
BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan atau desain penelitian merupakan suatu peroses koleksi dan 

pengumpulan serta analisis yang menggunakan data penelitian. Awalnya dalam 

melakukan penelitian perlu adanya perancangan yang diawali dengan observasi 

dan evaluasi dari penelitian tersebut. Metode penelitian yaitu suatu cara yang 

disusun secara ilmiah untuk mendapatkan data sesuai tujuan yang dibutuhkan 

(Darmadi, 2013). Suatu fungsi penelitian menurut Yusuf (2016) terdiri dari: 

1. Penelitian untuk menggambarkan gejala dan kejadian merupakan fungsi 

dari penelitian untuk memberikan informasi dengan kenyataan yang ada 

pada saat kejadian. 

2. Penelitian untuk menerangkan suatu data atau latar belakang terjadinya 

peristiwa tersebut merupakan fungsi dari penelitian ini untuk 

memperjelas dan menyatakan bagaimana kejadian kompleks yang 

berhubungan dengan sebab-akibat. 

3. Penelitian untuk Forecasting merupakan fungsi dari penelitian untuk 

meramal, mengestimasi dan memproyeksi suatu kejadian yang mungkin 

dapat terjadi berdasarkan data yang telah terkumpul. 

4. Penelitian untuk mengontrol situasi merupakan fungsi dari penelitian 

untuk mengontrol ataupun mengendalikan gejala atas peristiwa yang 

terjadi. 
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5. Penelitian untuk membangun dan menyusun merupakan fungsi dari 

penelitian untuk mengembangkan dan menelaah bagaimana teori yang 

telah ada sehingga dapat menyusun teori baru berdasarkan teori-teori 

yang sebelumnya. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan 

sistem data primer. Data yang digunakan penulis mengambil pernyataan-

pernyataan pemilik usaha yang didapatkan secara langsung. Jenis data yang 

diambil merupakan data kualitatif, observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu 

observasi dengan mendatangi tempat usaha pemilik Maharani Wedding 

Organizer. Observasi secara langsung dengan wawancara secara mendalam 

kepada pemilik untuk mengetahu sejarah dan semua yang berkaitan mengenai 

usahanya. Metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan yaitu: 

1. Interview atau wawancara 

Pada teknik wawancara ini harus dilakukan secara terarah dan runtut 

secara lisan ketika dilaksanakan (Supomo, 2013). Teknik wawancara 

dapat dilakukan dengan bertatapan muka dengan langsung atau online 

seperti skype, dan dengan via suara seperti telepon. Penulis melakukan 

teknik pengumpulan data ini dengan datang langsung ketempat usaha 

Maharani Wedding Organizer dan bertemu dengan pemilik. 

2. Observasi 
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Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara teliti juga sistematis 

(Basrowi, 2012). Penulis melakukan teknik observasi untuk dapat 

mengamati bagaimana kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemilik 

Maharani Wedding Organizer dalam menjalankan usahanya. 

3. Studi literatur 

Teknik pengumpulan data studi literatur digunakan untuk 

mengumpulkan sejumlah buku-buku yang berkaitan mengenai persoalan 

dari penilitan yang dikerjakan. Dalam literatur ini yang digunakan oleh 

penulis berupa kajian referensi dan standar keuangan yang dapat 

digunakan oleh pemilik usaha.  

 

4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan yang digunakan dalam mencatat laporan dari 

pembukuan sederhana menjadi pencatatan yang lengkap dan mudah digunakan 

dengan bantuan program Microsft yaitu Microsoft Office Access. Proses 

perancangan sistem yang menggunakan program tersebut dibuat sesuai kebutuhan 

pemilik. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam merancang 

sistem: 

1. Merancang tabel data 

Pada tahap ini sistem diatur untuk dapat mengisi tabel data yang 

berfungsi untuk membuat form penginputan dan dapat menyimpan 

datanya menjadi bentuk daftar. 
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2. Merancang form data 

Pada tahap ini sistem diatur untuk membuat form yang merupakan lembar 

kerja kosong untuk menginput data. Tujuan dari form data memudahkan 

pengguna dalam melakukan proses transaksi secara cepat. 

