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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Observasi yang dilakukan berdasarkan metodologi, tersusun, sistematis, 

konsisten, dan menganalisis adalah penelitian menurut Agnew, Kellerman, & 

Meyer (1996). Penelitian dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dalam 

pengungkapan kebenaran agar dapat mengetahui apa yang akan terjadi dan 

memenuhi kebutuhan. 

Menurut Saryono (2010) dilakukan untuk menyelidiki, menemukan, 

menggambarkan, dan menjelaskan. Sedangkan menurut Sugiyono (2004) 

penelitian yang dimaksud adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah yang 

ada di dalam kehidupan. Tujuan penelitian adalah untuk dapat melakukan 

pengujian suatu teori atau pun melakukan pengembangan terhadap penelitian 

sebelumnya, sehingga akan menghasilkan yang dapat memperkuat ataupun 

melemahkan hasil penelitian sebelumnya. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Wawancara yang dilakukan dalam kerja praktik ini merupakan salah satu 

teknik percakapan langsung antara pewawancara dengan narasumber untuk 

melakukan tanya jawab secara langsung kepada pemilik Toko Sandiva. Tujuan 

dilakukannya wawancara ini adalah untuk mengetahui profil usaha dan masalah 

pencatatan laporan keuangan pada Toko Sandiva dalam mencatat dan menyajikan 

laporan keuangan.  

Setalah melakukan wawancara peneliti akan mengetahui solusi terhadap 

pencatatan laporan keuangan dengan merancang sistem akuntansi. Setelah sistem 

akuntansi siap dirancang, maka peneliti akan melakukan uji terlebih dahulu oleh 

peneliti dengan meminta data-data seperti nota pembelian dan penjualan untuk 

dapat di input ke dalam sistem dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem 

sudah berjalan dengan baik dan dapat  
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4.3 Proses Perancangan 

Berikut merupakan uraian dalam tahap perencanaan penelitian dalam 

menjalankan kerja praktik, yaitu: 

1. Peneliti akan langsung mengunjungi objek usaha, menjelaskan tujuan 

kerja praktik dan meminta persetujuan untuk dapat diberikan izin 

melakukan kerja praktik di tempat usahanya. Setelah mendapatkan izin 

peneliti akan melakukan wawancara umum terkait dengan masalah 

akuntansi pada Toko Sandiva. Setelah mendapatkan peretujuan dan 

mengetahui gambaran umum tentang permasalahan akuntansi di tempat 

usaha, peniliti akan mengajukan proposal kerja praktik kepada universitas. 

2. Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data 

seperti nota pembelian, nota penjualan dan laporan sisa persediaan usaha 

kemudian disusun dan diinput kedalam sistem informasi akuntansi. 

Microsoft Office Access adalah aplikasi yang digunakan dalam kerja 

praktik ini. Tahap pertama peneliti akan menginput data dengan membuat 

tabel dan form, kemudian untuk dapat menyajikan laporan keuangan 

peneliti membuat queries dan report. Berikut adalah penejelasan pada 

setiap menu dalam sistem yang dibuat untuk Toko Sandiva: 

a. Tabel 

Tabel dalam sebuah database merupakan tempat untuk menyimpan 

data-data informasi yang telah diinput kedalam sistem. Tabel yang 

akan dibuat akan menghubungkan keseluruhan data yang telah 

disimpan. Pada Toko Sandiva, tabel yang dibuat dalam sistem 

adalah nomor akun dan persediaan. 

b. Queries 

Queries merupakan penyederhanaan dari sebuah tabel. Queries 

merupakan menu utama yang menampilkan data yang telah 

dirangkum pada tabel terhadap jenis laporannya. 

c. Forms 

Forms merupakan objek dalam database yang berguna untuk 

membuat kontrol pada proses, yang bertujuan untuk memasukkan, 

lalu kemudian memeriksa, hingga memperbarui sebuah data.  
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d. Report 

Report merupakan menu pelaporan yang digunakan untuk 

manampilkan laporan atas data yang telah di input. Hasil dari 

report akan menampilkan hasil-hasil perhitungan dan hasilnya 

dapat langsung dicetak.  

