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BAB IV 

METODOLOGI 
 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Berdasarkan tujuan, praktek ini dilakukan dengan penelitian terapan, 

dimana observasi dengan penuh kehati-hatian dan sistematis dengan tujuan untuk 

menghasilkan suatu hasil penelitian yang dapat berguna pada saat itu juga. Oleh 

sebab itu, penelitian terapan tidak memerlukan penelitian atas sesuatu yang baru, 

namun penelitian atas sesuatu yang lama dan menjadikannya menjadi yang baru 

beserta bisa digunakan kembali (Trihono, 2018). Penelitian terapan tersebut lebih 

menekankan kepada penelitian untuk mencari masalah yang sedang dihadapi oleh 

masyarakat dan kemudian memecahkan masalah tersebut dalam bentuk aplikasi 

(Yusuf, 2017). 

Berdasarkan karakteristik, kerja praktek tersebut merupakan penelitian 

studi kasus atau lapangan. Yang dimaksud dengan penelitian studi kasus atau 

lapangan adalah penyelidikan pada kasus yang menjadi objek penelitiannya 

(Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian studi kasus atau lapangan tersebut 

bertujuan untuk melakukan pemahaman atas objek yang diteliti. Sehingga segala 

sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitiannya, seperti fungsi, cara kerja, 

kondisi fisik maupun kegiatan yang dilakukan akan diteliti dengan maksud 

menjelaskan dan memahami mengapa kasus tersebut terjadi (Fitrah & Luthfiyah, 

2017). 

Secara keseluruhan, kerja praktek tersebut guna dibuatnya sebuah sistem 

sebagai pencatatan kegiatan bengkel sehari-hai pada Bengkel Makmur Jaya Motor 

sampai dengan dibuatnya pelaporan yang dapat diketahui keuangan bengkel bagi 
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pemilik. Dan sistem tersebut diharapkan dapat membawakan solusi bagi masalah 

yang sedang dihadapi oleh Bengkel Makmur Jaya Motor. 

 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipergunakan untuk dilakukan terkumpulnya data adalah 

digunakan data primer, dimana penulis mendapatkan langsung data tersebut tanpa 

perantara, antara lain. 

4.2.1 Wawancara 

Salah satu upaya dalam mengumpulkan data yang diperlukan adalah 

diberlakukan wawancara. Wawancara langsung oleh penulis kepada yang adalah 

pemilik dan manajer Bengkel Makmur Jaya Motor mengenai keadaan usahanya 

dari awal berdiri sampai saat ini. Dan penulis juga akan menanyakan tentang cara 

pencatatan akuntansi dalam transaksi operasional usahanya sehari-hari, baik itu 

transaksi penjualan, pembelian dan transaksi lainnya yang terjadi dalam Bengkel 

Makmur Jaya Motor. Disamping itu, penulis juga menanyakan tentang kesulitan 

pencatatan akuntansi yang dihadapi selama usahanya berjalan. 

4.2.2 Observasi 

Penulis melakukan observasi terhadap lingkungan usaha Bengkel Makmur 

Jaya Motor dimana penulis dapat melihat secara langsung bagaimana cara kerja 

sistem usahanya selama ini, terutama mengenai pencatatan akuntansi yang 

dilakukan. Penulis akan mencari kesulitan yang dihadapi oleh Bengkel Makmur 

Jaya Motor selain dari hasil wawancara dengan pemilik usaha. Sehingga penulis 

dapat merancang sebuah sistem yang dapat membawakan keuntungan besar 
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dan/atau mampu untuk membantu pemilik usaha dalam memecahkan kesulitan 

yang dihadapi oleh Bengkel Makmur Jaya Motor. 

4.2.3 Dokumentasi 

Setelah tahap wawancara dan observasi telah selesai dilakukan, maka 

penulis akan melakukan dokumentasi tentang sistem akuntansi usahanya selama ini 

dan kesulitan yang telah ditemukan. Dan penulis akan meminta persetujuan kepada 

pemilik Bengkel Makmur Jaya Motor untuk permintaan data yang diperlukan 

dalam merancang sistem akuntansi bagi usahanya.  

