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BAB IV 
METODOLOGI 

 
 

4.1  Rancangan Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian terapan dimana 

merupakan penelitian yang berdasarkan pada tujuan dimana hasil penelitian terapan 

ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam mengatasi masalah-masalah 

yang praktis yang sedang terjadi (Alfianika, 2018). Penelitian yang dilakukan 

penulis ini bertujuan untuk mempermudah pemilik usaha dalam pencatatan dan 

pengelolaan informasi keuangan. 

Penelitian ini dilakukan dengan berbasis pada Microsoft Office Access, 

dimana penulis akan merancang sebuah sistem berupa pencatatan pendapatan dan 

pengeluaran harian, rincian pembelian sampai dengan menghasilkan laporan 

keuangan yang memuat tentang informasi keuangan usaha tersebut. Dengan adanya 

perancangan sistem tersebut dapat meringankan aktivitas harian pemilik usaha serta 

membantu pemilik dalam mengetahui informasi keuangan usahanya.  

 

4.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan termasuk suatu metode yang sangat penting dalam 

melakukan suatu penelitian. Data yang digunakan adalah data primer, yang berarti 

teknik pengumpulan data dimana informasinya didapatkan secara langsung dari 

sumbernya tanpa melalui perantara maupun pihak ketiga (Sugiyono, 2017). Pada 

penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan berupa: 
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1. Wawancara 

Wawancara menggunakan teknik pengumpulan data dengan proses 

memperoleh informasi secara langsung yaitu dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan kepada narasumber yang akan dijawab secara lansung oleh narasumber 

(Sujarweni, 2014).  

2. Observasi 

Observasi menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan 

secara keseluruhan terhadap bahan yang sedang diteliti. Tujuan observasi adalah 

untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari proses pengamatan yang 

telah dilakukan (Sujarweni, 2014).  

 

4.3  Proses Perancangan 

Proses perancangan diawali dengan pengenalan terhadap tansaksi harian yang 

berlangsung pada usaha pemilik. Dari pengenalan jadwal operasional usaha, cara 

penjualan oleh karyawan, cara memproses orderan, cara pembelian sampai dengan 

pencatatan aktivitas harian yang biasanya dilakukan oleh pemilik usaha. Dengan 

adanya pengenalan tersebut dapat membantu penulis dalam memahami masalah 

yang dihadapi oleh pemilik.  

Setelah adanya pengenalan mengenai aktivitas-aktivitas dan masalah yang 

dihadapi oleh pemilik, maka penulis mulai melakukan sebuah perancangan sistem 

akuntansi yang ideal dan dapat dipergunakan oleh pemilik dalam mengelola 

usahanya. Dalam perancangan sebuah sistem, penulis menggunakan Microsoft 

Ofiice Access dimana akan digunakan oleh pemilik usaha dalam kegiatan jual-beli 
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harian sampai dengan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berguna bagi 

pemilik. 

Setelah siap merancang sebuah sistem akuntansi, penulis akan berkomunikasi 

dengan pemilik usaha atas kekurangan dan masalah yang dihadapi pemilik dalam 

mengoperasi sistem tersebut. Setelah siap berkomunikasi dengan pemilik usaha, 

penulis akan mengevaluasi rancangan sistem akuntansi tersebut agar mampu 

merancang sebuah sistem yang berguna dan mudah digunakan oleh pemilik usaha 

dalam kegiatan hariannya, 

Setelah sistem akuntasi tersebut siap dievaluasi, penulis akan melakukan 

pengujian terhadap sistem yaitu mencoba melakukan inputan dan memastikan 

bahwa sistem akuntasi tersebut telah beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. 

Setelah itu, penulis akan memberikan pelatihan terhadap pemilik usaha ataupun 

karyawannya dalam mengoperasikan sistem akuntansi tersebut.  

      

4.4  Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1  Tahap Persiapan 

Pada tahap awal kerja praktek, penulis mencari dan menentukan tempat yang 

akan dilaksanakan kerja praktek tersebut. Dalam penentuan tempat, terdapat 

beberapa persyaratan yang harus dipatuhi: 

a. Usaha tersebut minimal telah beroperasi lebih dari satu tahun. 

b. Usaha tersebut bukan berasal dari sanak keluarga. 

c. Pemilik usaha tersebut bersedia memberikan waktu dan menggunakan sistem 

akuntansi yang dirancang oleh penulis. 
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Setelah persyaratan diatas terpenuhi, penulis akan melakukan berkunjung ke 

tempat kerja praktek tersebut, mengenal kegiatan harian yang terjadi, kendala yang 

dimiliki oleh pemilik serta memberikan surat izin kerja praktek kepada pemilik 

untuk ditandatangani. Setelah itu, penulis akan menyusun proposal kerja praktek 

yang akan disetujui pembimbing dan dikumpulkan ke pihak prodi akuntansi.  

