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BAB IV 

METODOLOGI 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian dalam proyek kerja praktik ini penulis menggunakan 

penelitian terapan, yang mana menurut Sugiyono (2013) penelitian terapan 

memiliki fungsi ataupun tujuan yaitu untuk menghasilkan untuk mandapatkan 

suatu keputusan mengenai suatu kebijakan.  Juga tujuan dari penelitian terapan 

memiliki fungsi untuk memecahkan masalah dengan menggunakan sebuah 

perancangan penemuan. Penelitian terapan sendiri menggagaskan suatu praktik 

baru serta teori guna untuk memperluas penggerakan teknologi dan juga 

mendorong penelitian yang lebih lanjut lagi.    

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa penelitian terapan ialah penelitian yang digunakan untuk membantu objek 

yang diteliti untuk mencari solusi atau jalan keluar dari suatu permasalahan atau 

halangan yang nantinya pengaruh atau efek dari penelitian terapan itu sendiri akan 

dirasakan pada periode tertentu. Penelitian dalam proyek kerja praktik yang 

dilakukan oleh penulis sendiri ialah mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi di 

perusahaan  dengan cara wawancara, observasi dan mengumpulkan dokumen-

dokumen yang ada dalam perusahaan, dimana penelitian yang dilakukan penulis 

ini diharapkan dapat membantu dan meringaankan  perusahaan khususnya dalam 

bidang akuntansi. 
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4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Hal penting dalam penelitian ialah dalam teknik pengumpulan data, hal ini 

dikarenakan hal utama yang menjadi maksud utama dalam sebuah penelitian 

adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data juga merupakan tahap 

dimana penulis diharuskan untuk mencari data yang akurat guna untuk menyusun 

penelitian yang sesuai dengan yang ditujukan. Proyek kerja praktik ini penulis 

menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, diantaranya: 

1. Wawancara 

Teknik wawancara ini ialah melakukan tanya jawab langsung dengan 

narasumber yakni dengan melakukan percakapan secara langsung yang 

mengarahkan kepada satu titik masalah dan dilakukan secara beratatap 

muka. 

2. Observasi 

Dalam observasi, peneliti melakukan pengamatan di lapangan dimana 

peneliti secara langsung terlibat di dalam penelitian. Observasi dilakukan 

mulai dari melihat bagaimana cara kerja operasional usaha tersebut. 

Kegiatan observasi ini dilakukan guna mengumpulkan data-data yang 

diperlukan dalam penelitian. 

3. Dokumen 

Tidak hanya dengan wawancara dan observasi, pengumpulan data juga 

dapat diperoleh dengan menggunakan dokumen. Dokumen yang 

digunakan untuk pengumpulan data dapat berupa bahan statistik, tulisan 

ataupun gambar. Dokumen  yang dimaksud dalam pengumpulan data juga 

dapat berupa bukti transaksi seperti nota. 
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4.3 Proses Perancangan 

Proyek ini dirancang berawal dari mengumpulkan seluruh informasi yang 

dibutuhkan. Berikut tahap-tahap perancangan proyek yang penulis lakukan: 

1. Melakukan analisa terhadap pencatatan akuntansi yang ada dalam 

perusahaan. 

2. Melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang terjadi pada 

perusahaan. 

3. Menggunakan Microsoft Access untuk membuat sistem akuntansi. 

4. Melakukan implementasi terhadap sistem akuntansi yang telah dibuat 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Berikut beberapa tahapan-tahapan yang direncanakan oleh penulis dalam 

langkah kerja yang didapat sebagai berikut: 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Awal bulan Juni, penulis melakukan observasi dan pengamatan terhadap 

usaha-usaha kecil menengah untuk memilih usaha kecil menengah yang sekiranya 

tepat sebagai tempat untuk melakukan kerja praktik. Setelah melakukan observasi 

yang matang, akhirnya penulis menemukan Nanda Servis. Penulis melakukan 

pertemuan dengan pemilik usaha dan mengamati bagaimana sistem kerja di 

tempat usaha Nanda Servis tersebut. Nanada Servis bergerak di bidang jasa 

perbaikan elektronik. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan kerja praktik di 

tempat tersebut, penulis dan pemilik usaha berdiskusi mengenai apa-apa saja yang 

dibutuhkan oleh pemilik usaha Nanda Servis. 
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4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ini yang hal dibutuhkan adalah laporan keuangan. 

Penulis memohon kepada pemilik usaha untuk memberikan laporan keuangan 

yang dihasilkan selama usaha itu berdiri. Setelah mendapatkannya, penulis 

bergerak untuk merancang sistem sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk 

diimplementasikan pada perusahaan tersebut. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam semua rangakaian penelitian, pada 

tahap ini penulis mulai untuk melakukan penyusunan dan pembuatan laporan hasil 

dari proyek kerja praktik yang dilakukan oelh penulis. Dimulai dari menyusun 

laporan, fianlisasi laporan hingga melakukan evaluasi penggunaan sistem. Tahap 

yang paling akhir ialah mengumpulkan hardcover laporan kerja praktik kepada 

BAAK Universitas Internasional Batam guna untuk finalisasi proyek kerja 

praktik..  

 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Berikut adalah perencanaan jadwal pelaksanaan kerja praktik yang penulis 

terapkan: 

Tabe1 1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek di Nanda Servis 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 Akhir Mei 2018 -  Juni 2018 Melakukan pencarian tempat kerja praktek 

2 01 Juli 2018 – 31 Juli 2018 Menganalisa tempat usaha 

3 01 Agustus 2018 -  31 Agustus 2018 Merancang sistem 
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4 
01 September 2018 – 30 September 

2018 

Melakukan pelatihan dalam menggunakan 

sistem dan pengimplementasian 

5 
15 September 2018 – 15 Oktober 

2018 

Melakukan penyusunan Laporan Kerja 

Praktik 

6 29 Desember 2018 Visitiasi oleh Dosen Pembimbing 

7 December 2018 
Perbaikan luaran proyek dan finalisasi 

laporan kerja praktek 
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