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BAB IV 

METODOLOGI 

  

4.1  Rancangan Penelitian 

 Rancangan ini terkategorikan dalam penelitian terapan yang berarti 

penelitian yang menekankan pada pemecahan masalah. Sebuah ide atau gagasan 

tidak dapat difokuskan hanya pada penelitian terapan dalam situasi keseharian. 

  Dari segi karakteristiknya, permasalahan ini termasuk dalam penelitian 

deskriptif. Sedangkan ditinjau dari karakteristik datanya, penelitian tersebut 

dikategorikan dalam penelitian atas dokumen atau arsip, dimana dilakukan 

penelitian dengan meninjau fakta yang setara dengan data yang dimiliki. 

Dokumen atau arsip yang diteliti berdasarkan sumber datanya bersifat internal. 

Data internal tersebut dapat berupa data  keuangan, dokumen arsip yang diperoleh 

dari suatu organisasi. Selain dari hal yang disebutkan diatas, penelitian ini juga 

tergolongkan ke dalam data kualitatif yang menekankan pada pendekatan 

investigasi karena data dikumpulkan dengan cara bertatap muka langsung dan 

berinteraksi dengan pemilik usaha di tempat penelitian yang bersangkutan. 

 

4.2      Teknik Pengumpulan Data 

   Pada langkah pengumpulan ini, ada beberapa teknik pengumpulan data 

yang dimanfaatkan penulis yaitu : 

a. Teknik survei 

Teknik yang dipakai adalah dengan cara meninjau secara langsung ke 

tempat kerja praktek serta mempertimbangkan kondisi. 
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b. Teknik wawancara 

 Teknik yang dilakukan dengan mewawancarai langsung terhadap 

narasumber yaitu Bapak Martius selaku pemilik usaha sekaligus 

penanggung jawab operasional dengan sejumlah pertanyaan yang telah 

disiapkan oleh penulis. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Perancangan sistem ini dimulai oleh penulis pada minggu kedua di bulan 

Juli dengan didahulukan atau didasari dengan kunjungan ke tempat lokasi yang 

akan penulis lakukan kerja praktek kemudian penulis mempekenalkan diri dan 

menyampaikan kepada pemilik manfaat dan tujuan dari proyek yang penulis teliti 

saat ini. Kemudian penulis melaksanakan survey dan observasi secara langsung 

agar dapat mengetahui dan memahami dengan jelas kegiatan-kegiatan usaha 

secara komplit. Dengan itu, penulis dapat memahami dengan jelas asal usul 

perusahaan , prosedur manajemen perusahaan serta masalah yang menghambat 

kinerja perusahaan, itu semua akan mudah diketahui dari sesi mewawancarai 

pemilik. 

Pada bulan juli minggu ketiga, masalah sudah dapat penulis identifikasi 

dan penentuan topik kemudian lanjut melakukan penyusunan proposal kerja 

praktek. Pada minggu ketiga sampai dengan minggu kelima bulan Juli, penulis 

mulai melaksanakan desain yang dikhususkan atas sistem pencatatan akuntansi 

dan pelaporannya cocok dengan situasi perusahaan. Informasi dan data yang 

dikumpulkan melalui wawancara, pada tahap persiapan dianalisa kembali agar 

bisa membantu penulis dalam melaksanakan desain sistem pencatatan akuntansi. 
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Penulis melanjutkan pembuatan sistem dengan membuat format laporan 

perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus 

kas. Setelah seluruhnya selesai didesain, kemudian penulis menggunakan fungsi 

rumus yang terdapat dalam Microsoft Access untuk semua format yang sudah 

dirancang sebelumnya, agar dapat memudahkan pengguna dalam melakukan 

proses penginputan.   

 

4.4      Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan   

     Tahapan-tahapan yang dimanfaatkan penulis untuk mempersiapkan 

proyek ini diuraikan sebagai berikut: 

4.4.1    Tahap Persiapan 

    Dalam tahap persiapan ini, yang dilakukan oleh penulis adalah  

mengidentifikasi permasalahan kemudian mencari referensi untuk sebagai materi 

pendukung dalam pembuatan sistem yang dirancang khusus untuk tempat kerja 

praktek. Tentu saja referensi yang dicari penulis harus yang berkaitan atau 

mengenai dasar – dasar pembuatan sistem. Kemudian penulis akan melakukan 

analisa terhadap sistem yang dibuat tetapi masih terdapat permasalahan. 

 

4.4.2     Tahap Pelaksanaan 

       Ada beberapa metode pelaksanaan yang penulis gunakan sebagai 

berikut : 

a. Menyusun daftar akun. 

b. Membentuk susunan akun yang tepat. 

c. Menganalisa jenis - jenis transaksi. 
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d. Mengolah semua transaksi. 

e. Perancangan sistem akuntansi 

Supaya dapat memecahkan masalah yang didapatkan dalam kerja 

praktek, penulis mendesain sebuah sistem yang akan membantu pemilik 

untuk menyelesaikan masalahnya. Sebelum itu, pastinya penulis telah 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk ditanyakan 

pada pemilik. Kemudian untuk hasil wawancara dengan pemilik tersebut 

akan penulis rangkum dan sempurnakan demi mewujudkan sebuah 

sistem yang dikhusukan untuk pemilik sesuai situasi usaha dengan 

Microsoft Access. 

 

4.4.3     Tahap Penilaian dan Pelaporan 

     Penilaian kinerja yang dilakukan penyedia lokasi kerja praktek dan 

dosen pembimbing yang melakukan penilaian atas sistem akuntansi yang telah 

didesain penulis melalui observasi langsung dan wawancara pemilik kemudian 

dikhususkan untuk karyawan serta pemilik usaha dalam men-support kelancaran 

usaha yang dirintis. Pada tahap yang paling akhir adalah pelaporan dan penilaian, 

kemudian dilaksanakan finalisasi terhadap laporan kerja praktek serta laporan 

tersebut di kumpulkan ke BAAK. 

 

4.4.4        Jadwal Kerja 

                   Sebelum penulis melaksanakan kerja praktek pada Toko In Style Eco 

Salon by Martius mulai dari bulan Juni 2018 sampai Januari 2019 merupakan 
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jadwal pelaksanaan. Penjadwalan kerja praktek disusun untuk mendukung 

realisasi persiapan desain sistem pencatatn akuntansi sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jadwal Pelaksanaan  di Toko In Style Eco Salon by Martius 

No Kegiatan Tanggal 

Pelaksanaan 

1 Survei lokasi tempat kerja praktek 05 June 2018 - 

29 June 2018 

2 Analisa pengawalan terhadap usaha 03 July 2018 – 

29 July 2018 

3 Mendesain luaran proyek 02 Augst 2018 – 

17 Augst 2018 

4 Membuat laporan kerja praktek 18 Augst 2018 – 

28 Sept 2018 

5 Pengimplementasi dan pelatihan tata cara 

penggunaan sistem 

Sept - Nov 2018 

6 Kunjungan dosen   Dec 2018 

7 Proses finalisasi laporan kerja praktek Jan  2019 
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