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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

  Bentuk penelitian yang digunakan dalam proyek kerja praktek ini adalah 

berupa penelitian terapan. Menurut beberapa peneliti sebelumnya, penelitian 

terapan adalah salah satu bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk 

menerapkan, menguji serta mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan 

dalam mencari solusi tentang masalah tertentu yang terjadi dalam suatu 

organisasi. 

  Sebelum memberikan solusi terhadap masalah yang muncul di tempat 

kerja praktek, maka proyek kerja praktek akan diawali dengan kegiatan 

pengenalan, kegiatan observasi, dan kegiatan pemahaman terhadap usaha yang 

dijalankan oleh Ibu Rinawati selaku pemilik Rina Salon. 

 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data merupakan salah satu faktor penting dalam 

sebuah penelitian karena dapat digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan 

data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi topik penelitian. 

1. Teknik Pengumpulan Data Metode Wawancara 

   Teknik ini dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

secara langsung kepada pemilik usaha dalam rangka pengumpulan data untuk 

kebutuhan penelitian. Teknik wawancara biasa nya berisi kegiatan tanya jawab 

yang dilakukan baik secara tatap muka  maupun dilakukan dengan menggunakan 

media komunikasi sepertinya telepon, e-mail, skype, dan media komunikasi 

lainnya. 
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  Setelah mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan kunjungan 

pada usaha Rina Salon, maka akan dilakukan sesi tanya jawab secara langsung 

terhadap pemilik usaha untuk mengetahui kegiatan operasional usaha Rina Salon 

serta kendala atau kesulitan yang sedang dihadapi oleh pemilik usaha berkaitan 

dengan pencatatan transaksi usaha yang terjadi. 

2. Teknik Pengumpulan Data Metode Observasi  

   Setelah melakukan sesi wawancara dengan pemilik usaha, selanjutnya 

metode yang dipilih adalah metode observasi dimana metode observasi 

merupakan sebuah metode pengumpulan data yang bersifat kompleks dan detail 

dimana dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat seluruh kegiatan atau 

peristiwa yang terjadi pada suatu lokasi atau suatu organisasi. 

  Sebelum melakukan kegiatan observasi terhadap Rina Salon, terlebih 

dahulu pihak yang berkepentingan harus mendapatkan persetujuan oleh pemilik 

usaha. Setelah mendapatkan persetujuan tersebut, maka akan dimulai kegiatan 

observasi yang dimulai dari pengamatan secara langsung hingga mencatat seluruh 

kegiatan operasional yang terjadi di Rina Salon. Selain itu, juga mengamati secara 

langsung bagaimana proses pencatatan atas transaksi yang telah terjadi di Rina 

Salon serta mencatat hal lainnya yang telah diamati pada lingkungan sekitar usaha 

tersebut. 

 

 

4.3 Proses Perancangan Sistem 

   Rina salon sebagai usaha UMKM memiliki beberapa kendala atau 

kesulitan dalam pencatatan transaksi usaha yang terjadi setiap harinya sehingga 

hal ini dapat berpengaruh terhadap sulitnya pengambilan keputusan bagi pemilik 
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usaha. Selain itu, laporan keuangan yang sangat dibutuhkan oleh pemilik usaha 

untuk mengetahui perkembangan usaha salonnya tidak dapat disajikan karena 

pemilik usaha tidak mempunyai sistem akuntansi yang dapat mendukung 

usahanya. Terkadang setiap transaksi yang terjadi hanya dicatat secara manual dan 

terkadang hal tersebut dilakukan secara tidak konsisten. 

   Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di paragraf pertama, maka 

peneliti tertarik untuk merancang sebuah sistem pencatatan akuntansi dengan 

menggunakan perangkat lunak Microsoft Access 2010 bagi Rina Salon. 

Perancangan sistem pencatatan akuntansi yang dirancang juga dapat menyajikan 

sebuah laporan keuangan yang akurat dalam suatu periode serta didukung dengan 

beberapa dokumen pendukung kegiatan usaha yang berperan sebagai pendukung 

dalam proses pencatatan akuntansi. Dokumen pendukung kegiatan usaha tersebut 

berupa nota pembelian, nota penjualan atau nota pesanan, bukti pembayaran jasa 

dari pelanggan, serta beberapa dokumen lainnya yang dapat dijadikan sebagai 

dokumen pendukung dalam kegiatan usaha Rina Salon. 

