
16 Universitas Internasional Batam 

BAB IV 
METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Terdapat dua jenis penelitian dengan dua tujuan yang berbeda yaitu penelitian 

terapan dan penelitian dasar. Penelitian terapan adalah penelitian yang berfungsi 

dalam menciptakan hasil penemuan untuk memecahkan kendala yang didapatkan 

perusahaan. Penelitian dasar adalah hasil penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

dapat meningkatkan pemahaman terhadap kendala yang terjadi dalam suatu 

organisasi dan mencari cara untuk memecahkannya (Sekaran, 2017).  

Rancangan penelitian berkembang seiring dengan proses penelitian yang 

sedang berlangsung. Penelitian yang ada dalam tahap ini cenderung mengumpulkan 

data dengan cara melakukan kontak terus menerus dengan orang-orang yang ada di 

sekitar dalam konteks yang natural dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. 

Penelitian ini berusaha untuk memahami secara rinci bagaimana orang-orang yang 

dipelajari berpikir dan bagaimana cara orang tersebut berkembang terhadap 

pandangan yang diyakini. Penelitian kualititatif lebih mengedepankan pemahaman 

mengenai makna tindakan manusia terhadap hasil tindakannya kepada sesama 

anggota masyarakat (Widyastono, 2007).  

Penelitian yang dilakukan pada Toko Sinar Elim Keramik adalah penelitian 

dengan melalui metode pengumpulan data dengan langkah melakukan kontak 

langsung kepada pemilik Toko Sinar Elim Keramik. Penelitian akan dilakukan 

dengan usaha terjun langsung ke lokasi dan melakukan wawancara kepada pemilik 

UMKM mengenai masalah yang sedang dihadapi dalam penggunaan sistem.  

4.2 Teknik Pengumpulan data 

Penelitian ini melakukan penggabungan data secara primer, dengan cara 

terjun langsung ke lapangan serta mengumpulkan data secara langsung kepada 

pihak pemilik UMKM. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan metode 

wawancara. Proses penelitian dijalankan dengan cara melihat langsung proses 

transaksi yang terjadi di lokasi penelitian, dan menjalankan wawancara kepada 

pemilik UMKM mengenai masalah ataupun kendala yang dihadapi pemilik UMKM 
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dalam melakukan usahanya. Wawancara ini juga memiliki tujuan untuk 

mendapatkan informasi mengenai tempat usaha UMKM, sejarah UMKM, dan 

aktivitas sehari-hari yang dijalankan oleh UMKM tersebut.  

 

4.3 Proses Perancangan  

Pengumpulan data yang diterima ini selanjutnya akan dijadikan sebagai 

pedoman dalam melakukan proses perancangan sistem sesuai dengan masalah 

ataupun kendala yang dihadapi oleh pemilik UMKM. Masalah yang dihadapi oleh 

Toko Sinar Elim Keramik pada penelitian ini adalah kendala dalam membuat suatu 

pembukuan akuntansi dan laporan keuangan yang benar dan baik, untuk 

menghadapi kendala tersebut penelitian menggunakan suatu sistem yang dapat 

membantu Toko Sinar Elim Keramik dalam menghadapi masalah yang dihadapi.  

Penelitian ini menggunakan sistem akuntansi yaitu Microsoft Access. 

Program yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sebagai program yang 

cukup membantu pemilik UMKM dalam membuat suatu sistem akuntansi yang 

tepat dan sesuai. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil informasi terhadap kendala 

yang dihadapi oleh Toko Sinar Elim Keramik adalah kebutuhan dalam pembuatan 

sistem berupa akun, persediaan, pembelian, penjualan, pembayaran hutang, 

pembayaran piutang, jurnal umum, laporan hutang, laporan piutang, laporan 

persediaan, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan.  

Tahap pertama dalam proses perancangan setelah mendapatkan informasi 

mengenai kendala-kendala yang dihadapi adalah pembuatan tabel dalam sistem 

Microsoft Access. Tabel yang ada ini berupa tabel akun, persediaan, pembelian, 

penjualan, pembayaran hutang, pembayaran piutang, dan jurnal umum. Tabel yang 

dibuat ini berfungsi sebagai data yang selanjutnya akan diolah untuk mendapatkan 

hasil dalam pembuatan laporan keuangan.  

Tahap kedua dalam proses perancangan adalah sebelum data dimasukkan ke 

dalam tabel maka diperlukan suatu form. Form merupakan suatu media dalam 

program Microsoft Access yang fungsinya adalah sebagai wadah dalam menuliskan 

data ke dalam tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Data yang dicatat ke dalam form 

akan langsung otomatis masuk ke dalam tabel, selanjutnya dari tabel kita akan lebih 

mudah untuk melihat data-data transaksi yang terjadi selama periode tersebut.  
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Tahap ketiga dalam proses perancangan adalah setelah form dan tabel sudah 

dibuat maka tahapan selanjutnya adalah pembuatan query. Query merupakan salah 

satu media dalam program Micrsoft Access yang berfungsi untuk mendapatkan 

hasil dari data-data yang sudah masuk dalam tabel. Biasanya data dalam tabel masih 

berupa data mentah yang belum didapatkan hasil dan belum diolah sama sekali, 

sedangkan dalam query data yang masih mentah tersebut akan diolah sehingga akan 

muncul suatu hasil laporan keuangan namun masih dalam bentuk yang perlu di 

sempurnakan.  

