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BAB IV 

METODOLOGI 
 

4.1  Rancangan Penelitian 

Rancangan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian terapan, 

Penelitian terapan mengacu pada penelitian yang dilakukan untuk memperoleh 

pengetahuan baru, terutama untuk tujuan atau sasaran tertentu. Penelitian terapan juga 

dalam ruang lingkup penelitian ilmiah. Dari tujuan penelitian, penelitian terapan 

adalah untuk mengeksplorasi kemungkinan penggunaan hasil penelitian dasar, atau 

untuk mengeksplorasi metode baru (prinsip) atau cara baru untuk mencapai tujuan 

yang dimaksudkan, dan memberikan dasar ilmiah untuk memecahkan masalah praktis 

(Darmalaksana, 2017). Dari hasil penelitian, hasil penelitian terapan umumnya hanya 

memengaruhi bidang-bidang tertentu dan ruang lingkup terbatas ilmu pengetahuan 

dan teknologi, dan memiliki sifat khusus.Untuk bidang tertentu, masalah atau situasi, 

hasilnya adalah dalam bentuk makalah ilmiah, model prinsip atau paten penemuan 

dan sebagainya (Darmalaksana, 2017). 

Kelebihan dari penelitian terapan yaitu dapat menggunakan jangka waktu 

yang pendek untuk mendapatkan hasil serta dapat digunakan secara luas, dan 

kekurangan dari penelitian terapan yaitu jika perancang penelitian terlalu fokus pada 

perancangan terapan dan mengabaikan penelitian dasar atau teori dasar maka akan 

terjadi penafsiran yang salah dan mengakibatkan sesuatu buruk yang tidak diinginkan. 

Metode yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif yang menggunakan kalimat, data, dan gambar yang bersangkutan dengan 
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transaksi atau kejadian yang terjadi kedalam sistem pencatatan akuntansi untuk 

menyusun laporan finansial (Somantri, 2004). 

4.2  Teknik Pengumpulan Data 

Data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini merupakan data primer 

atau data utama, data primer adalah data yang dihasilkan melalui wawancara dan 

observasi terhadap subjek penelitian (Malang, 2011). Data primer juga mempunyai 

kekurangan dan kelebihan yaitu mendapatkan data yang lebih lengkap dibandingkan 

data sekunder dan lebih tepat dengan kondisi sekarang subjek penelitian tetapi data 

primer juga membutuhkan waktu, biaya yang lebih panjang dan besar. 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

mengumpulkan data dengan pengamatan secara terencana dan langsung ke objek 

penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk memahami aktivitas operasional yang 

dilakukan objek penelitian (Purnomo, 2011). 

Wawancara adalah sebuah metode yang digunakan untuk pengumpulan data, 

wawancara memiliki sifat fleksibel yang lebih besar yaitu dapat mengeksplorasi 

masalah secara dalam dan mengontrol proses percakapan secara efektif. Dan 

wawancara dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui masalah yang dihadapi dan 

terjadi di objek penelitian (Rosaliza, 2015). 

 

4.3  Proses Perancangan  

Setelah survei yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian, maka 

terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh objek penelitian. Dengan mengetahui 
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masalah yang terjadi, maka akan disusun  sebuah sistem akuntasi dengan 

menggunakan Microsoft Access. 

Perancangan ini dimulai dengan mengindentifikasi dan menganalisis 

permasalahan yang dihadapi oleh J&M Collection  melalui hasil yang telah 

didapatkan melalui observasi dan wawancara. Masalah yang telah digindentifikasi 

dan dirumuskan akan menjadi pondasi atau dasar perancangan sistem akuntansi agar 

sistem yang dibuat bisa memenuhi keinginan dan harapan pemilik usaha. 

Sistem yang dirancang berisi tabel, query, form dan laporan keuangan serta 

laporan persediaan yang bertujuan untuk membantu pemilik usaha lebih efisien dan 

efektif dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan finansial. Sistem yang 

telah siap didesain dan dibuat  akan dilakukan evaluasi untuk mencari kesalahan atau 

error serta memperbaiki error yang telah ditemukan. 

