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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian, penelitian yang dipakai adalah penelitian 

terapan karena penelitian ini menindaklanjuti, menerapkan dan mengembangkan 

teori akuntansi yang telah ada (Indriantoro & Supomo, 2013). Subjek penelitian 

ini adalah Toko Vitshop. Penulis melakukan penelitian dengan merancang sistem 

akuntansi menggunakan Microsoft Acces yang disertai dengan implementasi.  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mempermudah kegiatan operasional harian 

dan membantu mempermudah pengambilan keputusan dengan menghasilkan 

laporan keuangan. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai dalam memperoleh data adalah wawancara dan 

observasi. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data 

secara lisan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan cara bertemu 

langsung dengan pemilik untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan 

operasional harian dengan pemilik secara langsung. Obervasi merupakan proses 

pengamatan sistematis dari aktivitas yang berlangsung secara terus menerus 

(Hasanah, 2017). Observasi dilakukan secara langsung ke Toko Vitshop untuk 

dapat mengamati kegiatan operasional toko dari penjualan hingga pembukuan. 

Pembukuan yang sudah disusun oleh pemilik toko dianalisis untuk mengetahui 

cara kerja pencatatan Toko Vitshop. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Perancangan sistem dilakukan ketika pengumpulan data telah dilakukan. 

Toko Vitshop membutuhkan sistem yang dapat mendukung transaksi kegiatan 

operasional yang dirancang menggunakan Mictosoft Office Access 2007. Sistem 

tersebut dapat mendukung kegiatan operasional Toko Vitshop, yaitu: penjualan, 

pembelian, jenis barang, pelanggan, supplier, pengeluaran dan penerimaan kas. 

Sistem tersebut dapat menyusun laporan yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar 

pengambilan keputusan usaha. 
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Awal mula pembuatan sistem dimulai dengan pembuatan tabel yang 

berisikan daftar akun, daftar jenis barang, daftar supplier, daftar pelanggan, daftar 

pembelian, daftar penjualan, kas masuk, kas keluar dan penyesuaian barang. 

Setelah membuat tabel, penulis membuat form yang dipakai untuk memasukkan 

transaksi kegiatan operasional toko. Langkah selanjutnya membuat query yang 

digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Query tersebut dipakai sebagai 

perancangan dalam pembuatan laporan keuangan. Langkah selanjutnya adalah 

melakukan perancangan desain laporan keuangan. Langkah terakhir membuat 

desain sistem agar sistem menarik dan mudah dipakai.  

 

4.4 Tahap dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap ini dimulai pada bulan Desember 2019 yang dimulai dengan 

mengimplementasikan teknik wawancara serta observasi terhadap pemilik toko 

sehubungan dengan kegiatan operasional toko, dokumentasi dan pencatatan yang 

telah dilakukan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data, informasi 

penting dan kegiatan usaha Toko Vitshop. 

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan juga observasi 

dijadikan sebagai dasar perancangan sistem akuntansi yang memakai perangkat 

lunak Microsoft Office Access 2007. Ketika sistem sudah selesai dirancang maka 

sistem dapat di uji coba oleh Toko Vitshop dengan menginput transaksi selama 

satu bulan hingga dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan. Kemudian 

sistem ini direview oleh dosen pembimbing. Apabila sistem sudah sesai maka 

dilakukan implementasi yang akan diuji coba langsung oleh karyawan serta 

dilakukan pemantauan untuk memastikan karyawannya mengerti dalam 

menggunakan sistem. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap ini dilaksanakan setelah sistem telah usai dirancang. Penulis 

membuat laporan kerja praktek selama implementasi yang akan dievaluasi dan 
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direvisi sesuai dengan bimbingan yang telah diperoleh. Pada saat dosen 

pembimbing melakukan kunjungan maka akan dilakukan sesi tanya jawab dengan 

pemilik toko akan sistem yang telah dirancang. Dosen pembimbing kemudian 

membenarkan sistem yang dibuat telah diterapkan secara baik dan memberikan 

manfaat bagi pemilik toko. Penilaian akan dilakukan oleh dosen pembimbing 

setelah kunjungan dari tempat kerja praktek dan setelah dilakukannya kunjungan 

penulis akan melakukan finalisasi laporan kerja praktek dan di-turnit in laporan 

final kerja praktek. Laporan final kerja praktek ini dinyatakan selesai ketika sudah 

di review oleh dosen pembimbing dan turnit in tidak melebihi 24% kemudian 

akan disahkan oleh dosen pembimbing serta ketua prodi maka laporan kerja 

praktek dapat dijilid dan di kumpulkan ke perpustakaan. 

 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan kerja praktek bermula pada bulan Desember 2019 

hingga Febuari 2020. Berikut telah diuraikan mengenai jadwal kerja praktek. 

Tabel 1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

Sumber: Data yang Diolah, 2020. 

Yosephine Ko. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi pada Toko Vitshop. 
UIB Repository©2020