Tahap keempat dalam proses perancangan adalah setelah pembuatan query 

telah selesai maka tahap selanjutnya adalah pembuatan report. Report merupakan 

suatu media dalam program Microsoft Access yang berfungsi sebagai pembuatan 

hasil laporan. Report dibuat untuk menyempurnakan hasil laporan dari media query 

agar hasil yang ada dapat dimengerti oleh semua kalangan. Sistem report yang telah 

siap dirancang akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang selaras dengan 

standar akuntansi yang berlaku.  

Tahap terakhir dalam proses perancangan adalah melakukan proses desain 

untuk membereskan sistem. Tahap ini merupakan tahapan paling akhir dalam 

pembuatan sistem akuntansi menggunakan program Microsoft Access, tahap ini 

akan berfokus pada proses penyusunan, pembuatan desain, dan merapikan sistem 

sebelum sistem itu sepenuhnya dapat digunakan oleh pemilik UMKM.    

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan  

Tahapan-tahapan dalam kegiatan penelitian yang ditempuh di Toko Sinar 

Elim Keramik adalah sebagai berikut :  

4.4.1 Tahapan Persiapan  

Tahap pertama dalam menjalankan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Kunjungan ke lokasi UMKM yang ditunjuk sebagai lokasi penelitian untuk 

mengetahui bagaimana kendala dan cara kerja yang ada di UMKM tersebut. 

2. Mengamati dan memahami mengenai kegiatan operasional yang terjadi di 

UMKM tersebut agar segala kesulitan yang terjadi dapat dibantu oleh sistem 

yang nantinya akan diimplementasikan ke UMKM tersebut.  
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3. Melakukan wawancara kepada pemilik UMKM mengenai sistem pembukuan 

yang dipakai saat ini dan tata kelola UMKM tersebut.  

4. Membuat dan menyusun laporan proposal tempat penelitian kepada dosen 

pembimbing dan kepala bidang program studi akuntansi.  

4.4.2 Tahapan Pelaksanaan  

Kegiatan selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan dalam penelitian 

menggunakan sistem sebagai berikut:   

1. Melakukan kunjungan dan wawancara kembali untuk mengumpulkan data-

data UMKM agar data yang ada nantinya dapat digunakan sebagai uji coba 

ke dalam sistem yang akan dibuat.  

2. Mengembangkan sistem akuntansi menggunakan Microsft Access.  

3. Menjalankan praktik uji coba dengan menggunakan data-data yang sudah 

terkumpulkan sebelumnya dari UMKM tersebut.  

4. Mengajarkan dan memberi sosialisasi kepada pemilik UMKM tentang tata 

cara dalam menggunakan sistem akuntasi yang sudah dibuat melalui Microsft 

Access. 

4.4.3 Tahapan Penilaian dan Pelaporan  

Tahapan ini merupakan tahap untuk mengamati proses implementasi sistem 

yang dibuat sudah sesuai dengan permintaan pemilik UMKM, kegiatan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. Proses evaluasi dan pengecekan pada kegiatan pencatatan akuntansi 

menggunakan sistem Microsft Access.  

2. Melakukan penyusunan hasil laporan dan pengumpulan hasil sistem 

informasi akuntansi yang telah siap dirancang. 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan  

Jadwal pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di Toko Sinar Elim 

Keramik adalah sebagai berikut :  

No Jadwal Kegiatan Kegiatan 

1 Juli 2019 Melakukan survei dan observasi ke lokasi penelitian 

2 Agustus 2019 Melakukan wawancara dan memahami kegiatan 
operasional UMKM 
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Tabel 1 Jadwal pelaksanaan penelitian di Toko Sinar Elim Keramik. 

 

 
Sumber : Data diolah, 2020 

 

3 Agustus 2019 Pengajuan surat pernyataan persetujuan terhadap tempat 
penelitian 

4 September – 
November 2019 

Pengumpulan data sekaligus perancangan sistem dengan 
menggunakan sistem akuntansi Microsoft Access 

5 November 2019 Melakukan sosialisasi mengenai penggunaan sistem serta 
mendengarkan tanggapan pemilik UMKM mengenai 

sistem yang diberikan 

6 Desember 2019 Melakukan proses revisi kekurangan yang ada pada sistem 
dan melakukan pengujian kembali agar sistem siap untuk 

dipakai oleh UMKM 

7 Januari 2020 Penilaian yang dilakukan oleh pemilik UMKM serta 
kunjungan dari dosen pembimbing ke lokasi UMKM dan 

pembuatan finalisasi laporan penelitian 
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