3. Setelah melakukan perencanaan dan mempersiapkan pengolahan data 

peniliti akan memberikan sistem tersebut untuk dijelaskan bagaimana cara 

pengunaan sistem informasi akuntansi tersebut. Implementasi ini 

diharapkan dapat membantu Toko Sandiva dalam membuat laporan 

keuangan yang baik. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal dan susunan perencanaan pada kerja praktik akan di jabarkan sebagai 

berikut: 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Perkenalan dan permintaan persetujuan merupakan tahap awal yang 

dilakuakan oleh peneliti ketika mengunjungi tempat usaha. Peneliti 

memperkenalkan diri dan maksud tujuan dari kerja praktik ini sebagai 

salah satu syarat kelulusan dan membantu usaha UMKM dalam membuat 

dan menyajikan laporan keuangan lebih baik kedepannya. Setelah hasil 

persetujuan untuk melakukan kerja praktik telah berhasil, maka proses 

selanjutnya adalah mewawancarai pemilik usaha untuk mendapatkan 

informasi mengenai masalah yang akan dijadikan sebagai bahan 

penelitian. Setelah itu, peneliti dapat membuat proposal dan 

menyerahkan kepada pihak prodi kemudian menunggu konfirmasi 

selanjutnya.  

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Setelah mendapat persetujuan dan menyelesaikan segala urusan 

administrasi di prodi, peneliti dapat langsung ketempat usaha untuk 

mendapatkan informasi dan mengetahui cara kerja dan mencari masalah 

yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan. Setelah mendapatkan 

informasi dan data, peneliti dapat langsung membuat rencana untuk 
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membuat sistem yang sesuai dengan kondisi pada tempat usaha. Setelah 

sistem selesai dirancang, peneliti dapat langsung mengimplementasikan 

sistem informasi akuntansi tersebut kepada pelaksana dan 

memberitahukan cara penginputan transaksi secara detail dan teratur. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Sistem yang telah selesai dibuat dan dirancang sesuai dengan kebutuhan 

yang pemilik Toko Sandiva, peneliti akan menguji keberhasilan sistem 

tersebut dan akan memberikannya kepada pemilik Toko Sandiva. Hasil 

dari perancangan sistem tersebut akan dirangkum kedalam sebuah 

laporan dan akan di serahkan kepada pembimbing. 

4.4.4    Jadwal kerja 

 Susunan jadwal kerja praktik akan di jelaskan sebagai berikut: 

Tabel 1 

Jadwal Penerapan Penelitian 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1. 11 Agustus 2019 – 19 Agustus 

2019 

Memilih lokasi mengenai usaha 

untuk melakukan kerja praktik, 

dan meminta persetujuan agar di 

perbolehkan melakukan penelitian 

lalu menyusun proposal 

pengajuan  penelitian. 

2. 20 Agustus 2019 Menanyakan status konfirmasi 

terkait persetujuan dari prodi 

terkait dengan proposal penelitian 

yang telah diajukan.  

3. 21 Agustus 2019 – 07 September 

2019 

Mencari informasi terkait 

aktivitas yang operasional dan 

menentukan jenis sistem yang 

akan di buat. 

4. 08 September 2019 – 11 

September 2019 

Mempelajari pola masalah dalam 

terhadap objek penelitian yang 

diambil. 
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5. 12 September 2019 – 12 Oktober 

2019 

Mulai menyusun dan mendesain 

sistem yang akan digunakan 

untuk penelitian. 

6. 13 Oktober 2019 – 16 Oktober 

2019 

Mengumpulkan data terkait 

dengan seluruh transaksi masuk 

dan keluar. 

7. 17 Oktober 2019 – 02 November 

2019 

Memperlihatkan sistem yang telah 

disusun, memberikan informasi 

terkait dengan cara penggunaan, 

dan mengimplementasikan. 

8. 03 November 2019 – 17 November 

2019 

Menyusun laporan keuangan dan 

memperbaiki sistem yang 

bermasalah. 

9. 18 November 2019 – 05 Desember 

2019 

Mempraktikkan langsung sistem 

yang telah dirancang kepada 

pemilikl toko untuk dapat di uji 

kelayakan penggunaan sistem. 

10. 06 Desember 2019 Mengadakan kunjungan ke tempat 

usaha yang akan dilakukan 

bersama dosen pembimbing. 
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