 Sistem yang telah siap dirancang akan diterapkan kepada Toko J&M 

Collection. Setelah impelmentasikan sistem, pemilik usaha akan diajarkan mengenai 

cara penggunaan sistem yang bertujuan untuk memastikan pemilik usaha telah mahir 

dalam penggunaan sistem 

4.4  Tahapan dan Jadwal Perancangan 

Penelitian dan perencanaan yang dilaksanakan terhadap J&M Collection dapat 

dibagikan atas beberapa tahap dan jadwal pelaksanaan, yakni sebagai berikut: 

4.4.1  Tahapan Persiapan 

  Tahapan ini merupakan tahap pertama dari kerja praktik. Awal dari 

pelaksanaan tahapan persiapan adalah mencari tempat untuk kerja praktik yang 
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memenuhi kriteria-kriteria dan standar yang telah diterapkan oleh UIB serta 

menentukan topik yang akan dibahas. Setelah mendapatkan tempat kerja praktik dan 

topik yang ingin dibahas, penulis diwajibkan untuk melakukan pengajuan proposal 

kerja praktik kepada dosen pembimbing dan prodi serta mentanda tangani perjanjian 

dan kemufakatan pemilik usaha atas izin dan partisipasi dalam pembuatan sistem 

akuntansi.  

4.4.2  Tahapan Pelaksanaan 

  Setelah tahapan persiapan sudah dilaksanakan, maka selanjutnya adalah 

tahap pelaksanaan. Tahapan ini dimulai dengan melaksanakan observasi dan 

wawancara kepada objek penelitian untuk mendapatkan gambaran umum serta 

kesulitan dan masalah  yang dihadapi oleh pemilik usaha. 

  Data atau informasi yang dihasilkan dari pengamatan dan wawancara akan 

dianalisis dengan tujuan agar sistem yang siap didesain dan dibuat sesuai keinginan 

dan harapan pemilik usaha. Setelah sistem siap dirancang akan dilakukan evaluasi 

untuk mencari kekurangan dan error. Pemilik usaha juga akan dilatih untuk mahir 

dalam pemakaian sistem sehingga sistem yang telah siap dibuat  bisa 

diimpelmentasikan. 

 

4.4.3  Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

  Tahapan ini merupakan tahap final dari semua pelaksanan kerja praktik ini. 

Laporan yang disusun berisi mengenai semua kegiatan yang telah dikerjakan dan 

pada tahap akan dilanjutkan dengan kunjungan dosen pembimbing kelokasi kerja 
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praktik untuk melakukan penilaian terhadap sistem yang telah dibuat dan 

diimplementasikan. Laporan finalisasi kemudian akan dibuat dalam bentuk hardcover 

dan dikumpulkan ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. 

 

4.4.4  Jadwal Kerja 

Pelaksanaan kerja praktek yang dilaksanakan terhadap J&M Collection 

dimulai dari bulan juli 2019 dan selesai pada bulan oktober 2019. 

Tabel 4.1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

No Aktivitas Tanggal Pelaksanaan 

1 Survei lokasi kerja praktik. 16 Juli 2019 

2 Menyusun proposal kerja praktik. 20 Juli 2019 

3 Memberikan surat pernyataan atas persetujuan 

tempat kerja pratik dan mengajukan kepada prodi. 

25 Juli 2019 

4 Melakukan observasi dan wawancara. 10 Agustus 2019 

5 Menganalisis informasi dan permasalahan yang 

didapatkan. 

12 Agustus 2019 

6 Perancangan dan pembuatan sistem. 18 Agustus 2019 

7 Penginputan persediaan barang dan data lainya 

kedalam sistem. 

1 September 2019 

8 Pengujian dan mengevaluasi ulang sistem. 10 September 2019 

9 Mengimplementasikan sistem. 1 Oktober 2019 
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11 Melakukan pelatihan terhadap pemilik usaha 

mengenai cara pemakaian sistem. 

5 Oktober 2019 

12 Pengunjungan dan penilaian dosen pembimbing 

kelokasi kerja praktik. 

14 November 2019 

13 Penyusunan laporan kerja praktik serta revisi. 15 November 2019 

14 Pengumpulan laporan finalisasi ke BAAK. 04 Desember 2019 

Sumber: Data yang diolah, 2019. 
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