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BAB IV 

METODOLOGI 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

Arti dari penelitian terapan menurut Sugiyono (2010) adalah suatu 

observasi dipraktikkan dengan bertujuan untuk mendapatkan suatu pemecahan 

atau penemuan saat menyelesaikan permasalahan dialami oleh suatu organisasi. 

Penelitian terapan biasa dilakukan berkaitan sesuai realitas dan pengembangan 

ilmu pengetahuan yang diperolehkan sesuai kehidupan sesungguhnya. Penelitian 

terapan berperan sebagai pencarian penyelesaian masalah yang dialami. Fungsi 

dari penelitian terapan agar dapat memecahkan suatu masalah sehingga hasil 

observasi dapat dipergunakan dalam kepentingan individu atau kelompok ataupun 

untuk kepentingan industri, bukan hanya sebagai wawasan ilmu semata (Trianto, 

2010). 

Beberapa paham ahli di atas, penelitian ini bermaksud untuk 

merancangkan sistem pencatatan akuntansi yang dirgunakan oleh toko Bens 

Furniture dalam pencatatan transaksi keuangan usaha. Toko Bens Furniture 

menggunakan aplikasi web-based yang dirancangkan oleh peneliti untuk 

membantu usahanya menerbitkan laporan keuangan yang akurat. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan penelitian ini, menyatakan bahwa metode dalam 

mengumpulkan data bertujuan untuk memperlancarkan melakukan penelitian. 

Untuk memperoleh data tersebut biasanya untuk mendapatkan bahan-bahan saat 

melakukan penelitian dalam mencapai tujuan. Metode pengumpulan data 

mempunyai hubungan erat yang kuat sehingga dapat mempengaruhi dengan 

masalah penelitian yang dipecahkan (Riduwan & Akdon, 2011). 

Pada pelaksanaan proyek ini, metode yang digunakan oleh Bens 

Furniture adalah data primer, karena peneliti mendapatkan data secara spontan 

dari pemilik usaha. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari 

sumber asli. Sumber informan yang didapat oleh peneliti berbentuk wawancara 

dan observasi (Hasan, 2002). 
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Metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi, 

antara lain: 

1. Teknik wawancara 

Menurut Moleong (2005), wawancara adalah salah satu komunikasi 

dimana isi perbincangan dilaksanakan oleh dua belah pihak atau lebih, 

yaitu orang yang menwawancara dan orang yang diwawancarai. Dalam 

teknik wawancara ini, peneliti mengunjungi tempat usaha langsung untuk 

mewawancarai pemilik dengan membahas aktivitas usaha yang 

dilaksanakan beserta permasalahan sistem transaksi keuangan yang 

dialami oleh usaha tersebut. 

2. Observasi 

Menurut pengertian Moleong (1988) menyatakan bahwa observasi ialah 

metode dengan cara mengamati secara langsung di tempat untuk 

mengetahui kondisi yang dialami. Pada saat melakukan observasi, 

peneliti dapat mengaitkan langsung terhadap subyek pengkajian. Dengan 

pelaksanaan pengamatan ini, peneliti mengobservasi sistem akuntansi 

yang dipakai oleh usaha beserta menjelaskan kepada pemilik berkenaan 

sistem akuntansi yang di rancangkan oleh peneliti. 

3. Dokumentasi 

Pengertian dokumentasi menurut Moleong (2005) merupakan suatu 

sumber yang didapatkan bersifat data langsung dimana terkait dengan 

masalah yang diobservasi. Dalam studi ini bertujuan untuk menyurvei, 

menjelaskan dan meramalkan. Terakhir dokumentasi yang dilakukan 

oleh peneliti adalah terdiri dari pengumpulan dan pengelolaan data. Data 

yang diperlukan adalah entitas usaha dan data keuangan seperti buku 

laporan yang telah dibuat untuk mempermudah proses proyek ini. 

