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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Menurut Narbuko & Achmadi (2015) penelitian merupakan suatu aktivitas 

penyusunan laporan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis. 

Penelitian bertujuan untuk memperluas ilmu dengan cara-cara yang sistematis 

untuk mengatasi permasalahan yang dialami entitas dan untuk mencapai tujuan 

penggunanya (Indriantoro & Supomo, 2013). Penelitian ini dilakukan bertujuan 

untuk: 

1. Memperluas sistem pencatatan akuntansi menggunakan program Microsoft 

Office Access yang akan diimplementasikan pada Lina Salon. 

2. Mampu menyediakan laporan keuangan perusahaan sesuai Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK EMKM). 

3. Membantu memudahkan perusahaan menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapi. 

Menurut Sugiono (2013) jenis penelitian berdasarkan tujuan terbagi dalam 

dua kategori yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Penelitian murni 

merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menemukan pengetahuan baru, 

sedangkan penelitian terapan adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk 

menyelesaikan permasalahan kehidupan yang efektif. Berdasarkan tujuan kerja 

praktik, peneliti menggunakan kategori penelitian terapan.  
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4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data perusahaan yang dibutuhkan menggunakan teknik 

wawancara dan teknik observasi yang bersifat primer (data diperoleh langsung 

dari pemilik usaha). Berikut ini penjelasan teknik-teknik pengumpulan data yang 

digunakan: 

1. Wawancara 

Teknik wawancara adalah teknik dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan (Sugiono, 2015). 

Setelah melakukan survei dan mendapatkan lokasi kerja praktik, maka 

setiap kunjungan akan melakukan tanya jawab langsung kepada pemilik 

Lina Salon. 

2. Observasi 

Menurut Supardi (2015), teknik observasi merupakan teknik pengamatan 

dan pencatatan secara langsung atas aktivitas-aktivitas yang terjadi. 

Pengamatan dapat dilakukan secara langsung terhadap semua kegiatan yang 

terjadi di Lina Salon, yaitu dengan memperhatikan kegiatan operasional dan 

proses pencatatan yang dilakukan oleh Lina Salon. Setelah diamati, 

kemudian melakukan pencatatan. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan sistem pencatatan akuntansi dimulai dari pengumpulan 

data dengan teknik wawancara dan observasi pada Lina Salon tentang 

permasalahan yang dihadapi oleh pemilik Lina Salon dan kegiatan operasional. 

Tahap selanjutnya setelah mengetahui keadaan dan kegiatan operasional 
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perusahaan adalah perancangan sistem pencatatan akuntansi dengan menggunakan 

program Microsoft Office Access. Penyusunan sistem yang telah dirancang sesuai 

keperluan usaha untuk membantu pemilik menyusun laporan keuangan lebih 

efektif dan untuk dapat mengambil keputusan usaha untuk kedepannya. 

Perancangan sistem akan menampilkan menu utama dan formulir untuk 

teknik jurnal secara langsung terhubung dengan laporan sesuai informasi yang 

diinput ke dalam sistem. Laporan-laporan yang terdapat didalam sistem ada 

laporan dibutuhkan oleh perusahaan, seperti laporan penjualan, laporan 

pembelian, laporan persediaan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi. 

Perancangan sistem ini untuk mempermudah pihak pengguna menyusun laporan 

keuangan dan mengetahui informasi keuangan usahanya. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap ini melaksanakan pencarian lokasi kerja praktik yang berada di kota 

Batam. Setelah mendapatkan lokasi dan meminta izin persetujuan kerja praktik 

dari pemilik toko Lina Salon, tahap selanjutnya melakukan kunjungan dan  

wawancara kepada pemilik untuk mendapatkan informasi data-data yang 

dibutuhkan.  

Setelah melakukan wawancara dan mengetahui permasalahan akuntansi 

yang dihadapi Toko Lina Salon, maka memberikan solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut dengan menawarkan perancangan sistem akuntansi untuk 

mempermudah kelancaran usaha. Tahap selanjutnya menentukan topik sesuai 
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dengan permasalahan yang dihadapi toko Lina Salon dan mengajukan proposal 

kepada dosen pembimbing kerja praktik dan program studi akuntansi. 

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan tahap kedua setelah tahap persiapan. Di 

tahap ini, proses penelitian melakukan observasi dan wawancara lebih lanjut 

kepada toko Lina Salon untuk mengetahui lebih tentang kegiatan operasional dan 

sistem pencatatan sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh Lina Salon. 

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul untuk merancang sistem akuntansi 

sesuai dengan kebutuhan Lina Salon dalam program Microsoft Office Access. 

Rancangan sistem yang telah selesai akan dilakukan uji percobaan sebelum 

diimplementasikan kepada pihak pengguna, jika terdapat masalah pada sistem 

yang dirancang maka akan dilakukan revisi dan apabila sistem yang dirancang 

sesuai dan tidak terdapat masalah maka akan dilakukan pelatihan kepada pihak 

pengguna. Pelatihan penggunaan sistem kepada pihak yang bersangkutan dengan 

cara menjelaskan langkah-langkah menggunakan sistem dan kegunaan masing-

masing bagian sistem. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Pada tahap terakhir dalam melaksanakan kerja praktik dengan penyusunan 

laporan dan kunjungan bersama dosen pembimbing ke Lina Salon untuk 

melakukan evaluasi dan penilaian hasil kerja praktik. Selanjutnya melakukan 

finalisasi laporan kerja praktik dan pengumpulan ke BAAK dalam bentuk 

hardcover. 
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4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan kerja praktik pada Lina Salon dimulai pada tanggal 23 

september 2018 s/d 09 maret 2019. Berikut ini jadwal pelaksanaan kerja praktik 

diuraikan dalam tabel: 

Tabel 4.4.4.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik pada Salon Lina 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 23 September 2018 Mencari lokasi tempat kerja praktik 

2 25 September 2018 Melakukan observasi dan wawancara tentang 

kegiatan operasional usaha 

3 28 September 2018 Menyusun proposal kerja praktik 

4 02 Oktober 2018 Pengajuan proposal kerja praktik dan surat 

pernyataan klien atas persetujuan kerja praktik 

5 08 November 2018 Melakukan kunjungan dan pengumpulan data-

data yang dibutuhkan 

6 01 Desember 2018 Perancangan dan penyusunan sistem pencatatan 

akuntansi dengan program Microsoft Office 

Access 

7 12 Januari 2019 Melakukan uji coba sistem 

8 25 Januari 2019 Perbaikan sistem yang telah di uji coba 

9 26 Januari 2019 Melakukan implementasi terhadap sistem 

10 27 Januari 2019  Melakukan pelatihan dan pengawasan sistem 

secara keseluruhan 

11 01 Februari 2019 Penyusunan Laporan Kerja Praktik  

12 09 Maret 2019 Kunjungan dosen pembimbing 
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