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BAB IV 

METODOLOGI 

 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis merupakan penelitian terapan. 

Penelitian terapan merupakan penelitian kerja praktik yang mempunyai penekanan 

serta pemecahan pada permasalahan diikuti dengan pemberian solusi atau jawaban 

bersamaan pada pemilihan kinerja, kebijakan, ataupun suatu tindakan tertentu 

(Indriantoro & Supomo, 2013). Permasalahan dalam penelitian ini diklasifikasikan 

menjadi studi kasus dan realita langsung pada lapangan atau dunia usaha. Subjek 

pada penelitian ini berupa sebuah toko klinik bernama Royale Pet Shop And Care. 

Penelitian yang penulis lakukan saat ini merupakan perancangan sistem 

akuntansi berbasis Microsoft Office Access serta implementasinya dengan tujuan 

agar dapat memudahkan pembukuan atau pencatatan data transaksi serta pelaporan 

keuangan pada Royale Pet Shop And Care. Proses penelitian ini dilaksanakan 

dengan cara pengamatan dan turut serta secara langsung bersama dengan kegiatan 

atau aktivitas operasional usaha. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dipergunakan pada penelitian kerja praktik ini merupakan data 

primer. Data primer adalah suatu data yang terkumpulkan melalui pihak pertama 

yang pada umumnya dapat diperoleh melewati proses wawancara, jejak pendapat, 

dan lain-lain (Arikunto, 2013). Proses dari wawancara serta observasi didapatkan 

secara langsung melalui tempat kerja praktik. Teknik pengumpulan data dari 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut ini: 

4.2.1 Wawancara 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013), wawancara merupakan sebuah 

teknik untuk pengumpulan data-data yang dilakukan dengan cara metode lisan. 

Tahap wawancara penulis lakukan setelah melakukan penetapan pada tempat kerja 

praktik. Wawancara dilaksanakan oleh penulis secara langsung terhadap manajer 

operasional toko untuk memperoleh seluruh informasi yang dibutuhkan tentang 
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aktivitas atau kegiatan operasional bisnis dan juga sistem pembukuan atau 

pencatatan akuntansi yang dipergunakan pada toko. 

4.2.2 Observasi 

Observasi merupakan sebuah proses mengamati dan mengerti suatu 

kegiatan atau kejadian tanpa harus melalui komunikasi atau pertanyaan bersama 

dengan narasumber yang mempunyai hubungan langsung terhadap penelitian ini. 

Observasi dari penelitian ini dilaksanakan dengan metode pengamatan terhadap 

seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Royale Pet Shop And Care. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Setelah seluruh informasi yang dibutuhkan telah terkumpul melalui proses 

wawancara serta observasi, maka akan dirancang sebuah sistem yang sesuai dengan 

keperluan dari tempat usaha bersangkutan. Langkah perancangan ini dimulai 

dengan pembuatan tabel pada Microsoft Office Access untuk pengisian transaksi 

dan data-data sebagai langkah pertama. Tabel-tabel tersebut yaitu tipe akun, daftar 

akun, daftar aset, daftar barang dagang, daftar jasa, daftar pelanggan, daftar 

karyawan, daftar pemasok, jurnal umum header dan detail, penjualan barang 

header dan detail, pembelian header dan detail, penjualan jasa header dan detail, 

pembayaran, serta penerimaan. 

Langkah kedua adalah perancangan form yang digunakan sebagai wadah 

untuk menginput seluruh data ataupun transaksi operasional pada tabel yang sudah 

dirancang sebelumnya. Langkah ketiga adalah merancang query. Query merupakan 

suatu wadah pemrosesan data transaksi yang sudah diinput pada tabel untuk 

dijadikan suatu rancangan pembuatan report atau laporan yang diinginkan. 

Langkah keempat adalah pembuatan laporan berdasarkan pada query yang telah 

dirancang. Laporan yang dirancang pada penelitian ini adalah laporan penjualan, 

laporan pembelian, laporan persediaan, laporan laba rugi, neraca saldo, dan juga 

daftar depresiasi. Langkah selanjutnya adalah membuat desain unik dan menarik 

pada sistem yang sudah dirancang agar tidak sulit untuk diakses ataupun digunakan 

oleh para pengguna. 
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4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan kerja praktik ini dimulai dan dilaksanakan pada awal bulan 

Desember 2019 hingga pada bulan Februari 2020. Tahapan-tahapan dari awal 

hingga akhir dari kerja praktik ini akan dijabarkan seperti berikut: 

4.4.1 Tahapan Persiapan 

Pada tahapan persiapan ini, dimulai dari mencari dan menetapkan tempat 

atau lokasi kerja praktik serta topik bahasan yang ingin digunakan pada penelitian 

ini. Setelah tempat atau lokasi yang sesuai telah didapatkan, pada awal bulan 

Desember dilaksanakan pertemuan langsung dengan manajer operasional dari 

Royale Pet Shop And Care. Wawancara penulis lakukan mengenai kegiatan 

operasional usaha serta melakukan diskusi mengenai permohonan izin agar dapat 

melaksanakan kerja praktik. Setelah penjelasan mengenai kerja praktik ini, manajer 

operasional berdiskusi dengan pemilik usaha dari Royale Pet Shop And Care, serta 

dokter dan berkeputusan untuk memberi izin untuk melaksanakan implementasi.   

4.4.2 Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan ini diawali dengan menganalisis seluruh data yang 

sudah diperoleh melewati proses dari wawancara serta observasi. Tahapan ini 

dilanjutkan dengan perancangan dari sistem akuntansi yang serasi dengan 

kebutuhan dari Royale Pet Shop And Care. Setelah perancangan sistem maka akan 

dilakukan uji coba dengan melihat hasil dari data-data dan transaksi selama satu 

bulan dari penginputan hingga pelaporan dan diperiksa oleh dosen pembimbing. 

Apabila sistem telah sesuai, maka sistem akan dicoba langsung oleh karyawan atau 

akuntan dari toko dibawah pemantauan untuk memastikan bahwa seluruh 

mekanisme kerja dari sistem ini dimengerti. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Saat implementasi kerja praktik telah selesai dilakukan, maka proses 

penilaian pada kerja praktik ini akan dilaksanakan oleh dosen pembimbing atau 

penggantinya dengan kunjungan langsung pada tempat kerja praktik dilaksanakan. 

Setelah penilaian telah dilaksanakan, maka akan dilakukan pembuatan laporan 

akhir. Laporan akhir dari kerja praktik diserahkan oleh dosen pembimbing ke 

bagian BAAK. 
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4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Agenda rangkaian aktivitas kerja praktik ini disusun dengan tabel 1 di 

bawah ini: 

Tabel 1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

No Aktivitas Jadwal Kegiatan 

1 Kunjungan menuju lokasi atau tempat 

kerja praktik dan wawancara dengan 

manajer operasional 

2 Desember 2019 

2 Mengumpulkan informasi dan melakukan 

observasi dari operasional kegiatan usaha 

2 Desember 2019 

3 Membuat proposal kerja praktik 3 Desember 2019 

4 Membuat sistem untuk pencatatan 

akuntansi 

4 Desember 2019-15 Januari 

2020 

5 Melakukan implementasi pada sistem 

akuntansi 

16 Januari-04 Februari 2020 

6 Melakukan evaluasi dan pemantauan 05 Februari-10 Februari 2020 

7 Penyerahan sistem yang sudah selesai 

dibuat 

10 Februari 2020 

8 Kunjungan oleh dosen pembimbing 

menuju lokasi usaha 

28 Februari 2020 

Sumber : Data yang diolah (2020) 
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