 

 

4.4 Tahap dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

   Dalam proyek kerja praktek ini, tahap persiapan merupakan sebuah tahap 

awal bagi masing – masing mahasiswa/i untuk melakukan pencarian lokasi 

dimana lokasi UMKM yang dipilih harus sesuai dengan ketentuan yang sudah 

diberlakukan oleh Universitas Internasional Batam. 

   Setelah mendapatkan lokasi UMKM, tahap selanjutnya adalah 

mengajukan lokasi usaha yang telah dipilih ke dosen pembimbing. Setelah 
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mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, maka tahap selanjutnya adalah 

mahasiswa/i dapat membuat jadwal dengan pemilik usaha untuk melakukan 

kunjungan kembali. Kunjungan ini dilakukan agar bisa mendapatkan sekumpulan 

informasi yang dibutuhkan terkait dengan usaha yang sedang dijalankan pemilik 

usaha dengan cara melakukan wawancara kepada pemilik usaha. 

   Setelah mendapatkan informasi terkait dengan kendala atau kesulitan 

bisnis yang sedang dihadapi oleh pemilik usaha, maka tahap selanjutnya adalah 

memahami dan menganalisis kendala yang sedang dihadapi oleh pemilik usaha. 

Setelah menganalisis kendala yang sedang dihadapi, maka tahap selanjutnya 

adalah memberikan solusi kepada pemilik usaha dengan cara menawarkan sebuah 

sistem akuntansi yang bertujuan untuk mempermudah transaksi sehari – hari yang 

terjadi dalam usaha yang dimiliki oleh pemilik usaha.  

   Apabila solusi berupa penawaran untuk merancang sebuah sistem 

akuntansi disetujui oleh pemilik usaha, maka tahap selanjutnya adalah 

mahasiswa/i dapat menentukan topik kerja praktek yang diinginkan. Setelah 

menentukan topik kerja praktek, maka mahasiswa/i dapat menyusun proposal 

kerja praktek yang akan ditujukan kepada dosen pembimbing kerja praktek dan 

ketua prodi akuntansi untuk mendapatkan persetujuan.  

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

   Pada tahap ini, mahasiswa/i akan melakukan observasi dan wawancara 

lebih lanjut untuk yang kedua kalinya kepada pemilik usaha terkait dengan 

sekumpulan data yang akan digunakan untuk proses perancangan sistem 

akuntansi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memahami kegiatan usaha 
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yang terjadi serta memahami sistem pencatatan transaksi yang telah digunakan 

oleh Rina Salon. 

   Setelah data yang dibutuhkan sudah didapatkan, maka tahap selanjutnya 

adalah memahami dan menganalisis data tersebut dengan tujuan untuk 

mengetahui perancangan sistem seperti apa yang cocok untuk UMKM Rina Salon. 

Setelah mendapatkan gambaran tentang sistem akuntansi yang akan dirancang, 

maka mahasiwa/i dapat langsung menuangkan gambaran sistem yang telah 

didapatkan dengan menggunakan Microsoft Access 2010. Perancangan sistem 

akuntansi yang akan dirancang harus menyesuaikan dengan kondisi dan kendala 

yang sedang dialami oleh pemilik usaha. 

   Sistem akuntansi yang telah siap dirancang harus melalui tahap prosedur 

uji coba dengan cara menginput data transaksi yang telah terjadi pada UMKM 

Rina Salon. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem akuntansi yang 

telah dirancang bisa digunakan mulai dari proses pencatatan transaksi hingga 

proses penyajian laporan keuangan. Jika terdapat masalah atau kendala terhadap 

sistem yang dirancang, maka harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu sampai 

sistem akuntansi tersebut siap digunakan untuk mempermudah usaha Rina Salon. 

