
BAB IV 

METODOLOGI 

 
4.1 Rancangan Penelitian 

Menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) metode merupakan cara 

kerja sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan sebagai alat 

untuk mencapai sebuah tujuan, metode merupakan serangkain cara dan langkah 

langkah yang tersusun. Metode penelitian merupakan salah satu cara ilmiah yang 

berfungsi untuk mengumpulkan data dengan fungsi serta tujuan tertentu. Cara 

ilmiah menereapkan data dengan penelitian harus berdasarkan ciri-ciri keilmuan 

yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Darmadi, 2013).  

Menurut Sugiyono (2013) metode penlitian merupakan cara ilmiah 

untuk menghasilkan informasi data, kegunaannya dan hasilnya. Beradasrkan 

penjelasan di atas dapat disimpulkan metode penelitan adalah cara ilmiah yang 

dilaksanakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. 

Rancangan penelitian merupakan usaha untuk menemukan kesalahan, menggali 

lebih dalam apa yang sudah ada, mengembangkan dan menguji kebenarannya 

(Soetrisno Hadi, 2012). 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengelompokkan dan 

mengolah data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Jenis rancangan penelitian 

terbagis menjadi tiga yaitu pertama penelitian deskriptif yang merupakan 

penjelasan untuk memeriksa secara teratur yang mengutamakan objektivitas, 

kedua penelitian explanatory yang merupakan penjelasan mengenai variable, 
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penilitian, dan perbandingan, yang ketiga penelitian prdediktif yaitu merupakan 

rancangan yang akan terjadi dimasa depan dengan hasil analisa masa kini. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam kerja praktik ini, 

yang meliputi : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah proses komunikasi untuk memperoleh  

informasi dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek 

penelitian, dengan kemajuan teknologi seperti saat ini wawancara bisa saja 

dilakukan tanpa bertatap muka, yakni melalui media telekomunikasi (Moleong 

2012). Seperti yang saya lakukan kepada objek penelitian pada Carwash An-Nur 

saya dapat melakukan wawancara dengan cara berkomunikasi lewat media 

komunikasi ataupun langsung beratatap muka dengan narasumber dengan cara 

mengunjungi Carwash An-Nur. 

2. Observasi 

Menurut Siregar (2013), studi literatur adalah sebuah metode yang dapat 

dipakai untuk mengumpulkan data melalui referensi teori yang memiliki 

keterkaitan dengan masalah yang dihadapi. Buku referensi dan standart akuntansi 

keuangan merupakan literature  yang dapat dipergunakan dalam pengumpulan 

data. Pengamatan langsung seluruh kegiatan operasional yang terjadi di Carwash 

An-Nur Studi literature merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan. 
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4.3 Proses Perancangan 

Wawancara dan observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

selama ini sistem pencatatan operasional yang dilakukan serta mengetahui hal apa 

saja yang dibutuhkan Carwash A-n-Nur. Pemilik sangat membantu saat 

melakukan proses pendekatan dengan penulis sehingga memudahkan untuk 

berkomunikasi. Setelah mengetahui aktivitas dan masalah yang dihadapi, hal itu 

diikuti oleh desain sistem akuntansi. 

Langkah pertama dalam sistem Microsoft Office Access yaitu membuat 

form tabel yang berisi nama akun seperti kas dan pendapatan, table daftar aset 

tetap berisi aset-aset yang digunakan seperti pompa air dan  kompresor air, tabel 

jenis jasa berisi jenis jasa apa saja yang diberikan Carwash An-Nur seperti cuci 

motor dan cuci mobil, tabel pendapatan berisi penerimaan kas seperti pendapatan 

tunai jasa cuci motor dan mobil, tabel jurnal pengeluaran berisi pengeluaran biaya 

biaya operasional dan biaya tak terduga, tabel jurnal umum yang berisi akumulasi 

penyusutan asset tetap.  

Setelah merancang tabel selanjutnya tabel data akan dilakukan 

relationship. Contohnya  tabel pendapatan dan tabel daftar produk dengan tabel 

transaksi, ketika terjadi pendapatan jasa maka jumlah pendapatan akan bertambah 

secara otomatis dan ketika melakaukan input data transaksi maka ada total 

pengeluaran yang dihasilkan, Form jurnal pengeluaran dimulai dari mengisi 

tanggal transaksi, no transaksi, no akun sudah otomatis jadi tidak perlu diisi, 

kemudia isi keterangan, pilih kode yang sesuai dengan transaksi pada saat itu dan 
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isi total pengeluaran. Adanya relationship data maka saat terjadi transaksi 

pendapatan dan pengeluaran secara otomatis masuk kedalam data.  

