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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1   Rancangan Penelitian 

Penelitian terapan atau applied research dilakukan berkenaan dengan 

kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan 

yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian terapan 

berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah-masalah tertentu. Tujuan utama 

penelitian terapan adalah pemecahan masalah sehingga hasil penelitian dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan manusia baik secara individu atau kelompok 

maupun untuk keperluan industri atau politik dan bukan untuk wawasan keilmuan 

semata (Sukardi, 2003). 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah hal utama ketika kita ingin melakukan 

suatu penelitian yang bertujuan mendapatkan data yang digunakan untuk 

pengujian apakah hasil dari penelitian yang kita lakukan (Anisah & Azizah, 

2016). Pada penelitian terapan dilakukan untuk mengatasi suatu masalah yang 

terjadi, dan penelitian tersebut harus dapat diterapkan dan (Priyono, 2016). 

Menurut Priyono (2016), pengelompokkan penelitian dibedakan menjadi 

dua kelompok utama, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. 

Pengelompokan ini didasarkan pada dua metode yang ada didalam penelitian ilmu 

sosial. Dalam kelompok penelitian kuantitatif, terdapat beberapa jenis penelitian, 

yaitu penelitian survei, penelitian eksperimen, serta analisis isi. Dalam kelompok 

penelitian kualitatif terdapat jenis penelitian lapangan, analisis wacana, serta 

penelitian perbandingan sejarah. 

1.   Penelitian Survei  

Pada penelitian ini, dilakukan penyebaran kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data. Kuesioner adalah sebuah kertas yang berisikan 

pertanyaan untuk nantinya diisi dan dijawab oleh sampel yang 

disebarkan. 
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2.   Penelitian Eksperimen  

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan luar dan bisa 

juga dilakukan dalam ruangan. Penelitian ini adalah sebuah percobaan, 

memanipulasi kondisi yang sesuai dengan keinginan peneliti. Jika sudah 

termanipulasi, biasanya dibuat dua kelompok, yang pertama adalah 

kontrol yang diberikan treatment dan yang kedua adalah pembanding. 

3.   Analisis Isi  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan simbol, gambar, film dan 

lainnya. Materi tersebut di analisa, contohnya adalah majalah, dengan 

melakukan penghitungan sudah berapa kali majalah tersebut 

mempublikasikan berita tersebut. 

4.   Penelitian Lapangan  

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan peringkasan masalah yang 

tidak baku dan hanya berisikan langkah-langkah dalam melakukan 

kegiatan wawancara dan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. 

5.   Analisis Wacana 

Pada penelitian ini adalah penelitian dengan menganalisa wacana dan 

bukan frekuensi gambaran dari tema tertentu yang menjadi objek, akan 

tetapi dengan menyambungkan tema tersebut dengan aturan atau kondisi 

pada saat tertentu yang menjadi latar belakang tema tersebut. 

6.   Perbandingan Sejarah  

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk pengumpulan data dan 

memberikan penjelasan bagian-bagian dari kehidupan sosial masa lalu. 

Penelitian tersebut dilakukan pada satu periode sejarah, kebudayaan, dan 

bisa mengkombinasi keduanya. 

 

4.3   Proses Perancangan 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap pemilik AC 

Cellular yaitu Bapak Suyatno dapat diketahui bahwa AC Cellular tidak 

mempunyai sistem akuntansi yang memadai. Dari temuan tersebut dapat 

disimpulkan AC Cellular memerlukan sistem akuntansi yang sederhana dan dapat 

membantu pemilik dalam menyelenggarakan pembukuan yang baik sehingga 
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informasi keuangan yang dibutuhkan lebih akurat dan bisa digunakan dengan baik 

untuk mengambil keputusan. Selanjutnya akan dilakukan perancangan sistem 

Access untuk menyelesaikan masalah dan kelemahan yang dihadapi oleh Pemilik 

AC Cellular tersebut. Sebelumnya persediaan dan laba rugi dalam setiap periode 

dapat lebih akurat. 

Sistem pencatatan yang akan dibuat terdiri dari satu siklus akuntansi 

mulai dari pengidentifikasi peristiwa dan bukti transaksi, jurnal sampai kepada 

pelaporan keuangan. Pada sistem akuntansi tersebut juga menggunakan sistem 

jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Jurnal umum digunakan untuk menjurnal 

setiap transaksi yang terjadi dalam periode laporan keuangan tertentu, sedangkan 

jurnal penyesuaian digunakan untuk penyesuaian terhadap data-data informasi 

keuangan pada akhir periode pelaporan keuangan. Data yang dijurnal kedalam 

sistem akan secara otomatis akan menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan 

peraturan akuntansi di Indonesia. Mulai dari laporan posisi keuangan, laba rugi, 

dan laporan perubahan modal. Laporan yang dihasilkan ini nantinya akan 

digunakan pemilik atau pemakai informasi laporan keuangan untuk membuat atau 

mengambil keputusan. 

