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BAB IV 

METODOLOGI 

 

 
4.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini termasuk terapan yang merupakan suatu penelitian yang 

dikembangkan dalam rangka mengwujudkan sebuah penemuan agar masalah 

dapat dipecahkan yang ada didalam sebuah perusahaan. Terapan ini diawali dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan serta hasil dari penelitian. Hasil akan berdampak 

secara langsung pada penentu kebijakan, perbuatan serta kemampuan yang sudah 

ditentukan (Indriantoro & Supomo, 1999). 

 Pada metode deskriptif yang diterapkan pada penelitian ini adalah 

menggambarkan secara sistematis sehingga mendapatkan data yang valid. 

Bertujuan untuk mengarahkan suatu wawasan agar dapat mengendalikan, 

menanggulangi dan mengatasi masalah - masalah bagi entitas (Sugiyono, 2014). 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini menggunakan data primer. Suatu sumber data 

penelitian yang didapat merupakan data primer yang diperoleh secara langsung 

dari pemilik usaha Pinkupansa Cakery, dan bukan dari perantara. Pada penelitian 

ini, data seperti transaksi finansial bisnis serta beberapa pertanyaan yang diajukan 

kepada pemilik usaha Pinkupansa Cakery. Teknik dalam mengumpulkan data 

diterapkan pada penelitian ini yaitu observasi dan juga wawancara. 

 Menurut Indriantoro & Supomo (1999) yang menyampaikan teknik 

wawancara yang digunakan dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan untuk 

pemilik usaha dan dikumpul. Teknik ini akan dilakukan apabila memerlukan 

komunikasi dengan responden yakni hambatan tertentu yang bersifat kompleks 

terpenting pada responden yang tidak dapat mengenal huruf serta tidak dapat 

menulis dan membaca.  

Pada penelitian ini dilakukan observasi yakni dengan mengunjungi secara 

langsung lokasi pemilik usaha. Dengan dilaksanakana observasi ini, dapat 

mengetahui aktivitas usaha yang terjadi pada Pinkupansa Cakery sekarang.
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Dibawah ini ada beberapa hal pengajuan dari penelitian ini kepada pemilik 

Pinkupansa Cakery sebagai berilut: 

1) Identitas UMKM 

2) Prosedur kerja UMKM 

3) Tugas serta kewajiban karyawan UMKM 

4) Hambatan umum yang sedang dihadapi UMKM 

 

4.3 Proses Perancangan 

 Pada proses perancangan sistem pada Gambar 4 sebagai berikut: 

 

Gambar 4 Proses Perancangan pada Pinkupansa Cakery, sumber: Penulis (2019). 

Berikut merupakan tahapan atas proses perancangan sistem pencatatan 

akuntansi yaitu: 

1) Memahami dan melaksanakan pengamatan usaha dan juga proses dari 

 transaksi yang terjadi dengan melakukan wawancara. 

2) Mengenal hambatan yang terjadi dan memberi saran pada hambatan yang 

 tersebut. 

3) Membuat suatu perancangan sistem akuntansi untuk memberikan saran 

dari hambatan yang terjadi. 

4) Sistem yang telah dirancang diimplementasikan. 

5) Melaksanakan penilaian serta koreksi terhadap perancangan sistem yang 

 masih  kurang. 
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6) Menyampaikan kesimpulan dan saran pada entitas untuk meningkatkan 

 kegiatan kerja. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

 Pada tahap persiapan yang dimulai dengan mencari lokasi penelitian. 

Pencarian yang dilakukan dengan cara berkunjung ke tempat - tempat usaha kecil 

yang berada di Batam. Setelah berkunjung pada penelitian ini diawali dengan 

memberikan pertanyaan kepada pemilik usaha serta pengamatan untuk memahami 

proses kerja serta struktur organisasi pada perusahaan. Setelah itu, membuat surat 

pernyataan persetujuan dari pemilik usaha dan membuat pengajuan proposal. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

 Dalam tahap pelaksanaan yang menggambarkan langkah permulaan yang 

dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan kepada pemilik usaha untuk 

mempelajari aktivitas operasional tempat usaha, transaksi yang tejadi, dan juga 

menganalisa masalah yang dihadapi. Langkah selanjut adalah mengawali 

perancangan sistem pencatatan serta pelaporan akuntansi yang dibutuhkan oleh 

Pinkupansa Cakery. Pada langkah ini juga akan melakukan pengujian dan 

mengimplementasikan sistem akuntansi yang sudah dirancang. Tahap akhir dari 

tahap pelaksanaan ini yakni melaksanakan serah terima sistem yang sudah 

dirancang pada Pinkupansa Cakery 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Pada tahapan ini dilaksanakan sesudah seluruh proses perancangan sistem 

serta implementasi sudah berakhir dan memperoleh laporan keuangan dari 

pemilik usaha. Setelah seluruh sesuai dengan pelaporan, maka dosen yang 

membimbing akan memberi penilaian dan juga berkunjung ke lokasi usaha. 

Penilaian yang dilakukan dengan mengamati seberapa jauh tahap keahlian atau 

pemahaman pemilik usaha atas sistem yang sudah dirancangkan oleh penulis. 

Untuk akhir atas penelitian ini akan disusun dengan bentuk laporan penelitian. 
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4.4.4 Jadwal Kerja 

Jadwal pada penelitian ini direncanakan dalam waktu kurang lebih enam 

bulan, diawali pada tanggal 01 Agustus 2019 sampai 29 Februari 2020. Proses dan 

jadwal pelaksanaan penelitian dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1  

Jadwal Pelaksanaan Penelitian di Pinkupansa Cakery 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 01 Agustus-25 Agustus 2019 Melakukan survei lokasi serta meminta izin 

untuk melakukan penelitian serta melakukan 

wawancara singkat dan membuat proposal 

penelitian. 

2 26 Agustus-01September 2019 Memberikan surat pernyataan untuk 

disetujui dari pemilik usaha serta dosen 

pembimbing. 

3  02 September-16 september 2019 Mempelajari  aktivitas sehari-hari yang 

terjadi di tempat usaha serta sistem yang 

digunakan sebelumnya. 

4 18 September-25 September 2019 Mengumpulkan data-data usaha yang 

diperlukan untuk merancang sistem. 

5 26 September-18 Oktober 2019 Pembuatan sistem pencatatan akuntansi  

menggunakan Microsoft Office Access. 

6 19 Oktober-22 Oktober 2019 Memberikan pengenalan sistem sebelum 

diimplementasikan dan setelah itu baru 

diimplementasikan. 

7 25 Oktober-27 Oktober 2019 Mengunjungi tempat usaha untuk melihat 

progres penginputan data yang diinput oleh 

pemilik. 

8  10 Desember-15 Januari 2020 Pemeriksaan sistem setelah diinput dan 

mempersiapkan laporan penelitian. 

9 26 Januari -10 Februari 2020 Penilaian dan berkunjung ke tempat usaha. 

 

Sumber: Data yang diolah, 2019 
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