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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1  Rancangan Penelitian 

Menurut Indriantoro & Supomo (2013) penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian terapan, karena dalam penelitian kerja praktik ini memiliki penekanan 

dan pemecahan terhadap masalah-masalah serta pemberian jawaban dengan 

pemilihan kinerja, kebijakan, atau tindakan tertentu. Masalah dalam penelelitian 

yang dilakukan dikelompokkan menjadi studi kasus dan kenyataan yang 

berlangsung di lapangan usaha. Subjek dalam penelitian ini bisa berupa individu, 

komunitas, kelompok, ataupun lembaga-lembaga tertentu. 

 Penelitian yang sedang dilakukan ini adalah pembuatan sistem akuntansi 

Microsoft Office Access dengan tujuan membantu pembukuan transaksi pada 

Nyantai Coffee Shop. Proses yang dilakukan dengan mengamati serta ikut 

berpartisipasi secara langsung dengan aktivitas usaha. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data primer merupakan data yang dipakai dalam penelitian kerja praktik 

ini, dimana adalah data yang didapatkan secara langsung berasal dari sumber yang 

bersangkutan. Hasil yang diperoleh bisa dari wawancara maupun observasi 

langsung dari tempat usaha. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu: 

4.2.1 Wawancara 

 Wawancara adalah suatu teknik penghimpunan data-data yang 

dilaksanakan dengan metode lisan (Indriantoro & Supomo, 2013). Setelah 

penetapan tempat kerja praktik, selanjutnya penulis akan mulai melakukan 
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pertanyaan secara langsung kepada manajer operasionalnya untuk mendapatkan 

informasi mengenai aktivitas operasional usaha sehari-hari serta sistem pencatatan 

atau pembukuan akuntansi. 

4.2.2 Observasi 

 Observasi adalah proses pemahaman terhadap suatu kejadian tanpa 

menggunakan komunikasi ataupun pertanyaan dengan individu-individu yang 

sedang dilakukan penelitian. Observasi ini dilaksanakan dengan mengamati 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Nyantai Coffee Shop. 

 

4.3  Proses Perancangan 

 Setelah proses observasi dan wawancara dilakukan secara langsung telah 

selesai, informasi yang telah dikumpulkan akan dibuat suatu sistem sesuai dengan 

kebutuhan. Langkah yang pertama yaitu pembuatan tabel untuk mengisi data dan 

transaksi. Data tabel antara lain daftar akun, jurnal umum header dan detail, menu 

minuman, pembayaran hutang, pembelian header dan detail, pengeluaran stok 

persediaan, penjualan header dan detail, penyewa stand, persediaan, sewa, dan 

supplier. Langkah kedua yaitu pembuatan form untuk penginputan data-data ke 

dalam tabel yang selesai dirancang tadi. 

 Langkah yang ketiga, yaitu perancangan query. Query merupakan suatu 

media untuk memproses data yang telah diinput dari tabel menjadi suatu laporan 

atau informasi sesuai kebutuhan usaha. Langkah keempat adalah membuat laporan 

atau report sesuai query yang sudah dibuat. Laporan yang dibuat dalam penelitian 

antara lain laporan laba rugi, laporan pembelian bahan baku, laporan pendapatan 

sewa stand, laporan penjualan minuman, laporan persediaan, laporan posisi 
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keuangan, dan neraca saldo. Dan yang terakhir adalah mendesain sistem yang telah 

dibuat, sehingga mudah untuk diakses untuk mempermudah pengunannya. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

 Kerja praktik ini dilaksanakan dari bulan September 2019 sampai dengan 

bulan November 2019. Tahap-tahap dari awal hingga akhir bisa diuraikan sebagai 

berikut: 

4.4.1 Tahapan Persiapan 

 Tahap persiapan berawal dari mencari lokasi atau tempat dan penentuan 

topik yang akan digunakan dalam penelitian. Setelah mendapatkan lokasi yang 

tepat, pada akhir bulan September dilakukan pertemuan dengan manajer 

operasional Nyantai Coffee Shop. Berbagai pertanyaan mengenai kegiatan usaha 

serta pemohonan izin untuk melaksanakan kerja praktek didiskusikan secara 

langsung. Setelah memperoleh penjelasan, manajer operasional Nyantai Coffee 

Shop pun memberikan izin untuk melakukan implementasi 

4.4.2 Tahapan Pelaksanaan 

 Tahapan pelaksanaan ini dimulai menganlisis data yang telah 

dikumpulkan, baik secara observasi maupun wawancara. Selanjutnya akan 

dilakukan pengerjaan sistem sesuai dengan yang diperlukan oleh Nyantai Coffee 

Shop. Sistem yang telah selesai dibuat, diuji dengan melihat hasil penginputan 

transaksi hingga pelaporan selama satu bulan. Setelah sesuai, karyawan akan 

dipantau untuk meyakinkan bahwa mengerti cara kerja sistem tersebut. 
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4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Implementasi kerja praktik yang sudah selesai dilaksanakan, proses 

pengambilan nilai pun dilakukan oleh dosen pembimbing dengan cara mendatangi 

ke lokasi usaha.  Setelah penilaian selesai, maka laporan akhir akan diserahkan 

dosen pembimbing ke BAAK. 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Untuk agenda kegiatan kerja praktik dapat disusun sebagai berikut: 

No Aktivitas Jadwal Kegitan 

1 

Kunjungan ke tempat usaha dan wawancara 

kepada manajer operasional  24 September 2019 

2 

Mengumpulkan data dan informasi operasional 

kegiatan uasaha 24 Septermber 2019 

3 Membuat proposal kerja praktik  25 September 2019 

4 Membuat sistem pencatatan akuntansi 

 27 September - 18 

Oktober 2019 

5 Implementasi sistem   19-26 Oktober 2019 

6 Mengevaluasi dan memantau 

 29 Oktober–2 November 

2019 

7 Menyerahkan sistem yang selesai dibuat  2 November 2019 

8 

Kunjungan dosen pembimbing ke tempat 

usaha  7 Desember 2019 

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan, sumber: Data yang diolah, 2019. 
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