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BAB IV 
METODOLOGI 

 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian yang dilakukan pada kerja 

praktik di Rumah Makan Soto Betawi termasuk jenis penelitian terapan. Jenis 

penelitian yang menekankan dan memfokuskan pada pemecahan masalah – 

masalah praktis atas kinerja tertentu pada suatu organisasi merupakan definisi 

penelitian terapan (Sugiyono, 2010). Penelitian terapan tidak berfokus pada 

pengembangan sebuah ide, teori, maupun gagasan, melainkan berfokus 

menciptakan keputusan atau kebijakan ataupun aksi mengumpulkan data yang ada 

beserta mengujinya untuk mendapat keputusan kinerja praktis.  

 Laporan kerja praktik ini berisikan rancangan penulis yang berupa sebuah 

sistem akuntansi berbasis Microsoft Office Access yang bertujuan untuk membantu 

Bapak Setya Budi selaku pemilik usaha Rumah Makan Soto Betawi menyajikan 

laporan keuangan perusahaan yang akurat. Dengan ini pengguna akan dimudahkan 

dalam memecahkan setiap permasalahan pada Rumah Makan Soto Betawi dan 

membuat keputusan untuk jangka panjang dan kelangsungan industri.   

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Keberhasilan suatu penelitian ditentukan juga dari metode pengumpulan 

data yang digunakan. Beberapa teknik yang diimplementasikan dalam 

pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 

a. Teknik survei atau observasi, pengumpulan informasi dengan berkunjung 

langsung ke lokasi tempat kerja praktik atau lokasi usaha untuk mengukur 
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respon pemilik serta suasana dan situasi lokasi proyek ini akan dijalankan. 

Data yang terkumpulkan dominan adalah data deskriptif.  

b. Teknik wawancara, teknik ini diadakan secara langsung dengan menyusun 

naskah pertanyaan. Narasumber pada proyek ini yaitu Bapak Setya Budi 

selaku pemilik usaha sekaligus pengelola operasional usaha tersebut. Hasil 

dari data yang dikumpulkan umumnya bersifat tidak terdistorsi, lebih kurat, 

bebas dari respon bias dan lebih rinci (Indriantoro & Supomo, 2011). 

Diiringi dengan kemajuan teknologi, metode ini didukung oleh social media 

seperti via telepon, skype, whatsapp & email.  

c. Teknik dokumentasi, salah satu teknik pencatatan hal atau peristiwa yang 

telah lewat atau berlalu. Hasil dari metode ini  berupa gambar, tulisan 

ataupun karya seseorang.  

d. Teknik triangulasi, metode dengana adanya“pergabungan beberapa teknik 

pengumpulan informasi atau data dari sumber yang ada. teknik gabungan 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari teknik wawancara dan 

dokumentasi.”Metode wawancara  menemui pemilik Rumah Makan Soto 

Betawi secara langsung. Disisi lain, metode  dokumentasi 

diimplementasikan dengan meminjamkan nota-nota transaksi atau dokumen 

pendukung pada Rumah Makan Soto Betawi.  

 
4.3 Proses Perancangan 

 Perancangan sistem akuntansi di mulai dari teknik survei atau observasi dan 

teknik wawancara terhadap kegiatan lapangan. Selepas menangkap kondisi dan 

kegiatan operasional perusahaan tersebut, maka dirancang sistem pencatatan 

akuntansi yang berbasis Microsoft Access  yang sesuai dengan kebutuhan UKM 
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(Usaha Kecil dan Menengah). Prosedur pemrograman sistem akuntansi dimulai 

pada minggu pertama bulan Oktober, penulis melakukan observasi awal ke lokasi 

tempat kerja praktek dan dilakukan perkenalan awal serta penyampaian kepada 

pemilik mengenai tujuan dan manfaat dari proyek ini. Kunjungan dilakukan untuk 

menjalankan survei dan observasi langsung atas aktivitas usaha secara keseluruhan. 

Penulis dapat mengetahui sejarah perusahaan, memahami kegiatan operasional 

perusahaan dan juga kendala yang dihadapi oleh perusahaan melalui wawancara.  

