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BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Suatu tujuan yang akan dicapai melalui cara yang telah terorganisasi dan 

pengembangan pengetahuan dengan cara atau proses tahap tertentu yang 

sistematis merupakan kegiatan pengembangan dari penelitian. Penelitian ini 

merupakan penelitian terapan maksudnya penelitian yang ditekankan pada 

pemecahan atau pembenahan (Indriantoro & Supomo, 2002).  

 Penelitian ini menggunakan penelitian terapan, penelitian terapan 

dilakukan berhubungan dengan kenyataan-kenyataan praktis, mengembangkan 

ilmu pengetahuan  mengenai penelitian terapan yang dihasilkan oleh penelitian 

dasar dalam kehidupan nyata. Fungsi dari penelitian terapan adalah untuk mencari 

solusi tentang masalah-masalah tertentu.  

 Kondisi saat ini dari subyek yang diteliti serta menjadi interaksi ke 

lingkungan dan merupakan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar 

belakang merupakan penelitian study case dari sebuah pernyataan dari Indrianto 

dan Supomo (2002).  

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2012), dalam sebuah penelitian salah satu faktor 

penting untuk keberhasilan penelitian adalah teknik pengumpulan data. 

Pendapatan hasil dari suatu pengolaha data merupakan pengertian dari sebuah 

laporan. Kuesioner, observasi dan wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data yang biasa digunakan.  
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 Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian (Sugiyono, 2012): 

1. Wawancara 

Pertanyaan secara lisan merupakan istilah dari wawancara yang berupa 

dalam teknik pengumpulan data dalam metode survei (Indrianto & 

Supomo, 2002). Metode wawancara dengan cara melaksanakan tanya 

jawab sepihak yang dilakukan terhadap tujuan penelitian. Agar lebih 

mudah untuk mendapatkan data yang diinginkan maka peneliti 

melakukan wawancara. Wawancara dilakukan langsung dengan Ibu Rini 

dimana merupakan supervisor dari Rejuv-A facial treatment & massage. 

2. Observasi 

Sebuah pernyataan dari Indrianto dan Supomo (2002) teknik 

pengumpulan data ini dilakukan langsung dengan cara mengamati 

seluruh kegiatan yang terjadi tempat yaitu di Rejuv-A facial treatment & 

massage, yang meliputi proses pencatatan transaksi keluar masuk pada 

perusahaan dan kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan. 

3. Dokumentasi 

Kegiatan pengumpulan data atas kejadian yang terjadi dengan cara 

mengumpulkan semua berkas dan pencarian data mengenai hal-hal 

berupa catatan-catatan, invoice, dan nota pembelian di dalam perusahaan 

merupakan dokumentasi. Tujuan dari dokumentasi adalah agar dapat 

menjelaskan obyek yang diteliti. 
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4.3 Proses perencanaan 

 Kunjungan dan wawancara merupakan pemulaian awal dari proses 

perancangan sistem akuntansi pada Rejuv-A facial treatment & massage untuk 

mengetahui kegiatan-kegiatan operasional setiap hari dan masalah masalah atau 

kendala yang dihadapi oleh perusahaan.  

 Berdasarkan permasalahan sebelumnya, suatu hal yang menarik 

perhatian dari peneliti adalah untuk membuat sistem pencatatan akuntansi yang 

menggunakan Microsoft Office Access untuk Rejuv-A. Langkah pertama yang 

dilakukan dalam perancangan ini adalah perancangan table yang berfungsi 

sebagai sifat agar memudahkan pengguna dalam pembukuan setiap menu yang 

menjadi kebutuhannya dari pengelompokkan data berupa informasi yang saling 

berhubungan. Table yang akan dirancang seperti: daftar aku, jurnal umum, list 

service, pelanggan, supply, supplier, pembelian, pembelian detail, penjualan, dan 

penjualan detail. 

 Langkah kedua dalam perancangan ini yaitu, penyusunan queries yang 

berfungsi untuk penggabungan beberapa table yang akan dijadikan sebagai 

penyambung dalam mebuat sebuah form.  

