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BAB IV  

METODOLOGI  

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Upaya memecahkan masalah berdasarkan logika dan bukti-bukti yang 

didukung oleh fakta empiric merupakan definisi dari penelitian. Dapat pula 

dikatakan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis. Adapun proses awal yang 

harus dilakukan dalam memulai penelitian yaitu proses pengumplan data 

dilanjutkan dengan pengolahan data, serta menarik kesimpulan menggunakan 

metode dan teknik tertentu (Salim & Haidir, 2019). 

Jenis-jenis penelitian menurut jenis data dan analisisnya dibedakan 

menjadi dua yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian dalam 

proyek ini bersifat kuantitatif karena pengumpulan data menggunakan metode 

survei dan observasi (Fatihudin, 2015). Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

terapan. Dikategorikan sebagai penelitian terapan karena bermaksud untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapin dengan mencari solusi 

(Indriantoro & Supomo, 2011). 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini memakai dua jenis teknik dalam mengumpulkan data yakni 

data primer dan sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (2011) metode 

pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli meliputi 

metode survei dan metode observasi. Dari penelitian ini data primer diperoleh 

secara langsung dengan melakukan wawancara dan observasi kepada pemilik 

usaha. Data sekunder dapat dikelompokkan menjadi data internal yang diperoleh 

dari suatu organisasi dan data eksternal yang sengaja dipublikasikan untuk 

kepentingan umum (Indriantoro & Supomo, 2011). Jenis data sekunder dapat 

berupa catatan, nota, kwitansi, serta dokumen lain yang berhubungan dengan 

transaksi perusahaan. Pembuatan dan perancangan sistem akuntansi menggunakan 

perangkat lunak Microsoft Office Access 2016. Penelitian ini menggunakan teknik
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pengumpulan data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara dan teknik 

pengumpulan data sekunder menggunakan catatan binder. 

  

4.3 Proses Perancangan 

Proses dalam merancang sistem pencatatan akuntansi pada onlineshop 

disneystorage yaitu sebagai berikut:  

1. Membuat daftar akun (Chart of Account), neraca awal 

Mengidentifikasi keadaan keuangan perusahaan sebelum menyusun 

neraca awal. Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh data kemudian 

membentuk daftar akun sesuai dengan kegiatan transaksi keuangan yang 

terjadi di perusahaan. Neraca awal dihitung berdasarkan data perusahaan 

dan dimasukkan ke saldo neraca awal. 

2. Membuat jurnal penjualan, pembelian, penerimaan dan pengeluaran kas. 

Proses penjurnalan berguna untuk menuliskan transaksi-transaksi yang 

bersangkutan dengan penjualan, pembelian, penerimaan maupun 

pengeluaran kas. Transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun yang 

terdapat di bagian debit dan kredit. 

3. Menyusun laporan keuangan 

Laporan-laporan dalam akuntansi mencakup laporan laba rugi 

komprehensif, laporan neraca saldo, laporan posisi keuangan, dan laporan 

persediaan. Laporan yang menyediakan informasi tentang pendapatan, 

beban, dan untung atau rugi dalam suatu perusahaan dinamakan laporan 

laba rugi. Laporan posisi keuangan berhubungan dengan aset, liabilitas, 

dan ekuitas pada suatu perusahaan. Laporan neraca saldo menunjukkan 

saldo masing-masing akun. Sebuah laporan yang mengandung informasi 

mengenai stok persediaan barang, baik barang yang masuk atau keluar 

maupun barang yang tersisa disebut dengan laporan persediaan 

(Sujarweni, 2017). 
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4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahap paling awal dari pelaksanaan penelitian 

ini. Dalam tahap ini dimulai dari melakukan survei awal untuk mencari tempat 

UMKM di Kota Batam. Setelah menemui tempat usaha, tahap selanjutnya adalah 

wawancara dengan pemilik usaha untuk memahami jenis usaha, kegiatan operasi, 

aktivitas sehari-hari dan menganalisa hambatan atau permasalahan yang sedang 

dihadapi pemilik usaha. Selanjutnya, mendiskusikan topik mengenai kendala atau 

permasalahan yang dihadapi pemilik usaha. Pemilik usaha telah memberikan izin 

untuk melaksanakan proyek penelitian. 

Penyusunan proposal dibuat berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan 

dan gambaran umum tentang proyek penelitian yang telah didiskusikan. Proses 

pengajuan proposal diajukan kepada dosen pembimbing dan prodi akuntansi. Tahap 

pelaksanaan dimulai setelah proposal penelitian disetujui. 

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari bahan data yang 

diperlukan dalam proses merancang sistem pencatatan akuntansi. Setiap melakukan 

kunjungan di tempat usaha, hasil observasi akan didokumentasikan ke dalam 

logbook pelaksanaan observasi kunjungan pembinaan mitra. Hasil dokumentasi 

berupa catatan tertulis dikumpulkan dan disajikan untuk membantu dalam proses 

perancangan sistem.  

Proses merancang sistem akan disesuaikan dengan kondisi tempat usaha. 

Dalam proses perancangan sistem, pemilik usaha dapat meminta kepada perancang 

sistem untuk menyesuaikan kebutuhan usaha. Proses terakhir yang dilakukan dalam 

tahap perancangan sistem pencatatan akuntansi adalah mengimplementasi, 

mengevaluasi dan mengadakan pelatihan kepada pemilik usaha dan admin. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Pada tahap penilaian dan pelaporan, laporan proyek penelitian disusun 

terdiri dari tujuh bab. Setelah selesai mengimplementasi dan mengevaluasi, 
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pembimbing mengunjungi lokasi tempat usaha. Pembimbing menilai atas sistem 

yang dirancang dan tahap terakhir ialah pengumpulan hardcover ke BAAK. 

 

4.4.4 Jadwal Kerja 

Jadwal kerja yang direncanakan selama pelaksanaan proyek penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 

No Waktu Uraian Aktivitas 

1 01 - 21 Jun 2019 Survei dan pencarian lokasi tempat usaha 

2 22 - 28 Jun 2019 
Melakukan observasi dan wawancara kepada pemilik 

usaha mengenai permasalahan yang dihadapi 

3 29 Jun 2019 - 12 Jul 2019 Memahami transaksi dan kegiatan usaha yang terjadi 

4 02 Sept 2019 - 11 Nov 2019 
Merancang sistem pencatatan akuntansi dengan 

perangkat lunak Microsoft Access 2016 

5 18 Nov 2019 - 20 Jan 2020 Pembuatan laporan proyek penelitian   

6 06 Jan 2020 – 10 Feb 2020 
Proses implementasi dan pelatihan terhadap sistem yang 
dirancang 

7 12 - 25 Feb 2020 Pemantauan dalam penggunaan sistem yang dirancang 

8 29 Feb 2020 Visitasi pembimbing 

9 29 Feb 2020 Finalisasi laporan proyek penelitian 

Sumber: Jadwal proyek penelitian, sumber: peneliti, 2019. 
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