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BAB IV 

METODOLOGI 
 

 

4.1 Rancangan Penelitian  

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini dapat digolongkan sebagai 

penelitian terapan. Penelitian terapan merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori 

yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Masalah-masalah 

praktis ini dapat berupa masalah-masalah dalam suatu organisasi bisnis yang ada 

sekarang dan memerlukan pemecahan atau berupa keadaan tertentu dalam suatu 

organisasi bisnis yang perlu segera dilakukan pembenahan (Sugiyono, 2013) 

Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini bisa dikategorikan 

sebagai studi kasus dan lapangan. Studi kasus dan lapangan adalah penelitian 

dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi 

saat ini dari subyek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Subyek 

yang diteliti dapat beupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas tertentu 

(Sugiyono, 2013) 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah salah satu faktor penting dalam 

penelitian. Data yang di peroleh kemudian akan diolah menjadi sebuah output 

yang berupa laporan. Hal ini bekaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan 

data, sumber dan alat yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain observasi dan wawancara. 

Data yang digunakan dalan penelitian ini merupakan data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat lagsung dari observasi 
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dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari 

bukti-bukti transaksi seperti nota, kwitansi, dan catatan. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua 

pihak untuk bertukar informasi dan ide, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013).  

2. Observasi  

Observasi merupakan suatu proses kompleks yang tersusun proses 

biologis dan psikhologis. Proses pengamatan dan ingatan merupakan dua 

proses yang tepenting (Sugiyono, 2013). Penerapan teknik ini dilakukan 

dengan cara mengamati secara langsung seluruh kegiatan yang terjadi di 

Bengkel Ridho Auto, yaitu dengan memerhatikan proses pencatatan 

akuntansi dan memerhatikan kegiatan operasional yang dilakukan di 

Bengkel Ridho Auto, kemudian melakukan pencatatan terhadap hal yang 

telah diamati.  

 

4.3 Proses Perancangan Sistem 

Dalam proses perancangan sistem yang efisien dan tepat sasaran 

diperlukan informasi yang memadai dan akurat. Dalam perancangan sistem, 

proses wawancara dan observasi adalah suatu metode yang tepat yang digunakan 

dalam proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan. Setelah memahami 

situasi, kondisi dan kegiatan operasional pada Bengkel Ridho Auto. selanjutnya 

adalah membuat daftar akun dan daftar aset yang dimiliki Bengkel Ridho Auto. 
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Langkah selanjutnya adalah perancangan sistem pencatatan akuntansi 

yang berbasis Microsoft Office Access 2013.  Pada sistem ini akan terdapat tabel 

yang terdiri dari database inti dan database transaksi. Tabel database inti Bengkel 

Ridho Auto antara lain tabel daftar aset dan daftar akun. Tabel database transaksi 

yang dimiliki Bengkel Ridho Auto  antara lain tabel penjualan, tabel pengeluaran 

kas, tabel penerimaan kas, dan tabel jurnal umum. Setelah pembuatan tabel, tahap 

selanjutnya adalah pembuatan form sebagai media untuk memasukkan data ke 

dalam tabel yang telah dirancang. 

Langkah berikutnya adalah pembuatan query. Query adalah perintah 

yang digunakan dalam mengolah data pada tabel agar menjadi data yang 

dinginkan. Query yang dibuat adalah query jurnal, query buku besar, dan query 

laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan laba 

ditahan. Tahap selanjutnya adalah pembuatan report.  

Report adalah suatu penyajian data query dalam bentuk laporan. Laporan 

yang terdapat pada sistem yang penulis rancang adalah laporan penjualan, laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan laba ditahan. Tahap terakhir dari 

perancangan sistem adalah proses merapikan dan desain sistem. Dalam 

perancangan sistem, penulis juga telah melakukan uji coba dan pengecekan, 

dengan menginput data-data transaksi yang terjadi di Bengkel Ridho Auto. 

