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BAB IV 
METODOLOGI 

 
4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya dan membantu pemilik perusahaan dalam penyelesaian 

permasalahannya. Menurut Danim dan Darwis (2003) seperti yang dikutip dalam 

Kuntjojo (2009) penelitian merupakan suatu tindakan menjelajahi, mencari atau 

menemukan suatu makna kembali secara berulang ulang. Sehingga dari pengertian 

tersebut kesimpulan yang didapatkan mengenai pengertian dari penelitian adalah 

suatu tindakan dengan tujuan untuk menemukan, menferivikasi dan memperkuat 

teori serta menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi dalam kehidupan dengan 

cara melibatkan unsur penalaran dan observasi (Kuntjojo, 2009). 

Ditinjau dari permasalahan diatas penelitian ini diklasifikasikan 

berdasarkan tingkat pemakaiannya. Dalam klasifikasi penelitian berdasarkan 

tingkat pemakaiannya, penelitian terbagi atas dua jenis penelitian yaitu penelitian 

secara terapan dan secara murni. Penelitian murni didefinisikan sebagai penelitian 

yang dilakukan dengan tujuan bahwa hasil dari penelitian tersebut dapat membantu 

dalam memverifikasi teori ilmiah. Sedangkan penelitian terapan adalah ragam 

penelitian dimana hasil dari penelitian tersebut digunakan dengan tujuan untuk 

membantu pemecahan suatu permasalahan (Kuntjojo, 2009). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penelitian diatas merupakan jenis penelitian terapan. 

Berdasarkan informasi dari penelitian diatas, dapat diklasifikasi bahwa 

studi tersebut termasuk jenis penelitian kasus lapangan. Dimana data dari penelitian 

ini diperoleh semua melalui pihak toko Oke Florist dengan cara wawancara, 

dokumentasi, observasi dan partisipasi. Harapan yang diharapkan dari penelitian 

tersebut adalah membantu toko Oke Florist dalam memecahkan permasalahan 

penyusunan laporan keuangan dan mencarikan solusi yang terbaik. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan data 
Teknik data primer merupakan suatu cara mengumpulkan data yang 

digunakan dalam penelitian ini. Dimana cara yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah: 
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1. Wawancara 

Teknik pertama yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian 

ini adalah dengan cara pengumpulan data secara lisan yaitu dengan 

menggunakan wawancara. Suatu teknik pengumpulan data dimana data 

ataupun informasi tersebut didapatkan dengan cara menanyakan secara 

langsung kepada sumbernya ataupun melalui percakapan kedua belah 

pihak atau lebih merupakan definisi dari teknik pengumpulan wawancara. 

2. Observasi 

Teknik observasi merupakan teknik lain yang digunakan dari penelitian ini 

selain dari wawancara. Menurut Suryana (2010) observasi adalah suatu 

tindakan pengamatan dan mendokumentasikan segala hal yang terjadi 

selama suatu kejadian sedang berlangsung. Metode dalam observasi terdiri 

dari empat jenis cara yaitu: 

a. Observasi terbuka adalah tindakan yang dilakukan dengan mencatat 

semua hal yang terjadi dalam aktivitas belajar mengajar. 

b. Observasi terfokus didefinisikan sebagai cara memperoleh data dengan 

mengikuti format tertentu ataupun format yang telah disediakan. 

c. Observasi tersetruktur adalah suatu jenis observasi dimana cara 

pelakuannya dengan menggunakan cara format sederhana seperti 

dengan diagram ataupun tally. 

d. Observasi sistematis adalah jenis observasi yang dilakukan dengan 

menggunakan bantuan skala interaksi atau koding dan dengan tujuan 

untuk mencerminkan interaksi antara guru dan murid.  

 

4.3 Proses Perancangan 
Tahap pertama yang dilakukan dalam merancang ini adalah melakukan 

wawancara dan survei lapangan ke toko Oke Florist. Selanjutnya, memberitahu 

tujuan dari survei lapangan tersebut. Selanjutnya memahami permasalahan yang 

terjadi dalam toko Oke Florist, mengumpulkan data ataupun informasi dari toko 

tersebut. Kemudian berdasarkan informasi atau data yang didapatkan dari hasil 

survei lapangan tersebut diolah menjadi dasar pembuatan luaran proyek penelitian 

tersebut. 
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Tahap yang dilakukan setelah memperoleh informasi dari tahap awal 

adalah melakukan perancangan sistem pencatatan akuntansi pada toko Oke Florist 

yang berbasis Microsoft Access. Dalam melakukan perancangan tersebut terdapat 

tujuan yang ingin dicapai yaitu membantu Toko Oke Florist merancang sebuah 

sistem pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan yang efisien dan 

efektif. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 
4.4.1 Tahap Observasi dan Analisis Data 

