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BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh seseorang atau 

yang disebut peneliti yang didasarkan pada analisa data yang dilakukan secara 

sistematis dan konsisten, yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan dan 

mendapatkan informasi yang diinginkan penulis terhadap pengungkapan 

kebenaran. Pada kerja praktik ini, penulis akan menggunakan teknik observasi 

atau pemantauan dan wawancara langsung dengan pemilik usaha untuk 

mengetahui kondisi dari Toko New Jaya. Setelah wawancara dilakukan, penulis 

akan melanjutkan ke tahap perancangan sistem hingga terbentuknya sistem yang 

akhirnya akan diimplementasikan oleh pemilik usaha sehingga menghasilkan 

sebuah informasi yang bertujuan untuk membantu pemilik usaha dalam 

mengambil keputusan pada periode mendatang. Penulis akan membuat sistem 

yang mudah digunakan oleh pemlik usaha karena seperti yang diketahui bahwa 

tidak semua pemilik usaha bisa menggunakan sistem. Menurut Achadiyah (2019), 

sistem pada pencatatan akuntansi masih sedikit digunakan oleh UMKM padahal 

teknologi sekarang sudah semakin canggih. Dengan adanya teknologi, orang-

orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi serta menghemat waktu 

pencarian (Putri & Syafina, 2018). 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan pada kerja praktik 

ini adalah teknik wawancara dan observasi langsung ke lokasi usaha. Penulis akan 

mewawancarai dan meminta data yang dibutuhkan melalui Bapak Junaidi dengan 

menanyakan beberapa pertanyaan yang dapat digunakan pada kerja praktik ini. 

Setelah itu, penulis akan melakukan perancangan dan menerapkan sistem pada 

tempat usaha yang telah dipilih. Penulis akan berkunjung ke Toko New Jaya 

untuk melakukan pemantauan sekaligus memeriksa apakah sistem berfungsi 

dengan baik dan masalah atau kendala apa yang dihadapi selama penggunaan 

sistem. Jika ada, maka pemilik usaha dapat langsung menanyakan kepada penulis 
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dan penulis akan membantu memberi solusi yang mudah untuk pemilik usaha 

pada penggunaan sistem. 

 
4.3 Proses Perancangan 

Selama proses perancangan, penulis telah membagi tahap kerja menjadi 

beberapa tahap yaitu sebagai berikut: 

1. Penulis melakukan pemantauan secara langsung ke Toko New Jaya, 

mewawancarai secara singkat dan jelas mengenai masalah akuntansi 

yang dihadapi Toko New Jaya serta meminta izin kepada Bapak Junaidi 

untuk menjadikan Toko New Jaya sebagai tempat penelitian dan penulis 

akan memberikan  proposal untuk pengajuan kerja praktik di Toko New 

Jaya kepada universitas. 

2. Setelah mendapat persetujuan dari universitas, penulis selanjutnya 

melakukan pengumpulan data seperti profil dan latar belakang Toko New 

Jaya. Kemudian penyusunan dan pembuatan sistem informasi akuntansi 

yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan Toko New Jaya. Dengan 

menggunakan Microsoft Office Access, penulis akan membuat table dan 

form untuk proses penginputan data seperti data pelanggan, data 

pemasok, dan daftar akun serta pembuatan queries dan reports untuk 

tahap penampilan laporan keuangan.  

Berikut merupakan penjelasan singkat dari menu-menu yang dibuat 

untuk kebutuhan sistem informasi akuntansi bagi Toko New Jaya: 

1. Table 

Table atau master card merupakan tahap awal pembuatan sistem 

informasi akuntansi sebelum terbentuknya laporan. Table juga 

merupakan tempat penyimpanan utama atas transaksi-transaksi yang 

sudah dimuat dalam sistem. Data pada table akan saling berhubungan 

dengan data lainnya pada form, queries, dan reports. Table yang akan 

dibuat pada sistem Toko New Jaya sendiri meliputi daftar akun, 

pemasok, pelanggan, persediaan, penjualan, pembelian, penerimaan 

piutang, pembayaran hutang, serta jurnal umum untuk mencatat biaya-

biaya. Penulis berupaya untuk membuat table sederhana agar pemilik 

usaha lebih mudah untuk menginput data. 
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2. Queries 

Query atau queries adalah rangkuman dari table-table yang telah 

disesuaikan dengan jenis laporan yang kita perlukan. Menu ini 

merupakan menu yang paling sulit diantara menu lainnya karena 

kompleksitas pada query lebih rumit dibandingkan menu lainnya. 

3. Forms 

Forms ialah tampilan menu yang dirancang dengan mudah, seindah dan 

semenarik mungkin untuk memudahkan pemilik maupun karyawan 

dalam memindahkan transaksi ke dalam sistem pada kolom atau bagian 

yang ada pada forms. 

4. Report (laporan) 

Report merupakan hasil akhir dari sistem yang dibuat. Data-data pada 

report berasal dari keseluruhan data yang ada pada table, yang 

didapatkan dari forms yang telah diisi dan telah dirangkum rapi oleh 

queries sehingga terbentuklah satu report yang menggambarkan hasil 

keuangan suatu usaha. Penulis telah membuat beberapa report yang 

dapat digunakan oleh Bapak Junaidi. 

