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BAB IV 
METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini bisa dijelaskan sebagai proses dalam sebuah kegiatan dimana 

digunakan sebagai alat dalam pengumpulan dan pengelolahan atau analisis data 

yang dilakukan secara terorganisasi atau sistematis dari aktivitas yang umum untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan golongan dari 

penelitian terapan. Sehingga, penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau 

menyelesaikan masalah. Dimana, penyelesaian persoalan tersebut dapat digunakan 

untuk keperluan bisnis Toko Deni Collection. 

Dilihat dari sifat permasalahaannya, penelitian ini memiliki sifat yang 

tergolong dalam kasus dan lapangan. Dimana penelitian ini mengumpulkan data 

yang diambil langsung dari Toko Deni Collection. Dengan melakukan peninjauan, 

tanya jawab, dan dokumentasi langsung dengan aktivitas-aktivitas operasional 

Toko Deni Collection.  

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pada saat mengumpulkan semua data, terdapat beberapa cara untuk 

mengumpulkan data dari penulis yaitu dengan cara mengadakan survey lokasi, 

kemudian melakukan wawancara yaitu sebagai berikut : 

1. Observasi 

Untuk teknik observasi dapat dikatakan sebagai salah suatu cara untuk 

mengumpulkan data dengan melakukan proses peninjauan yang diamati 

secara langsung terhadap sebuah kejadian atau masalah yang sedang di 

hadapi oleh Toko Deni Collection.  
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2. Wawancara 

Untuk teknik wawancara adalah suatu mekanisme dalam mengumpulkan 

data dengan melakukan sesi tanya jawab secara langsung bertatap muka 

antara pemilik toko Deni Collection dengan penulis agar mendapatkan 

pengumpulan data yang tepat serta akurat. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Hasil yang telah dikumpulkan ketika observasi, wawancara, dan proses 

perancangan sistem toko Deni Collection ini mendesign sistem akuntansi dengan 

memakai program Microsoft Access 2016 . Pada program tersebut terdapat table, 

report, query, dan formt yang bisa dipergunakan untuk memudahkan pemilik dalam 

melakukan input transaksi toko serta mempermudah dalam mengetahui laporan 

finansial pada toko Deni Collection. 

Tahapan selanjutnya yang dibuat penulis adalah merancang atau 

menyusun tabel dan form. Dimana tabel tersebut berfungsi sebagai tempat dalam 

menyimpan data yang telah di olah seperti pembelian, penjualan dan sebagainya. 

Setelah pembuatan tabel, selanjutnya membuat form yang fungsinya digunakan 

sebagai tempat untuk pemasukkan data kedalam tabel yang telah disusun oleh 

penulis. Kemudian membuat relasi antar tabel dan membuat query pada sistem toko 

Deni Collection. Untuk query ini digunakan untuk mengabungkan pengelolahan 

data dari tabel yang dijadikan sebagai penyambung atau melengkapkan data untuk 

keperluan sistem toko. Query yang dirancang dalam sistem yaitu untuk laporan 

finansial, jurnal dan lainnya. 
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Tahapan terakhir adalah melakukan perancangan report yang terdiri dari 

Laporan Neraca, Laporan Komisi Admin, Laporan Laba Rugi, Laporan Penjualan, 

Laporan Neraca Saldo, Buku Besar, Laporan Persediaan, dan Laporan Pembelian. 

Dalam perancangan report menggunakan query yang telah dibuat untuk dijadikan 

laporan keuangan yang diinginkan. Kemudian, melakukan proses design, 

merapikan, dan membuat tampilan menu utama agar dapat mengakses semua data 

untuk ditampilkan pada menu utama. Setelah semuanya selesai lanjut dengan uji 

coba penginputan data atau penginputan transaksi toko sesuai dengan kegiatan 

bisnis pada toko Deni Collection. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahapan Persiapan 

Tahap dari persiapan tersebut merupakan suatu tahap paling mula untuk 

menentukan topik, mencari tepat kerja praktek, mendapatkan izin persetujuan kerja 

praktek, dan menyusun proposal. Proses ini juga dilakukan untuk memahami 

kondisi sebuah tempat toko dan keperluan dalam proses menyusun sistem toko. 

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan rangkaian tahapan 

persiapan oleh penulis antara lain : 

1. Mengunjungi toko Deni Collection untuk melakukan pengamatan jenis 

usaha tersebut. 

2. Mempelajari dan memahami alur atau aktivitas operasional yang ada pada 

toko Deni Collection. 
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3. Memahami kendala atau kesulitan yang terdapat pada toko Deni 

Collection pada saat melaksanakan proses mencatat transaksi-transaksi 

dan menyusun laporan. 

4.4.2 Tahapan Pelaksanaan 

Dalam proses tahap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 

1. Mendesain sistem dengan memakai Microsoft Access 2016. 

2. Melakukan uji kelayakan sistem yang sudah didesign. 

3. Melakukan bimbingan dan juga pelatihan kepada karyawan penyelia cara 

penggunaan sistem baru. 

4.4.3 Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

Proses tahapan  ini penulis melakukan tahapan evaluasi dalam 

menggunakan sistem dan juga terdapat kunjungan dosen pembimbing pada 

penyelia Deni Collection untuk evaluasi dan mengetahui hasil kerja praktek. 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Rincian pelaksanaan jadwal dalam kerja praktik yang telah dilaksanakan 

sebagai berikut:  

Tabel 1 
Jadwal Kerja 

No Tanggal Pelaksanaan Aktivitas 

1 Juli 2019 Melakukan survey tempat, wawancara, 

analisis, dan pengajuan kerja praktik 

2 Juli- Agustus 2019 Melakukan pemahaman konsep aktivitas 

operasional dan keperluan sistem yang 

akan dipakai. 
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3 September - November 

2019 

Merancang sistem akuntansi sesuai yang 

diperlukan pada toko tersebut. 

4 Desember 2019 Kunjungan dari dosen pembimbing ke 

tempat praktik, penilaian serta finalisasi 

kerja praktik.  

Sumber : Data diolah, 2019 
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