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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Terdapat dua jenis penelitian yaitu pure research dan penelitian terapan 

(applied reaserch). Pure research sering disebut penelitian dengan tujuan untuk 

memperluas wawasan sedangkan penelitian terapan yaitu penelitian dalam  

memberi solusi untuk masalah dan memberikan informasi (Indriantoro & 

Supomo, 2013). 

 Dalam penelitian yang sedang dilakukan, penelitian yang sesuai dengan 

usaha Ina Salon yaitu penelitian terapan. Hal ini dikarenakan hasil dari penelitian 

yang dilakukan bisa langsung digunakan pada usaha serta mampu menyelesaikan 

masalah dalam usaha ibu Ina. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data diperlukan agar mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk membuat laporan kerja praktek yang menjadi faktor dalam 

membuat sistem pencatatatan akuntansi yang tepat dan akurat. Pengumpulan data 

yang dipakai dengan dua cara, yaitu wawancara dan observasi pada tempat usaha 

Ina Salon.  

Wawancara dilaksanakan dengan cara berbicara langsung dengan pemilik 

dan karyawan salon pada saat waktu kosong agar tidak mengganggu kegiatan 

oprasional. Kegiatan observasi berupa mengamati masalah-masalah yang terjadi 

pada usaha dan memantau kegiatan oprasional yang dilakukan.  
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4.3 Proses Perancangan 

Setelah wawancara dan observasi dilakukan dengan pemilik dan 

karyawannya, ditemui beberapa masalah yang sering dialami oleh Ina Salon 

terutama dalam pencatatan yang dilakukan secara manual serta perhitungan 

persediaan. Informasi yang diperoleh menjadi dasar untuk membuat sebuah sistem 

yang akan diimplementasikan pada Ina salon. 

 Berikut merupakan flowchart yang telah dilakukan untuk merancang 

sistem Ina Salon :  

a. Wawancara  

b. Observasi permasalahan 

c. Mengidentifikasi permasalahan  

d. Perancangan sistem 

e. Pengumpulan data  

f. Implementasi    

Sistem yang diperlukan ina salon yaitu aplikasi yang mudah dan dapat 

membantu kegiatan oprasional sehari-hari dan mudah digunakan, karena sistem 

dirancang untuk digunakan oleh karyawan yang dapat memberikan informasi 

seputar transaksi kas masuk dan kas keluar, menampilkan laporan neraca dan 

laporan laba rugi per bulan bahkan tahunan agar karyawan bisa melihat apakah 

usahanya untung atau rugi dalam sebulan. 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Adapun tahapan-tahapan perencanaan dalam proses awal hingga akhir 

implementasi dapat diuraikan dibabawah ini: 
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4.4.1 Tahap Persiapan 

Di bulan September 2018 dilaksanakan pertemuan dengan pemilik dari Ina 

Salon untuk melakukan wawancara terhadap pemilik. Setelah itu dilakukan 

pengamatan bahwa usaha yang dilakukan oleh pemilik merupakan usaha dalam 

bidang jasa, selanjutnya meinta izin untuk melakukan kerja praktek di salon. 

Setelah disetujui selanjutnya berdiskusi seputar kebutuhan dalam usaha dan hal-

hal yang berhubungan dengan usahanya serta bagaimana cara pelaporan keuangan 

yang dilakukan oleh pemilik usaha. Setelah semua informasi telah diperoleh, 

selanjutnya menjelaskan tujuan dan manfaat adanya implementasi ini. Setelah 

penjelasan mengenai manfaat, izin diperoleh dari pemilik Ina Salon untuk 

melakukan implementasi. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

 Tahap pelaksanaan yaitu mendesain seluruh sistem yang dibutuhkan oleh 

Ina Salon, sampai seluruh sistem terpenuhi dan sesuai. Setelah sistem selesai yaitu 

dengan mengunjungi Ina salaon dan melakukan pelatihan terhadap karyawan 

mengenai informasi dan cara untuk menginput serta menghapus data. Jika ada 

sistem yang kurang atau tidak sesuai dengan keinginan maka sistem akan direvisi. 

Setelah proses pelatihan dilaksanakan kepada karyawan, penulis melaksanakan 

implementasi sistem yang telah dibuat agar akan dipakai selanjutnya. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Setelah implementasi selesai, selanjutnya penilaian terhadap kerja praktek 

mengenai sistem perancangan dan implementasi yang sudah dilaksanakan. Setelah 

itu, proses selanjutnya dilakukannya penilaian atas laporan kerja praktek yang 

telah dibuat yaitu cerminan untuk semua kegiatan dalam merancang sistem yang 
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telah di setujui oleh dosen pembimbing, setelah penilaian selesai dilaksanakan 

maka laporan yang telah dibuat dikumpulkan ke BAAK. 

4.4.4 Jadwal Kerja 

 Adapun jadwal pelaksanaan kerja praktek adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek  

NO AKTIVITAS JADWAL KEGIATAN 

1 Survei lokasi kerja praktek 01 Oktober 2018 – 30 Oktober 2018 

2 Kunjungan ke lokasi kerja praktik 

dan wawancara dengan pemilik 

01 November 2018 – 03 November 2018 

3 Pengumpulan data dan memahami 

sistem oprasional usaha 

04 November 2018 – 08 November 2018 

4 Penyusunan proposal kerja praktek 09 November 2018 – 15 Desember 2018 

5 Merancang sistem pencatatan 

akuntansi 

16 Desember 2018 – 25 Januari 2019 

6 Implementasi sistem untuk 

menguji efektivitas dan keakuratan 

sistem 

15 Februari – 5 Maret  

7 Mengevaluasi dan memantau 5 Maret 2019 - 18 Maret 2019  

8 Serah terima sistem 20 Maret 2019 
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