Sistem yang telah selesai dirancang dan dipersiapkan akan penulis 

serahkan kepada Bapak Junaidi. Kemudian, penulis akan memberikan penjelasan 

dan arahan dengan jelas mengenai sistem tersebut. Dari sistem yang telah 

dirancang, diharapkan dapat membantu Toko New Jaya dalam mengetahui kinerja 

usaha dan penyajian laporan keuangan. Penulis juga berharap adanya kritikan atau 

saran dari Bapak Junaidi dari sistem yang telah dibuat agar dapat diperbaiki 

kembali dan dipergunakan untuk periode yang lama. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Untuk membuat suatu sistem, penulis telah membagikan prosedur yang 

ingin dijalani menjadi beberapa tahap yakni: 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap awal dari kerja praktik dimana penulis akan melakukan kunjungan 

ke Toko New Jaya yang akan dipilih sebagai tempat penelitian dari kerja praktik 

ini. Kemudian, penulis akan melakukan pemantauan dan wawancara langsung 

Lita. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi Berbasis Microsoft Office Access pada Toko New Jaya. 
UIB Repository©2020



17 
 

Universitas Internasional Batam 

dengan pemilik usaha dan menanyakan kondisi serta permasalahan pada Toko 

New Jaya yang menyebabkan pemilik usaha tidak dapat menyajikan laporan 

keuangan. Setelah hasil wawancara dianggap cukup, peneliti akan meminta 

persetujuan kepada Bapak Junaidi untuk menjadikan Toko New Jaya sebagai 

tempat penelitian bagi penulis. Setelah mendapat persetujuan dari pemilik usaha, 

penulis akan membuat proposal dan  menyerahkan proposal yang telah dibuat 

kepada universitas dan kemudian menanti persetujuan dari proposal yang 

diajukan. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Setelah mendapat persetujuan atas proposal yang diajukan, penulis akan 

berkunjung ke tempat usaha untuk mengetahui tata cara serta prosedur kerja dari 

kegiatan operasional dan mencari apa yang menjadi masalah pada Toko New Jaya 

sehingga laporan keuangan tidak dapat disajikan. Setelah pemahaman dan 

keseluruhan data ataupun informasi telah diperoleh, peneliti akan mulai ke tahap 

perancangan sistem yang sesuai dengan kondisi dan hasil wawancara dengan 

pemilik dari Toko New Jaya. Setelah sistem selesai dirancang, penulis akan 

melakukan pengimplementasian secara langsung ke lokasi usaha dengan cara 

menjelaskan dan menberikan arahan secara jelas dan terperinci terlebih dahulu 

kepada Bapak Junaidi yang merupakan pemilik dari Toko New Jaya. Dengan 

adanya penjelasan dan arahan dari penulis, pemilik usaha diharapkan dapat 

menggunakan sistem dengan benar. Namun, Bapak Junaidi tidak bisa 

mengoperasikan komputer sehingga anak beliau yang akan menggantikan Bapak 

Junaidi untuk menggunakan sistem. Sistem dipergunakan dengan baik oleh anak 

Bapak Junaidi.  

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Dengan sistem yang telah dirancang sesuai dengan permasalahan Toko 

New Jaya, penulis kemudian akan membuat laporan kerja praktik selama proses 

perancangan hingga terbentuknya sistem dan diimplementasikan ke Toko New 

Jaya. Setelah laporan telah dibuat, maka laporan akan diberikan ke dosen yang 

telah ditunjuk sebagai pembimbing dan penilaian juga akan diberikan oleh dosen 

bimbingan. 
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4.4.4 Jadwal Kerja 

Berikut merupakan rangkaian jadwal pelaksanaan yang telah 

dilaksanakan  penulis selama proses perancangan sistem hingga implementasi 

sistem yaitu: 

Tabel 1  

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek, sumber: Penulis, 2019 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 
1. 01 – 03 September 2019 Peneliti mensurvey secara kasar UMKM yang 

ada di kota Batam dan langsung meminta 
persetujuan dari pemilik usaha serta dosen 
pembimbing untuk dijadikan objek kerja 
praktik dan mengumpulkan proposal pengajuan 
tersebut kepada prodi. 
 

2. 05 September 2019 Mendapatkan informasi persetujuan prodi atas 
proposal yang diajukan.   
 

3. 06 – 08 Desember 2019 Mempelajari kondisi dan masalah yang muncul 
dari objek penelitian yang dipilih. 
 

4. 09 – 20 Desember 2019 Merancang sistem yang akan dipergunakan dan 
mengimplementasikan pada objek penelitian. 
 

5. 23 Desember 2019 Memperlihatkan sistem yang telah dirancang 
sedemikian rupa dan memastikan bahwa tidak 
ada kesalahan atau masalah yang muncul pada 
sistem pencatatan akuntansi yang telah 
dirancang kepada dosen pembimbing serta 
melanjutkan laporan sebagai tugas akhir dari 
kerja praktik ini. 
 

6. 27 – 28 Desember 2019 Memberikan penjelasan dan pemahaman 
kepada pemilik usaha mengenai sistem dan 
mulai mengimplementasikan sistem yang telah 
dibuat terhadap tempat usaha serta melanjutkan 
penyelesaian atas laporan kerja praktik yang 
sedang dikerjakan. 
 

7. 16 Januari 2020 Kunjungan dilakukan oleh dosen pembimbing 
ke lokasi usaha untuk mengetahui secara jelas 
kondisi dari usaha tersebut. 
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