 

4.4  Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan   

Agar kerja praktek ini berjalan sempurna, dilakukan beberapa tahapan 

antara lain:  

 4.4.1 Tahap Persiapan 

 Tahap dimana dilakukan survei rumah makan yang akan menjadi tempat 

kerja praktik. Penulis menentukan permasalahan di lokasi, mencari serta 

mengumpulkan referensi untuk dijadikan bahan pendukung dalam penelitian dan 

membuat sistem sesuai dirancangkan. Referensi harus berkaitan dengan yang 

dilakukan oleh penulis dan sekaligus digunakan sebagai  pedoman dasar dalam 

penelitian dan pembuatan sistem. Seiring dijalankan tahap ini, sistem yang sedang 

berjalan, masalah yang sedang dihadapi, dan pemecahan masalah akan teranalisa.  

4.4.2  Tahap Pelaksanaan 

Agar perancangan sistem maksimal ada beberapa metode yang digunakan 

antara lain: 

a. Metode wawancara narasumber untuk mendapatkan informasi seputar 

usaha yang berkaitan dengan aktivitas operasional dan kendala yang terjadi 

pada entitas. 
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b. Metode pengumpulan dokumen transaksi yang kemudian dimasukan ke 

sistem Microsoft Access yang akan dirancang. 

c. Metode men-design Microsoft Access untuk mendukung jalannya 

operasional usaha yang sesuai keiinginan pemilik rumah makan. 

d. Metode pemakaian atau implementasikan rancangan sistem Microsoft 

Access pada usahanya.  

e. Mengobservasi sistem yang telah dirancang dan melakukan revisi atas 

kekurangan atau kendala pada sistemnya.   

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Seiring dengan pelatihan sistem kepada pemilik Rumah Makan Soto 

Betawi, dibuatkan penyusunan laporan kerja praktek oleh penulis. Dalam tahap 

penilaian jika ada kekurangan pada sistem dan laporan akan diperbaiki dengan 

arahan dari dosen pembimbing. 

Penilaian dilakukan oleh penyedia tempat kerja praktek yaitu rumah makan 

soto betawi Ny. Mariawaty dan dosen pembimbing dengan melakukan penilaian 

terhadap sistem akuntansi yang dirancang dan karyawan kerja praktek dalam 

mengoperasi sistem yang dirancang melalui survei ke lokasi pelaksaan proyek ini. 

Babak terakhir, dilakukan finalisasi laporan kerja praktek dan laporan kerja pratek 

dikumpulkan kepada BAAK. 

 

4.4.4  Jadwal Kerja 
 
 Penulis melakukan kegiatan proyek pada Rumah Makan Soto Betawi yang 

diterapkan pada bagian akuntansi. Proyek dilaksanakan sejak bulan Agustus s.d. 
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September 2018 di Rumah Makan Soto Betawi berlokasi di Ruko Royal Sincom 

Blok C No. 6, Batam Center. Proyek ini terlaksana baik di Rumah Makan Soto 

Betawi dengan adanya jadwal pelaksanaan antara lain: 

Tabe1 1 
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik di Rumah Makan Soto Betawi 

Sumber: Data diolah, 2018.  
Gambar 2 Jadwal pelaksanaan kerja, sumber: Data diolah, 2019. 
  

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 
1 20 Mei 2018 -  04 Juni 2018       Pencarian tempat kerja praktik 
2 04 Juni 2018 - 05 Juni 2018      “Melakukan survei lapangan, 

wawancara, dan meminta izin pemilik 
untuk melakukan kerja praktik pada 
tempat usahanya.” 

3 05 Juni 2018 -  06  Juni 2018      “Menyiapkan dan mengumpulkan 
data-data yang terkait proposal kerja 
praktik” 

4 01 Juli 2018  - 02 Juli 2018       Memahami kegiatan operasional 
umum perusahaan 

5 02 Juli 2018 - 10 Juli 2018       “Mempelajari sistem pencatatan 
akuntansi perusahaan dan proses 
perancangan sistem.”  

6 11 Juli 2018 -31 Juli 2018     Perancangan luaran proyek sesuai 
rencana 

7 01 Agustus 2018 - 30 September 
2018  

     Proses pelatihan, implementasi, dan 
perbaikan sistem, serta  penyusunan 
laporan kerja praktik 

8 29 September 2018      Visitasi pembimbing 
9 01 April 2019 – 30 April 2019       Perbaikan luaran proyek dan 

finalisasi akhir laporan kerja praktik 
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