 Langkah ketiga adalah merancang form untuk penginputan data dan 

pengmodifikasian data, karena form membantu pengguna untuk penginputan data 

dengan benar dan jelas. Beberapa jenis form yang akan dirancang dalam 

penelitian ini adalah form daftar akun,  form jurnal umum, form laporan, form list 

menu, form list service, form list supply¸ form menu utama, form pelanggan, form 

supplier, form pembelian, pembelian detail subform,  form penjualan, penjualan 

detail subform.  
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 Setelah semua selesai akan di link-kan kedalan laporan keuangan yang 

berupa report yang digunakan sebagai data informasi dengan format yang mudah 

dilihat, dibaca dan siap digunakan oleh pihak yang memerlukan. 

 

4.4 Tahap dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahapan Persiapan  

 Tahap awal yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan survei untuk 

mencari tempat pelaksaan kerja praktek. Setelah memastikan tempat kerja praktek 

di Rejuv-A Facial Treatment & Massage, penulis kemudian menentukan topik 

yang akan diteliti kemudian membuat proposal kerja praktek. Setelah itu, 

dilakukan juga wawancara terhadap pemilik Rejuv-A facial treatment & Massage 

untuk mengumpulkan infomasi dasar usaha serta menentukan permasalahan atau 

kendala yang dialami oleh Rejuv-A facial treatment & massage.  

 Pemulaian persiapan kerja praktek ini dari awal bulan April 2019 diawali 

dengan kedatangan penulis ke perusahaan untuk melakukan perancangan sistem. 

Pada awal kunjungan pertama penulis hanyak memberikan sedikit gambaran 

kepada pemilik mengenai perancangan ini yang bertujuan untuk menyelesaikan 

proyek dari kerja praktek ini. Kunjungan kedua penulis melakukan tahap 

wawancara kepada ibu Rini dimana beliau sebagai supervisor didalam perusahaan 

ini guna untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan operasional usaha 

sehari-hari serta masalah apa saja yang dihadapi oleh pemilik atau perusahaan. 

Informasi yang didapatkan sebelumnya berupa pencatatan transaksi dan pelaporan 

keuangan untuk melakukan perancangan. 
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4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

 Pembelajaran mengenai standar akuntansi dan ketentuan apa saja yang 

sedang berlaku pada jenis usaha merupakan proses bagian ini dimana penulis akan 

melakukan beberapa pemahaman mengenai aktivitas dari kegiatan perusahaan dan 

penganalisaan mengenai masalah yang sedang di alami perusahaan selama ini. 

Penulis akan membutuhkan beberapa data berupa data transaksi penjualan, data 

transaksi pengeluaran kas dan data data lain yang berhubungan dengan laporan 

bulanan untuk melakukan proses dalam perancangan sistem akuntasi ini.   

 Penunjukkan perancangan sistem yang telah dirancang akan ditunjukkan 

oleh penulis kepada pemilik usaha bertujuan untuk dilakukan pengevaluasian 

terhadap kelebeihan atau kekurangan pada sistem, setelah pengevaluasian penulis 

memperbaiki kekurangan tersebut sesuai kebutuhan pemilik. Penjelasan dan 

pelatihan mengenai pemahaman sistem dilakukan oleh penulis terhadap pemilik 

usaha atau bagian administrasi yang berhubungan di dalam pemakaian sistem ini.  

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan  

 Proses dari menyusun laporan hasil penelitian, finalisasi berupa evaluasi 

laporan, dan penilaian penelitian oleh pemilik usaha serta penilaian oleh dosen 

pembimbing dilakukan didalam tahap penilaian dan pelaporan ini. Setelah itu 

melakukan tahap pengumpulan hardcover laporan kerja praktik yang telah dibuat 

dikumpulkan ke bagian biro administrasi akademi kemahaasiswaan (BAAK) 
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4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

 Jadwal pelaksanaan pada Rejuv-A dimulai dari bulan April 2019 akan 

dirincikan pada tabel dibawah ini: 

Kegiatan 
April’19 Mei’19 Juni’19 Juni’19 Juli’19 Agustus’19 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Survei lapangan x x x x                     

Memahami jenis 

usaha 
    x x x x                 

Wawancara, 

pengumpulan 

data 

      x x x x               

Perancangan 

sistem 
          x x x x           

Implementasi, 

pelatihan 
              x x         

Evaluasi, 

monitoring, 

visitasi 

                x x x x     

Finalisasi Sistem                     x x x x 

 

Tabel 4.1 Jadwal pelaksanaan Kerja Praktik, sumber: Data Diolah, 2019. 
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