4.2.4 Simulasi 

Pada tahap ini, penulis akan menjelaskan secara langsung tentang sistem 

baru yang akan dirancang oleh penulis sesuai dengan kebutuhan pemilik Bengkel 

Makmur Jaya Motor. Disamping itu, penulis akan meminta masukan dari pemilik 

bengkel mengenai sistem baru yang akan di rancang sehingga sistem tersebut benar-

benar dapat membawakan dampak positif bagi pemilik usaha. 

 

 

4.3 Proses Perancangan 

Prosedur perancangan yang diawali dengan wawancara, disertai dengan 

observasi langsung terhadap usahanya. Disamping itu, penulis juga akan melakukan 

dokumentasi terhadap hasil atas kegiatan tersebut dan meminta data guna 

perancangan sistem. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang 

hal dan juga kesatuan yang digunakan oleh Bengkel Makmur Jaya Motor beserta 

saran yang diminta dari pemilik tersebut tentang sistem yang diberlakukan. 

Sistem baru dirancang berfokus pada dicatatnya penjualan atas sparepart 

dan pembelian atas sparepart, diterima dan dikeluarkannya kas dalam usahanya, 
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beserta pencatatan persediaan sehingga pemilik dapat mengetahui sisa akhir 

persediaannya. Disamping itu, sistem tersebut akan dirancang sedemikian rupa 

sehingga mampu untuk memecahkan berbagai kendala yang dihadapi oleh Bengkel 

Makmur Jaya Motor. 

 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Perancangan 

 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Dimulai dengan penulis berkunjung ke lokasi tersebut guna dilakukan 

pemeriksaan langsung tentang segala sesuatu mengenai operasional Bengkel 

Makmur Jaya Motor yang dimulai dari pelanggan membawa motor masuk ke 

tempat usaha, melakukan jasa servis maupun pembelian sparepart hingga 

pelanggan melakukan pembayaran. Dari kegiatan yang dilakukan, penulis meminta 

pemilik usaha untuk menjelaskan hambatan yang dialami. Menurut pemilik, 

hambatan yang sering dialami yaitu sering mengalami hal out of stock dan tidak 

mengetahui keuntungan maupun kerugian bersih yang didapatkan oleh usahanya. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan dimana sistem yang telah selesai dirancang akan ditunjukkan 

kepada pemilik dan manajer bengkel. Penulis akan menjelaskan satu persatu 

tentang kegunaan setiap bagian dari sistem tersebut. Kemudian penulis akan 

meminta pendapat maupun saran dari pemilik dan manajer Bengkel Makmur Jaya 

Motor mengenai sistem pencatatan akuntansi tersebut. Jika tidak ada pendapat dari 

pihak pemilik dan manajer usaha, maka penulis akan menjelaskan secara detail cara 

kerja dari sistem pencatatan akuntansi tersebut dan pemilik diminta untuk 

melakukan implementasi terhadap sistem tersebut sehingga dapat mengetahui 
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apakah sistem pencatatan akuntansi tersebut dapat membawakan dampak positif 

bagi Bengkel Makmur Jaya Motor. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan         

Tahap terakhir tersebut diberlakukan jika perancangan kelar, serta dapat 

diterima oleh pemilik usaha. Beserta pemilik usaha dapat mengimplementasikan 

sistem tersebut sehingga menyajikan pelaporan keuangan bagi Bengkel Makmur 

Jaya Motor. Tahapan penilaian akan diberikan oleh dosen pembimbing setelah 

berkeunjung ke lokasi kerja praktek. Tahap pelaporan akan dilakukan oleh penulis 

berupa laporan kerja praktek yang sesuai dengan hasil dari kegiatan kerja praktek 

tersebut.  

4.4.4 Jadwal Kerja 

 Praktek tersebut mulai dilaksanakan bulan Juni 2019 hingga bulan Oktober 

2019 pada Bengkel Makmur Jaya Motor dirincikan antara lain. 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 10 Juni – 18 Juni 2019 Pencarian tempat Kerja Praktek 

2 01 Agustus – 05 Agustus 2019 Wawancara terhadap pemilik usaha 

3 11 Agustus – 16 Agustus 2019 Observasi terhadap kendala usaha 

4 18 Agustus – 04 September 2019 Perancangan sistem 

5 07 September – 21 September 

2019 

Implementasi sistem 

6 30 September 2019 Pembimbing melakukan kunjungan  

7 31 Oktober 2019 Finalisasi laporan Kerja Praktek 
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