Memahami dan melakukan pembahasan terhadap hambatan yang 

dihadapi oleh Toko Family dalam menjalankan usahanya. 

5. Menyampaikan masukan dan saran terhadap hambatan yang dihadapi 

dan laporan hasil perumusan masalah kepada pemilik usaha. 

6. Memahami dan melakukan penerapan SAK EMKM yang berlaku. 

7. Memberikan gambaran yang berkaitan dengan sistem pencatatan yang 

akan dibuat untuk membantu pemilik usaha terkait dengan pembukuan 

aktivitas operasional usaha serta membentuk laporan keuangan. 

8. Mencatat dan menyusun daftar persediaan barang yang diperoleh dari 

tempat usaha pemilik dan membuat daftar akun (Chart of Account). 
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9. Melaksanakan perancangan sistem pencatatan akuntansi guna untuk 

mencatat persediaan barang, pembelian, penjualan, buku kas, buku 

bank serta pembukuan dari jurnal sampai dengan laporan keuangan. 

10. Mengadakan pertemuan dengan pemilik usaha untuk memberitahukan 

hasil perancangan sistem. 

11. Menguji sistem yang dibuat dengan melakukan pelatihan awal kepada 

pemilik usaha pencatatan akuntansi yang dirancang. 

12. Mengevaluasi, revisi, pengembangan, serta penyempurnaan sistem 

berdasarkan hasil masukan yang didapatkan dari pemilik usaha. 

13. Melakukan pengujian ulang atas sistem yang telah diperbaiki. 

14. Menyiapkan softcopy sistem dan menyerahkannya kepada pemilik 

usaha serta buku panduan sistem. 

15. Implementasi sistem yang dilaksanakan oleh pengguna. 

16. Mewawancarai kembali pengguna mengenai hasil implementasi 

sistemnya. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Pengoperasian kerja praktik ini diawali dengan menyurvei UMKM yang 

menginginkan sistem pencatatan. Dalam pelaksanaan ini dilalui dengan beberapa 

tahap, yakni tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penilaian 

beserta laporan. Penjabaran dari tiap tahapan yang telah disampaikan diatas 

meliputi: 

4.4.1 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Didalam perencanaan ini kegiatan diumumkan secara terstruktur yakni 

dalam bentuk laporan. Pembimbing akan mengunjungi Toko Family untuk 

meyakinkan sistem yang sudah dirancang sudah diterapkan dan pembimbing akan 

memberi penilaian serta pengevaluasian terkait jalan atau tidak jalan pada proyek 

ini. 

Setelah pembimbing melakukan penilaian dan evaluasi, tahap selanjutnya 

yang akan dijalankan adalah finalisasi laporan. Dalam tahap ini hasil Hardcover 

yang telah dilakukan revisi sesuai dengan yang diarahkan oleh pembimbing 
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dikumpulkan beserta CD ke BAAK dan perpustakaan. Hasil dari kerja praktik 

akan dijadikan sebagai nilai dari salah satu mata kuliah akuntansi yaitu Kerja 

Praktik I dan II. 

4.4.2 Tahapan Persiapan 

Berikut ini beberapa langkah dalam melaksanakan tahap persiapan, 

yakni: 

a. Survei UMKM yang bisa ditempatkan sebagai lokasi pelaksanaan 

kerja praktik dengan syarat kerja praktik ini sudah beroperasi minimal 

satu tahun . 

b. Menetapkan Toko Family sebagai usaha yang akan dilaksanakan 

perancangan sistem yang berlokasi di Kios Pasar Tiban Centre, Batam. 

c. Meminta persetujuan dari pemilik usaha Toko Family sebagai tempat 

kerja praktik penulis. 

d. Memilih topik berdasarkan hambatan yang sedang dihadapkan Toko 

Family.  

e. Mengajukan proposal kerja praktik ke dosen pembimbing dan prodi. 

4.4.3 Tahap Pelaksanaan 

Hasil penjelasan melalui tahap persiapan akan ditetapkan sebagai fondasi 

dalam membuat sistem pencatatan akuntansi serta pengendalian internal pada 

Toko Family. Hasil dari observasi serta wawancara yang sudah dijalankan pada 

sebelumnya, Toko Family memiliki hambatan-hambatan yang timbul yakni Toko 

Family tidak bisa mendapatkan informasi mengenai keseluruhan penjualan 

persediaan barang dagangnya dan tidak bisa mendapatkan informasi atas jumlah 

penerimaan kas yang diterima. 

Atas peninjauan ini maka penulis memutuskan sistem ini yang dibuat 

dengan software kemudian akan diterapkan dan di implementasikan dengan 

bentuk yang gampang dimengerti dan digunakan oleh pemilik usaha yang tidak 

menguasai akuntansi. Setelah sistemnya siap dirancang maka akan dilakukan 

pengujian terlebih dahulu, sehingga dapat mengetahui keakuratan sistem yang 

dirancang dan jika muncul kekeliruan dalam sistem penulis akan melakukan 

perbaikan. Setelah selesai melakukan percobaan pada sistem yang dirancang, 

dilanjutkan dengan melakukan pelatihan ke pemilik usaha melalui pengenalan 
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sistem, cara pemakaian sistem dan manfaat dari sistem yang dirancang oleh 

penulis. Dalam masa pelatihan penulis akan memberikan edukasi dalam membaca 

laporan keuangan. 

Setelah melaksanakan proses pelatihan dan memastikan pemilik usaha 

mengerti dengan sistem yang dirancang, selanjutnya penulis akan mengunjungi 

Toko Family secara rutin untuk mengevaluasi serta membantu pemilik usaha 

terkait permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi adalah cara penilaian 

terhadap jenjang keakuratan sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa 

sistem tersebut bisa menunjang pemilik usaha dalam menuntaskan hambatan 

dalam operasi aktivitas usaha. Apabila terdapat permintaan dari pemilik usaha, 

maka akan dilakukannya perubahan sesuai dengan keinginan agar bisa 

diimplementasikan dan digunakan dengan lancar oleh pemilik usaha.  

 

4.4.4 Jadwal Kerja 

Jadwal pelaksanaan kegiatan kerja praktik di Toko Family mulai dari 

tanggal 1 September 2019 sampai dengan 10 Desember 2019. Selama kerja 

praktik berlangsung, aktivitas yang sering dikerjakan adalah aktivitas yang terkait 

mengenai perancangan sistem pencatatan. Jadwal pelaksanaan kerja praktik 

diawali dengan pencarian lokasi kerja praktik yang memenuhi syarat pedoman 

kerja praktik. Dalam mengerjakan proyek diperlukan penataan agar proyek yang 

terlaksana berguna dan bisa digunakan. Jadwal kerja penulis meliputi: 
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Tabel 1 Jadwal Kegiatan, Sumber: Data diolah, 2019 

No Aktivitas Jadwal Kegiatan 

1 

Kunjungan ke tempat usaha dan wawancara 

kepada manajer operasional 18 Agustus 2019 

2 

Mengumpulkan data dan informasi 

operasional kegiatan uasaha 20 Agustus 2019 

3 Membuat proposal kerja praktik 28 Agustus 2019 

4 Membuat sistem pencatatan akuntansi 

2 September - 18 

November 2019 

5 Implementasi sistem  19-12 Desember 2019 

6 Mengevaluasi dan memantau 

13 Desember – 25 

Desember 2019 

7 Menyerahkan sistem yang selesai dibuat 26 Desember 2019 

8 

Kunjungan dosen pembimbing ke tempat 

usaha 6 Januari 2020 
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