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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Dilihat dari jenis penelitian, penelitian ini termasuk penelitian terapan 

(applied research). Penelitian terapan adalah jenis penelitian yang mengacu pada 

penyelesaian masalah serta solusi yang sedang dihadapi (Sekaran, 2016). 

Penelitian ini memiliki tiga contoh bagian yaitu penelitian evaluasi (berfungsi 

sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan), penelitian dan pengembangan 

(berfungsi sebagai pengembangan suatu produk) dan penelitian tindakan 

(berfungsi sebagai dasar penyelesaian suatu permasalahan). 

Berdasarkan kriteria masalah yang diteliti, penelitian ini dapat 

dikategorikan sebagai studi kasus dan lapangan. Studi kasus dan lapangan 

merupakan penelitian yang hanya meliputi subjek secara sempit tetapi dilakukan 

secara mendalam, terperinci, dan intensif terhadap kondisi tertentu. Studi ini 

menekankan pada masalah yang timbul serta perkembangan dari latar belakang 

subjek. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan komponen yang memilki peranan penting dalam suatu 

penelitian yang akan mampu mempengaruhi proses analisis data yang nantinya 

diolah menjadi rangkuman yang berupa laporan (Arikunto, 2002). Dalam 

penelitian ini, peneliti akan menggunakan data primer. Data primer merupakan 

data yang didapat secara langsung (asli) dari sumber tanpa melalui pihak ketiga. 
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Pengumpulan data dalam penelitian mengunakkan teknik wawancara dan 

observasi secara langsung.  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

sebuah pertanyaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan 

memperoleh informasi yang diperlukan secara lisan. Wawancara dilakukan secara 

langsung antara pemilik (narasumber) dan peneliti (pewawancara) di lokasi yang 

bersangkutan untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti.  

Observasi merupakan porses pengamatan terhadap aktivitas suatu objek 

dengan maksud merasakan serta memahami fenomena yang terjadi disekitar 

lingkungan objek. Teknik observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

tidak bisa dijangkau pada saat wawancara.  

Berikut ada beberapa persoalan yang akan diajukan peneliti pada pemilik 

bengkel, yaitu: 

1. Gambaran umum tentang bengkel. 

2. Proses kerja bengkel. 

3. Tugas dan tanggung jawab karyawan bengkel. 

4. Kendalah-kedala umum pada bengkel. 

4.3 Proses Perancangan Sistem 

Perancangan sistem pencatatan akuntansi dilakuan setelah melakukan 

wawancara dan observasi demi kelengkapan informasi yang dibutuhkan. 

Informasi tersebut kemudian diolah menjadi suatu rancangan sistem akuntansi 

yang telah disesuaikan dengan keperluan pemilik. Rancangan tersebut bertujuan 

untuk membantu pemilik dalam proses pencatatan akuntasi agar dapat membuat 

laporan keuangan yang jelas dan akurat. 
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Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam proses pembuatan perancangan 

sistem pencatatan akuntansi: 

1. Melakukan analisa pada setiap aspek yang menjadi pokok masalah; 

2. Mengumpulkan data-data yang diperlukan; 

3. Membuat rancangan akuntansi yang berbasis sistem beserta laporan 

  keuangannya sesuai dengan kondisi usaha; 

4. Memperlihatkan rancangan yang telah dibuat kepada pemilik serta 

mengajarkan pemilik cara pengunaan sistem tersebut; 

5. Melakukan revisi terhadap system apabila terjadi kendala. 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian jenis-jenis UMKM yang 

terdapat di kota Batam dengan kriteria yang telah ditentukan. Berikut kiteria-

kiteria UMKM yang dapat dijadikan sebagai penelitian : 

a. UMKM yang dipilih telah berjalan minimal 1 tahun. 

b. Adanya izin dari pemilik UMKM untuk menjalankan penelitian dan 

implementasi sistem pencatatan akuntasi yang dirancang pada usahanya 

Setelah melakukan pencarian UMKM yang sesuai dengan kiteria, peneliti 

akan melakukan kunjungan langsung. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka 

menemui pemilik usaha secara langsung untuk meminta izin kepada beliau untuk 

dapat melakukan penelitian di lokasi usahanya serta mengisi beberapa dokumen 

untuk dirangkum menjadi bahan proposal kerja praktek.  
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4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan awal peneliti melakukan wawancara dan observasi 

di Toko bike Point. Wawancara dan observasi dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi yang diperlukan seperti gambaran umum tentang bengkel dan masalah-

masalah yang umum terjadi. Peneliti juga meminta data-data yang diperlukan 

untuk menunjang pembuat sistem pencatatan akuntansi yang sesuai dengan Toko 

Bike Point. 

Tahap kedua adalah membuat rancangan sistem pencatatan akuntansi. 

Setelah rancang sistem dibuat, peneliti melakakan uji coba secara langsung ke 

lokasi untuk memastikan rancangan yang dibuat berkerja dengan baik atau tidak. 

Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan pada sistem, peneliti akan 

melakukan perbaikan sebelum sistem tersebut diserahkan kepada pemilik. Sistem 

yang telah diperbaiki akan diserahkan dan implementasikan di Toko Bike Point. 

Sebelum proses implementasi, peneliti akan menjelaskan secara terperinci 

kinerja sistem yang dibuat agar pemilik menggunakan rancangan tersebut tanpa 

ada masalah dan mudah untuk dipahami. Tahap terakhir adalah melihat proses 

implementasi berjalan dengan melihat data-data yang dimasukkan oleh pemilik 

telah benar atu tidak. Apabila adanya kendala dalam proses ini, peneliti akan 

mengevaluasi lagi agar proses implementasi berhasil 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Pada tahap ini, seluruh kegiatan dalam kerja praktek akan dinilai serta 

dirangkum menjadi sebuah laporan. Penilaian akan dinilai oleh pemilik usaha dan 

juga dosen pembimbing. Pemilik usaha akan memberikan nilai atas perancangan 

sistem akuntansi yang telah dibuat apakah membantu atau tidak bagi pemilik 
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usaha, sedangkan dosen pembimbing secara langsung berkunjung ke lokasi untuk 

menilai rancangan yang dibuat diimplementasikan dengan baik atau tidak.  

Setelah itu, peneliti akan menyusunan sebuah laporan yang berdasarkan hasil 

kerja praktek selama ini. 

4.4.4 Jadwal Kerja 

Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai tanggal 20 Noveber 2018 sampai 

dengan 20 Mei 2019. Dalam kurung waktu 6 bulan peneliti memfokuskan pada 

perancangan sistem yang diperlukan serta pelatihan sistem rancangan yang telah 

dibuat agar dapat dipergunakan secara baik tanpa terjadi suatu kendala. 

Berikut ini merupakan  jadwal kerja selama pelaksanaan kerja praktik di 

Toko Bike Point: 

1. Peneliti mencari tempat kerja praktek sesuai dengan kiteria yang 

ditentukan serta meminta persetujuan terhadap pemilik; 

2. Melakukan wawancara dan observasi dengan pemilik usaha; 

3. Memahami secara umum kegiatan operasional usaha; 

4. Mengumpulkan data dan membuat rancangan sistem akuntasi; 

5. Melakukan pelatihan, implementasi, serta perbaikan sistem; 

6. Menyusun hasil kerja praktek yang dirangkum dalam bentuk laporan; 

7. Akan ada kunjungan langsung dari dosen pembimbing ke lokasi; 

8. Melakukan revisi terhadap laporan kerja praktek bila diperlukan. 
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