 

4.4.2  Tahap Implementasi 

Sebelum memulai tahap implementasi, penulis akan melakukan wawancara 

dan observasi kepada pemilik mengenai tempat kerja praktek tersebut. Setelah 

mengoleksi berbagai informasi yang diperlukan oleh penulis, maka penulis akan 

mulai merancang sebuah sistem akuntansi yang dapat memberikan solusi terhadap 

suatu sistem yang diperlukan oleh pemilik usaha.  

Setelah sistem akuntansi tersebut siap dirancang, penulis akan melakukan uji 

coba terhadap sistem untuk memastikan bahwa sistem akuntasi telah bekerja 

dengan benar dan dapat digunakan oleh pemilik usaha. Setelah sistem akuntansi 

tersebut diuji coba, penulis akan mengarahkan sistem tersebut kepada pemilik usaha 

dan melakukan evaluasi terhadap sistem akuntansi tersebut agar sesuai dengan yang 

diharapkan oleh pemilik. Setelah itu, sistem akuntansi tersebut akan diserahkan 

kepada pemilik supaya digunakan dan penulis akan memberikan intruksi serta 

bersedia untuk memberikan keterangan jika pemilik usaha maupun karyawan 

kurang memahami cara penggunaannya. 
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4.4.3  Tahap Penilaian dan Evaluasi 

Tahap penilaian dan evaluasi ini bertujuan untuk mendukung kegiatan kerja 

praktek yang telah dilakukan oleh penulis. Pada tahap ini, pemilik usaha akan 

dipertemukan dengan dosen pembimbing untuk melakukan suatu penilaian 

terhadap sistem akuntansi yang telah digunakan untuk beberapa periode. 

Setelah itu, penulis akan mengevaluasi hasil pembicaraan dari pemilik usaha 

dan dosen pembimbing mengenai sistem akuntansi tersebut serta membuat sebuah 

laporan kerja praktek yang berisi tentang awal mendapatkan tempat kerja praktek, 

perancangan sistem sampai dengan akhir dari implementasi sistem tersebut di 

tempat kerja praktek. 

  

4.4.4  Jadwal Pelaksanaan 

Tabel 4.1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek di Dessert Talk 

No Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

1 Mencari tempat kerja praktek yang sesuai 

dengan persyaratan, melakukan wawancara 

dengan pemilik usaha,  memastikan pemilik 

usaha bersedia menandatangani surat izin kerja 

dan membuat surat proposal kerja praktek  

 01 Agustus 2019 s/d 15 

Agustus 2019 

2 Melakukan wawancara dan observasi terhadap 

tempat kerja praktek dan mengoleksi informasi 

yang diperlukan untuk perancangan sistem 

akuntansi 

16 Agustus 2019 s/d 12 

September 2019  
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3 Merancang sistem akuntansi dengan informasi 

yang telah didapatkan dengan menggunakan 

Microsoft Office Access 

13 September 2019 s/d 

28 Oktober 2019 

4 Melakukan uji coba terhadap sistem dan 

memastikan sistem tersebut telah bekerja sesuai 

yang diharapkan 

 

29 Oktober 2019 s/d 05 

November 2019 

5 Mengarahkan sistem tersebut kepada pemilik 

usaha dan melakukan evaluasi sistem bersama 

dengan pemilik usaha  

06 November 2019 s/d 

17 November 2019 

6 Melakukan pelatihan kepada pemilik dan 

karyawannya 

18 November 2019 s/d 

22 November 2019 

7 Melakukan implementasi sistem 23 November 2019 – 

30 November 2019 

8 Pembimbing melakukan kunjungan, evaluasi 

serta penilaian terhadap tempat kerja praktek 

07 Desember 2019 

9 Melakukan pembaharuan terhadap perancangan 

sistem sesuai dengan hasil yang telah dibahas 

oleh dosen pembimbing bersama pemilik usaha 

08 Desember 2019 s/d 

15 Desember 2019 

Sumber: Data diolah, 2019 
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