Setelah sistem siap maka akan dilaksanakan implementasi pada Bengkel Ridho 

Auto. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan di Bengkel Ridho Auto dibagi 

dalam beberapa tahap antara lain, tahap persiapan sistem, tahap pelatihan dan 
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implementasi, dan tahap penilaian serta evaluasi sistem. Berikut rincian dari 

tahap-tahap dilaksanakan di Bengkel Ridho Auto. 

4.4.1 Tahapan Persiapan 

Tahap persiapan adalah tahapan pertama didalam sebuah penelitian. 

Berikut hal-hal yang perlu dilakukan dalam tahap persiapan : 

a. Mengidentifikasi kegiatan operasional dari Bengkel Ridho Auto agar 

mendapatkan gambaran mengenai sistem yang akan dirancang; 

b. Melakukan observasi ke Bengkel Ridho Auto dan melakukan wawancara 

kepada pemilik untuk mendapatkan informasi mengenai usaha yang 

dijalankan serta untuk mengetahui kesulitan yang dialami oleh pemilik 

usaha sebelum menggunakan sistem; 

c. Mengajukan permohonan izin kerja praktik kepada pemilik; dan 

d. Menyusun proposal kerja praktik dan meminta persetujuan dari 

pembimbing kerja praktik serta ketua program studi Akuntansi. 

4.4.2 Tahapan Pelaksanaan 

a. Melakukan observasi dan wawancara lanjutan untuk memperoleh 

informasi tambahan agar dapat merancang sistem yang relevan dengan 

operasional Bengkel Ridho Auto; 

b. Mengumpulkan data dan informasi pendukung untuk perancangan sistem 

yang sesuai dengan Bengkel Ridho Auto; 

c. Merancangan sistem menggunakan Microsoft Office Access 2013; 

d. Melakukan uji coba terhadap sistem dengan menginput transaksi Bengkel 

Ridho Auto sehingga dapat mengetahui apakah sistem yang dirancang 
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telah sesuai dengan kebutuhan bengkl ridho auto dan berjalan dengan 

baik; 

e. Melakukan pelatihan cara penggunaan sistem kepada admin Bengkel 

Ridho Auto dan pemilik; dan 

f. Pengimplementasian sistem pada Bengkel Ridho Auto. 

4.4.3 Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

a. Tahap selanjutnya  setelah sistem diimplementasi adalah penyusunan 

laporan kerja praktik; 

b. Pembimbing mengevaluasi sistem; 

c. Pembimbing mengunjungi lokasi kerja praktik guna untuk mengevaluasi 

dan memberikan penilaian terhadap kerja praktik yang dilakukan; dan 

d. Mengumpulkan hardcover laporan kerja praktik ke BAAK. 

 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Kerja praktik yang dilaksanakan di Bengkel Ridho Auto dimulai dari 

tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan 28 Februari 2019. Berikut rincian pelaksanaan 

kerja praktik pada Bengkel Ridho Auto: 

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik di Bengkel Ridho Auto 

No Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

1 Survei lokasi kerja praktik, analisis masalah usaha, dan 

penyusunan proposal pengajuan kerja praktik 

5 Juni 2018 

2 Memberikan surat pernyataan persetujuan kerja praktik 27 Juli 2018 

3 Memahami kegiatan operasional usaha dan melakukan 

wawancara dengan pemilik 

29 Juli 2018 - 

31 Juli 2018 

4 Melakukan pengumpulan data perusahaan yang diperlukan 15 Agustus 2018 - 

30 Agustus 2018 

5 Proses perancangan sistem pencatatan akuntansi dengan 

Microsoft  Office Access 2013 

1 September 2018 - 

31 September 2018 
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No Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

6 Pengimplementasian sistem dalam aktivitas operasional  1 Oktober 2018 - 

31 Oktober 2018 

7 Mengevaluasi apakah sistem dapat menyelesaikan masalah 

perusahaan 

1 November 2018 - 

5 November 2018 

8 Penilaian oleh pemilik usaha dan kunjungan dosen 

pembimbing ke perusahaan 

28 Februari  2019 

Sumber: Data Diolah, 2019. 
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