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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Penulis melakukan rancangan penelitian dari seluruh informasi yang 

dikumpulkan sebelum memecahkan permasalahan tempat usaha yang dijadikan 

proyek. Rancangan penelitian yang dimaksudkan yakni: 

1. Penelitian Terapan 

 Penelitian ini dilihat dari fungsinya merupakan penelitian terapan yang 

 mana tidak berlandaskan pada teori atau ilmu yang berkembang, namun 

 menaruh kegunaan utama pada hasil yang bisa mendatangkan manfaat 

 langsung, dimana penelitian ini dapat menghasilkan solusi praktis dan 

 mudah yang bisa meringankan persoalan bisnis sehari-hari CV. Sukses 

 Bersama.  

2. Penelitian Kasus atau Lapangan 

 Ditinjau dari sifat permasalahan, penelitian yang dirancang ini termasuk 

 penelitian lapangan atau kasus, karena dilaksanakan pencermatan atau 

 peninjauan secara langsung seluruh aktivitas yang berjalan pada usaha CV. 

 Sukses Bersama, dan penyediaan sejumlah pertanyaan untuk keperluan 

 wawancara terhadap pemilik toko guna mendalami keseluruhan informasi 

 usaha yang dikelola. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Ketika penulis mengumpulkan data penelitian ini, terdapat dua cara yang 

bisa disimpulkan dibawah ini:
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1. Pengamatan atau Observasi 

 Metode observasi ialah pengamatan yang dilakukan untuk mencermati 

 segala proses peristiwa yang berlangsung pada usaha CV. Sukses 

 Bersama dan menemukan serta mencatat rangkaian permasalahan yang 

 muncul. 

2. Wawancara 

 Teknik wawancara yang dimaksud yaitu dilakukan sesi tanya jawab yang 

 berhadapan langsung pada pemilik dan admin akuntansi CV. Sukses 

 Bersama untuk memperoleh informasi yang lebih rinci, yang mana tidak 

 dapat diperoleh penulis melalui sekedar pengamatan langsung. 

 

4.3 Proses Perancangan 

 Proses rancangan sistem yang akan dipakai oleh CV. Suskes Bersama 

diawali dengan melakukan kunjungan pertama untuk perkenalan, pengamatan 

langsung dan tanya jawab yang teliti mengenai keseluruhan aktivitas usaha dan 

permasalahan yang muncul, kemudian setelah mendapatkan kumpulan informasi 

dari hasil kunjungan pertama maka akan dilakukan struktur sistem akuntansi 

melalui program Microsoft Office Access, lalu melakukan rancangan data utama, 

formulir penginputan data utama dan formulir transaksi, laporan keuangan, serta 

diakhiri dengan mendesain menu utama dan tampilan keseluruhan sistem. 
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4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

 Awal persiapan rancangan dilakukan dengan mencari lokasi usaha proyek 

ini, kemudian melakukan perkenalan diri dengan pemilik dan karyawan tempat 

usaha tersebut dengan menjelaskan ide dan tujuan mengadakan kerja praktek, 

mendapatkan lalu mengkonfirmasi persetujuan izin pelaksanaan rancangan 

penelitian oleh pemilik usaha, mengamati kegiatan operasional usaha perusahaan 

dan mendalami informasi perusahaan sedetail mungkin dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan dalam wawancara, serta memahami permasalahan yang 

dihadapi CV. Sukses Bersama yang kemudian diungkapkan dalam susunan 

proposal kerja praktek. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

 Sesuai kumpulan informasi yang ada pada awal kunjungan, penulis mulai 

melakukan rancangan sistem akuntansi dengan aplikasi Microsoft Office Access, 

kemudian mengimplementasikan dan menguji kesediaan rancangan sistem yang 

dibuat apakah terdapat error atau kesalahan. Selanjutnya penulis memberikan 

petunjuk dan mengarahkan cara penggunaan sistem secara bertahap kepada admin 

akuntansi CV. Sukses Bersama dan meminta masukan jika ada keinginan 

perubahan rancangan sistem yang dikehendaki, serta melakukan kunjungan secara 

rutin untuk melihat perkembangan pemakaian sistem, juga kemampuan karyawan 

dalam menggunakannya. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Penulis mulai membuat laporan atas proses dari permulaan rancangan 

sistem sampai diterapkannya sistem yang sudah selesai pada CV. Sukses Bersama 
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dalam tahap terakhir kerja praktek yang dilakukan. Penulis dan dosen pembimbing 

kemudian juga melakukan kunjungan akhir untuk memberikan penilaian dan 

kesimpulan akhir penerapan sistem akuntansi yang diterapkan. 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

 Urutan kegiatan yang dilakukan sesuai jadwal pelaksanaan kerja praktek 

ditampilkan dibawah ini: 

No. Tanggal Kegiatan Keterangan 

1. 01 Juli - 15 Juli 

Mencari lokasi, melakukan perkenalan dan 

mendapat izin kerja praktek dari CV. 

Sukses Bersama 

2. 16 Juli - 31 Juli 
Melakukan tanya jawab untuk 

pengumpulan data dan rancangan solusi  

3. 01 Agustus - 15 Agustus Membuat proposal proyek 

4. 16 Agustus - 30 September 
Merancang sistem akuntansi sesuai dengan 

CV. Sukses Bersama 

5. 01 Oktober– 08 November 
Mengimplementasikan sistem dan 

perbaikan  

6. 09 – 30 November Menyusun laporan kerja praktek 

7. 07 Desember 2019 
Pengunjungan penulis bersama dosen 

pembimbing untuk penilaian 

8. Januari 2020 Evaluasi laporan kerja praktek 

 

Gambar 4.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek, sumber: data diolah (2019). 
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