Langkah selanjutnya adalah merancang form, yang digunakan sebagai 

alat untuk merekam setiap transaksi. setelah proses login berhasil, form adalah 

form success. Tombol dimulai pada form success kemudian memandu pengguna 

ke form menu utama, fungsi form yaitru menemukan kesalahan atau 

ketidaksamaan ketikan menginput data. Rancangan form berupa input akun, nama 

akun buku besar, aset tetap, daftar produk, pendapatan, jurnal pengeluaran, jurnal 

umum, login, menu utama, login yang berhasil, ketika terjadi pendapatan jasa 

maka jumlah pendapatan akan bertambah secara otomatis dan ketika melakaukan 

input data transaksi maka ada total pengeluaran yang dihasilkan.  

Berikutnya adalah pembuatan laporan atau laporan keuangan, tetapi 

untuk dapat membuat laporan membutuhkan query untuk secara bersamaan semua 

transaksi yang telah diinput. Misalnya, untuk membuat laporan laba rugi, data 

penjualan dan data pengeluaran kas seperti biaya untuk peralatan dan biaya 

operasional diperlukan.  

Setelah memebuat table selanjutnya dirangkum menggunakan query yang 

digunakan untuk membuat laporan keuangan. Langkah yang teakhir ya itu 

membuat tampilan menu awal dengan tujuan untuk memperudahkan pengguna 

masuk ke program akuntansi. Pemilik sangat membantu saat melakukan proses 

pendekatan dengan penulis sehingga memudahkan untuk berkomunikasi 
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4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahapan Persiapan 

Tahapan pelaksanaan kerja praktik yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, serta tahap penilaian dan pelaporan. Pelaksanaan kerja praktik di 

mulai dari mempelajari dan memahami keadaan bisnis Carwash An-Nur, visitasi 

dan memperkenalkan diri serta tujuan kunjungan,  wawancara dengan pemilik 

bisnis mengenai kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis, memahami 

permasalahan bisnis serta memberikan penjelasan tentang sistem yang akan 

digunakan oleh pengguna, menyerahkan izin kerja praktis di Carwash An-Nur 

kepada pemilik yang terakhir yaitu mempersiapkan dan menyerahkan proposal 

kerja praktek kepada pengawas dan program studi akuntansi. 

 

4.4.2 Tahap Implementasi 

Implementasi dimulai dari wawancara dengan pemilik serta 

mengumpulkan beberapa data yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem, 

kemudian merancang sistem informasi akuntansi berdasarkan pada Micrososft 

Office Access disesuaikan dengan jenis layanan dan kebutuhan pemilik bisnis, 

setelah merancang sistem selanjutnya ketahap uji coba untuk melihat apakah 

sistem beroprasi dengan baik atau tidak yang terakhir jika sistem berjalan dengan 

baik, selanjutnya sistem akan diberikan kepada pemilik untuk di gunakan sebagai 

sarana meningput transaksi sehari-hari. 
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4.4.3 Tahap Penilaian dan Evaluasi 

Pada tahap ini  hal pertama yang dilakukan setelah menyerahkan sistem 

yaitu dengan cara memberikan pelatihan secara khusus kepada pemilik, 

melakukan uji coba dan sistem berjalan dengan baik kemudian dosen melakukan 

vistasi ke tempat kerja praktik kemduian melakukan evaluasi dan penilaian maka 

hardcopy laporan kerja praktik dapat dikumpulkan ke BAAK. 

 

4.4.4 Jadwal Kerja 

Jadwal kerja pelaksanaan kegiatan kerja praktek di Carwash An-Nur 

dimulai dari 1 Agustus hingga 14 Agustus 2019. Jadwal kerja pelaksanaan kerja 

praktek di Carwash An-Nur, yaitu:  

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 
1 1 Agustus – 5 Agustus 2018 Survei lokasi kerja praktik 

2 15 Agustus 2018 - 20 September 2018 
Mengetahui sistem operasional yang 
digunakan pemilik dan mengumpulkan 
data. 

3 21 September 2018 - 25 September 
2018 

Merencanakan pembuatan sistem yang 
sesuai dengan kebutuhan. 

4 1 Oktober 2018 – 10 Oktober 2018 Proses perancangan sistem pencatatan 
akuntansi dengan Microft Office Access. 

5 1 November 2018 –  8 November 
2018 

Menguji keakuratan dan kehandalan 
system. 

6 1Desember 2018 – 5 Desember 2018 Diskusi dengan pemilik mengenai 
system yang dirancang. 

7 5 Januari 2019 – 10 Januari 2019 Mengajari pemilik untuk menggunakan 
sistem 

8 4 Februari 2019 – 8 Februari 2019 Melakukan implementasi sistem 

9 25 Februari 2019 – 1 Maret 2019 Melakukan penilaian apakah system 
berjalan dengan baik. 

10 14 Agustus 2019 Dosen pembimbing melakukan visit 
Sumber: Data diolah, 2019. 
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