 

4.3 Proses perancangan 

Tahapan yang dilaksanakan dimulai dari peneliti melakukan kunjungan 

ke toko Bens Furniture dan mewawancarai pemilik untuk memahami keadaan 

situasi usaha dan aktivitas operasional usaha. Peneliti mengobservasi usaha untuk 

mendapatkan informasi mengenai hambatan usaha terhadap pencatatan akuntansi 
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selama ini. Setelah itu, peneliti mengamati dan menganalisa sistem akuntansi yang 

dibutuhkan dalam aktivitas operasional. Sistem yang dirancangkan oleh peneliti 

secara otomatis terhubung ke semua tabel sehingga dapat digunakan dengan lebih 

mudah dipahami dan dimengerti oleh pemilik. Dan terakhir peneliti 

mengimplementasikan beserta menyempurnakan sistem akuntansi agar tidak 

terjadi kesalahan teknik saat penggunaan aplikasi. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Perancangan 

4.4.1 Tahapan Persiapan  

Tahapan awal adalah survei objek usaha UMKM di Batam. Objek unit 

UMKM yang diteliti untuk melakukan laporan kerja prakitik adalah toko Bens 

Furniture.  Setelah mendapatkan tempat objek penelitian, selanjutnya peneliti 

berkunjung dan mewawancarai pemilik usaha mengenai entitas usaha, kegiatan 

operasional usaha, kegiatan transaksi dan permasalahan sistem pencatatan laporan 

keuangan yang telah dialami. Selanjutnya, adanya kesepakatan antara peneliti 

dengan pemilik usaha, maka proposal kerja praktek disusun dan diajukkan kepada 

dosen pembimbing beserta prodi jurusan akuntansi. Tahapan terakhir adalah 

peneliti membuat lembaran pernyataan ijin pelaksanaan kepada pemilik usaha 

dengan menandatangani di atas materai enam ribu rupiah dengan membuktikan 

bahwa pemilik usaha siap untuk peneliti merancangkan sistem akuntansi beserta 

implementasi. 

 

4.4.2 Tahapan Pelaksanaan 

Tahap ini adalah mengunjungi lokasi kerja praktek. Peneliti melakukan 

observasi dengan pemilik tentang permasalahan terutama pada sistem akuntansi. 

Setiap pertemuan dan kunjungan dicatat ke dalam logbook pelaksanaan observasi. 

Tahap selanjutnya, peneliti memulai merancang sistem pencatatan akuntansi yang 

diberikan oleh toko Bens Furniture. Setelah itu, pemilik usaha dibimbing dan 

dilatih terlebih dahulu oleh peneliti. Tahap terakhir, peneliti mengimplementasi 

dan mengevaluasi sistem sebelum dilepaskan kepada pemilik. 
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4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Sesudah melakukan tahapan imlpementasi dan perancangan sistem 

dengan pemilik usaha, maka dilakukan penilaian dan pelaporan. Pemilik usaha 

menilai hasil laporan kerja praktik yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain itu, 

penilaian juga dilakukan oleh dosen pembimbing setelah berkunjung ke toko Bens 

Furniture. Setelah kunjungan dilakukan oleh dosen pembimbing, selanjutnya 

penelitian melakukan finalisasi terhadap laporan. 

 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan  

Berikut adalah jadwal pelaksanaan yang dilakukan oleh peneliti yang 

dilaksanakan di toko Bens Furniture: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudarman. Perancangan Dan Implementasi Sistem Akuntansi Web-Based pada Toko Bens Furniture. 
UIB Repository©2020



19 

 

  Universitas International Batam 

Tabel 4.4.4 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek, sumber: data diolah (2019) 

No Jadwal Kegiatan Aktivitas 

1 01 Agustus 2019 – 

30 Agustus 2019 

Mencari lokasi tempat usaha kerja praktek 

2 01 September 2019 

– 02 September 

2019 

Berkunjung ke lokasi tempat usaha dan melakukan 

wawancara beserta observasi dengan pemilik 

3 03 September 2019 Melakukan diskusi dengan partner kolabolasi atas 

perancangan sistem akuntansi yang dibutuhkan 

4 04 September 2019 

– 30 November 

2019 

Membuat laporan kerja praktek beserta merancang 

sistem akuntansi 

5 01 Desember 2019 – 

31 Desember 2019 

Pengimplementasi sistem akuntansi 

6 01 Januari 2020 – 

31 Januari 2020 

Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem 

akuntansi 

7 01 Februari 2020 – 

15 Februari 2020 

Implementasi sistem akuntansi setelah evaluasi 

dan perbaikan sistem 

8 16 Februari 2020 – 

29 Februari 2020 

Melakukan revisi laporan kerja praktek 

9 19 Maret 2020 Kunjungan dan wawancara dengan dosen 

pembimbing 
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