 

4.4   Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1   Tahap Persiapan 

Kegiatan observasi dilaksanakan ke beberapa lokasi usaha untuk 

mendapatkan kemungkinan untuk dapat melakukan praktik kerja di tempat-tempat 

tersebut. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan tempat yang cocok untuk 

melakukan praktik kerja yaitu sebuah Counter Handphone yang bernama AC 

Cellular. Pada kunjungan tersebut disampaikan maksud dan tujuan dari 

dilakukannya kerja praktik tersebut dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi 

pemilik guna untuk membuatkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam 

kesempatan ini dilakukan wawancara dan observasi guna mendapatkan gambaran 

bagaimana sistem yang akan dibuatkan nantinya. Pada kesempatan ini juga 

diperoleh persetujuan untuk diberikan kesempatan untuk membuatkan sistem 

akuntansi untuk AC Cellular. 
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4.4.2   Tahap Pelaksanaan 

Pada saat pengajuan proposal disetujui, maka akan dilakukan kunjungan 

dalam proses pembuatan sistem untuk mendapatkan informasi yang lebih 

mendalam dan selalu memperbaharui sistem sesuai dengan temuan dari hasil 

observasi dan wawancara yang dilakukan. Komunikasi bisa dilakukan dengan 

melalui kunjungan langsung maupun dengan via telepon dengan pemilik. 

Sistem Microsoft Access yang sudah dirancang dapat disesuaikan dengan 

keadaan dan masalah yang dihadapi pengguna. Sistem yang sudah dirancang 

sesuai dengan kebutuhan pemilik akan di implementasikan untuk melihat 

kelemahan yang mungkin masih ada dan belum sempurna. Bersamaan dengan 

kegiatan implementasi tersebut juga dilaksanakan pelatihan guna memastikan 

bahwa pengguna aplikasi sistem akuntansi dapat menggunakan menggunakannya 

dengan baik. Pada kunjungan implementasi pertama dilakukan pelatihan untuk 

menggunakan aplikasi sistem akuntansi tersebut dengan benar. Jika terdapat 

masalah pada sistem akuntansi, maka akan di perbaki sampai sistem akuntansi 

tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada kunjungan terakhir maka sistem 

tersebut akan sesuai dengan kebutuhan dan laporan keuangan dihasilkan dengan 

baik baik, dimengerti dan dapat digunakan untuk pengguna laporan keuangan 

tersebut. Selain itu dilakukan juga analisa seberapa efektif sistem akuntansi yang 

sudah dirancang untuk AC Cellular. 

4.4.3   Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Sistem hasil rancangan akan digunakan dan yang sudah disesuaikan 

dengan kebutuhan, maka selanjutnya adalah membuat laporan kerja praktik. Pada 

laporan ini terdapat semua kegiatan dari mulai tahapan awal yaitu perencanaan, 

pelaksanaan sampai dengan hasil dan pelaporan yang dirangkum dalam laporan 

praktik kerja tersebut. 

Bersamaan dengan pembuatan laporan kerja praktik tersebut, dosen akan 

melakukan kunjungan pada AC Cellular. Saat melakukan kunjungan tersebut, 

dosen pembimbing melakukan kegiatan observasi dan wawancara secara langsung 

dengan pemilik AC Cellular, yaitu Bapak Suyatno untuk memahami lebih lanjut 

mengenai usaha dari pemilik toko tersebut. Dosen pembimbing juga akan 

memastikan bahwa sistem akuntansi tersebut sudah sesuai dan bisa digunakan. 
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Dosen pembimbing juga akan meminta pengguna sistem akuntansi tersebut 

menjalankan sistem yang sudah dirancang tersebut. Kunjungan tersebut dilakukan 

untuk menilai apakah kegiatan kerja praktik sudah dilakukan dengan dengan baik 

atau belum. 

Laporan kerja praktik yang sudah dibuat kemudian diperbaiki demi 

mendapatkan laporan yang sudah sesuai dengan standard dan kondisi lapangan. 

Kemudian laporan kerja praktik sudah sesuai, selanjutnya adalah laporan 

ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diserahkan pe prodi akuntansi. 

4.4.4   Jadwal Kerja 

Pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah 

disusun sebelumnya pada pada saat melakukan observasi dengan pemilik AC 

Cellular dan dosen pembimbing. Adapun jadwal kerja yang digunakan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Jadwal Kerja 

 

Sumber: Data yang diolah, 2019. 
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