3. Membuat query data 

Pada tahap ini sistem diatur untuk membuat query data yang berfungsi 

untuk menyusun dan mengumpulkan data dari daftar data yang tersedia di 

table. Kegunaan query untuk meringkas data transaksi dalam membuat 

laporan keuangan. 

4. Membuat report data 

Pada tahap ini sistem diatur untuk membuat report data atau laporan 

keuangan yang merupakan hasil akhir dari penginputan data. Laporan 

keuangan yang disusun meliputi report laba rugi, neraca saldo, buku 

besar, laporan penjualan dan laporan sisa piutang. 

5. Membuat menu utama 

Pada tahap ini sistem diatur untuk membuat tampilan utama agar 

memudahkan pengguna sistem untuk menginput suatu transaksi. Menu 

utama merupakan tahap akhir dari menyusun program yang merupakan 

halaman utama ketika pengguna akan membuka program. 

6. Membuat menu laporan 

Pada tahap ini sistem diatur untuk membuat tampilan menu laporan. 

Pengguna dapat mengklik tombol laporan pada lembar kerja utama untuk 

memudahkan pengguna sistem mengetahui hasil akhir dari transaksi. 
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Menu laporan memiliki pilihan untuk mencari suatu periode terkait agar 

laporan tersebut mudah diakses. 

 

 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan penulis sudah mengetahui pemilihan lokasi usaha 

dan topik kerja praktik yang ingin diajukan kepada dosen pembimbing. Pemilihan 

tempat usaha dan topik kerja praktik yang telah disetujui, selanjutnya  penulis 

meminta persetujuan dari pemilik usaha untuk memperbolehkan kerja praktik 

diadakan ditempatnya. Persiapan yang harus dilakukan, yaitu wawancara dan 

observasi dari kegiatan tempat usaha guna memperoleh informasi yang 

dibutuhkan penulis untuk merancang suatu sistem akuntansi berbasis 

komputerisasi. 

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan penulis memberikan pelatihan kepada pemilik 

usaha dan karyawan Maharani Wedding Organizer untuk mengakses sistem yang 

telah dibuat. Pada pelaksanaanya akan dilakukan revisi apabila ditemukan adanya 

form penginputan atau form transaksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. Kegiatan akhir dari pelaksanaan penulis yaitu mengimplementasikan 

sistem yang sudah final sesuai dengan kebutuhkan pengguna sistem laporan. 
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4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan  

Pada tahap penilaian dan pelaporan merupakan bagian tahapan yang 

dilakukan setelah penulis mengimplementasikan sistem yang sudah final. Tahapan 

ini merupakan penilaian terhadap kerja praktik penulis yang dilakukan oleh 

pemilik usaha Maharani Wedding Organizer. Selain dari penilaian oleh pemilik, 

finalisasi laporan kerja praktik merupakan gambaran dari seluruh kegiatan 

perancangan sistem yang telah dievaluasi dosen pembimbing dan akan 

dikumpulkan kepada BAAK (Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan). 

 

4.4.4 Jadwal Kerja 

Jadwal kerja pelaksanaan kerja praktik pada usaha Maharani Wedding 

Organizer, terdiri dari: 

 NO AKTIVITAS JADWAL KEGIATAN 
1 Survei lokasi kerja praktik 16 Jul 2018     -     31 Okt 2018 

2 
Kunjungan ke lokasi kerja 
praktik dan wawancara kepada 
pemilik 

01 Nov 2018    -    14 Nov 2018 

3 
Pengumpulan data dan 
memahami oprasional 
perusahaan 

15 Nov 2018    -    14 Des 2018 

4 Penyusunan proposal kerja 
praktik 15 Des 2018     -    31 Des 2018 

5 Merancang sistem pencatatan 
akuntansi 01 Jan 2019      -    31 Jan 2019 

6 
Implementasi sistem untuk 
menguji efektifitas dan 
keakuratan data 

01 Feb 2019      -   28 Feb 2019 

7 Evaluasi dan monitoring 01 Mar 2019     -   14 Mar 2019 
8 Serah terima sistem 15 Mar 2019     -   30 Mar 2019 
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Tabel 4.4.4 Jadwal pelaksanaan kerja praktik, Sumber: Data diolah 2019. 
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