    Setelah perancangan sistem akuntansi sudah lewat tahapan uji coba dan 

tahapan perbaikan bila ada, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pelatihan 

kepada karyawan Rina Salon terkait dengan cara penggunaan sistem akuntansi 

yang telah dirancang dengan cara menjelaskan satu per satu bagian yang terdapat 

di dalam menu utama. Setelah itu, memberikan kesempatan kepada karyawan 

Rina Salon untuk mencoba menggunakan sistem akuntansi tersebut dengan tujuan 
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untuk mengetahui apakah karyawan tersebut sudah mengerti cara menggunakan 

sistem tersebut. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

     Pada tahap penilaian dan tahap pelaporan, proyek kerja praktek 

dinyatakan hampir selesai yang bisa dibuktikan dengan perancangan sistem 

akuntansi yang sudah siap dirancang sehingga antara mahasiswa/i, pemilik usaha, 

dan dosen pembimbing dapat membuat jadwal terlebih dahulu agar dosen 

pembimbing dapat melakukan kunjungan dengan tujuan untuk memberikan 

penilaian terhadap sistem akuntansi yang telah diimplementasikan pada UMKM 

Rina Salon. 

    Setelah melakukan kunjungan dan sudah mendapatkan penilaian dari 

dosen pembimbing atas sistem akuntansi yang telah dirancang, maka tahap 

selanjutnya adalah memberikan form penilaian kepada pemilik usaha untuk diisi 

terkait dengan produk berupa sistem akuntansi yang telah dirancang serta sikap 

kerja mahasiswa/i selama melaksanakan kerja praktek di instansi Rina Salon. 

    Jika tahap penilaian sudah siap dilakukan, maka tahap berikutnya adalah 

masuk ke dalam tahap pelaporan. Dalam tahap pelaporan, mahasiswa/i 

melanjutkan penyusunan laporan kerja praktek yang telah dicicil sebelumnya. 

Setelah laporan kerja praktek selesai, maka akan dilakukan finalisasi terhadap 

laporan kerja praktek serta tahap yang terakhir dalam tahap pelaporan adalah 

melakukan pengumpulan laporan kerja praktek dalam bentuk hardcover ke Biro 

Administrasi Akademik Kemahasiswaan atau yang sering dikenal dengan 

singkatan BAAK. 
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4.4.4 Tabel Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

   Jadwal pelaksanaan kegiatan untuk mata kuliah kerja praktek I dan II di 

Rina Salon sebagai lokasi kerja praktek dilakukan dalam jangka waktu kurang 

lebih 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020. 

Jadwal pelaksanaan kerja praktek disajikan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat 

di bawah ini : 

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek pada UMKM Rina Salon 

No Rincian Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

 

1 

Pencarian lokasi kerja praktek serta 

melakukan analisis kendala yang 

terjadi di tempat usaha. 

 

17 Juni 2019 – 20 Juni 2019 

 

 

 

2 

Melakukan kunjungan untuk 

melakukan wawancara kepada 

pemilik usaha dengan tujuan untuk 

memahami kegiatan operasional     

usaha serta mencari solusi atas 

kendala yang dialami oleh pemilik 

usaha.  

 

 

 

01 Juli 2019 – 08 Juli 2019 

 

3 Penentuan topik kerja praktek serta 

penyusunan proposal kerja praktek. 

14 Juli 2019 – 15 Juli 2019 

 

 

4 

Melakukan kunjungan kembali untuk 

memperoleh data transaksi keuangan 

Rina Salon. 

 

22 Juli 2019 – 23 Juli 2019 

 

 

5 

Menganalisis data transaksi 

kemudian melakukan perancangan 

sistem akuntansi dengan 

menggunakan Microsoft Access 

2010. 

 

 

26 Juli 2019 – 19 September 2019 

6 Melakukan uji coba terhadap sistem 

yang telah dirancang. 

23 September 2019 – 24 

September 2019 

 

 

7 

Melakukan proses implementasi 

sebanyak 3 (tiga) kali pelatihan 

penggunaan sistem kepada karyawan 

Rina Salon serta melakukan 

perbaikan sistem akuntansi. 

 

30 September 2019 – 07 Oktober 

2019 

 

8 

Melakukan peninjauan terhadap 

sistem yang telah dioperasikan oleh 

karyawan Rina Salon. 

08 Oktober 2019 – 16 Oktober 

2019 

9 Melakukan kunjungan kerja praktek. 03 November 2019 

10 Melanjutkan penyusunan laporan 04 November 2019 – 19 
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kerja praktek. November 2019 

 

11 

Melakukan finalisasi laporan kerja 

praktek berupa pengumpulan 

hardcover ke BAAK UIB. 

 

25 November 2019 

 

Sumber : Data diolah, 2019. 
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