Tahap observasi dan analisis data merupakan tahap awal dimana kerja 

praktek dilaksanakan. Tahap awal ini penulis harus menemukan tempat dimana 

tempat tersebut bersedia untuk menerima dan memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk melakukan implementasi sistem yang akan dirancang. Tahap 

pencarian tempat kerja praktek dilakukan oleh penulis dimulai dari tanggal 1 juni 

2019 dan penulis menggunakan waktu selama seminggu untuk mencari tempat 

tersebut. Dengan menghabiskan waktu selama seminggu oleh penulis, tempat 

tersebut akhirnya ditemukan dan dilakukan tahap selanjutnya yaitu melakukan 

kunjungan lapangan ataupun survei lapangan yang pertama kali yaitu pada minggu 

kedua juni dan lokasi dari survei lapangan terletak pada Ruko Ciptaland Blok 

Anggrek no 43A Tiban. Dengan dilakukan kunjungan ini bertujuan untuk 

menyampaikan maksud atau tujuan dari dilakukan kerja praktek tersebut. Tahap 

selanjutnya adalah melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik 

perusahaan. Setelah itu dilakukan survei lapangan, penulis melakukan kunjungan 

secara rutin setiap minggu dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan 

melakukan perbincangan dengan pemilik usaha untuk mengetahui masalah yang 

menjadi kendala dari usahanya serta dari informasi yang dikumpulkan tersebut 

dapat dicarikan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dalam tahap 

pertama ini penulis menghabiskan waktu selama satu bulan untuk melakukan survei 

lapangan, pengumpulan data, observasi permasalahan dan analisa permasalahan 

yang terjadi dalam perusahaan tersebut. 
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4.4.2 Tahap Perancangan Sistem 
Tahap ini adalah tahap kedua ataupun tahap selanjutnya setelah dilakukan 

survei lapangan selama satu bulan. Dengan memperoleh informasi tentang 

kesulitan yang sedang menyulitkan pemilik toko. Maka tahap selanjutnya yang 

akan dilakukan adalah tahap merancang sistem yang mendasari permasalahan yang 

menyulitkan pemilik dan kebutuhan yang diperlukan oleh pemilik. Perancangan 

sistem menggunakan aplikasi Microsoft Access. Alasan digunakan aplikasi tersebut 

dikarenakan kemudahan dan keefektifan dalam pengunaan. Perancangan sistem 

tersebut dimulai pada tanggal 1 juli 2019 dan menggunakan waktu sekitar tiga 

minggu untuk merancang sistem tersebut. Setelah perancangan sistem selesai 

dirancang, pada tanggal 21 juli dilakukan pengarahan dan pengajaran  cara dari 

pengunaan sistem tersebut kepada pemilik toko. Pengajaran cara penggunaan 

sistem tersebut menggunakan waktu selama 1 minggu sampai pemilik ataupun 

karyawan toko paham cara penggunaan sistem tersebut. Setelah pengajaran selesai, 

penyerahan sistem tersebut kepada pemilik untuk memulai tahap uji coba 

pemakaian sistem tersebut dan meminta komentar ataupun masukan atas sistem 

tersebut dari pemilik toko. 

 

4.4.3 Tahap Implementasi dan Perbaikan Sistem 
Tahap ini merupakan tahap implementasi sistem selesai dirancang dan 

perbaikan terhadap sistem tersebut jika terjadi kesalahan ataupun adanya 

kekurangan selama tahap implementasi. Tahap ini dimulai setelah selesai 

pengajaran penggunaan sistem kepada pemilik ataupun karyawan toko yaitu pada 

tanggal 28 juli 2019 sampai 29 agustus 2019. Dalam tahap ini penulis melakukan 

beberapa kali perbaikan sistem dikarenakan selama implementasi ditemukan 

beberapa kesalahan dan terdapat beberapa kekurangan dari sistem tersebut. Tahap 

perbaikan sistem hanya menggunakan waktu selama 1 minggu setelah 

implementasi sistem tersebut dimulai. Setelah perbaikan itu dilakukan, penulis 

tidak mendapatkan informasi kesalahan ataupun kekurangan dari sistem tersebut 

dari pemilik toko dan sistem tersebut pun berjalan secara lancar sampai tanggal 29 

agustus 2019. Hasil akhir dari sistem tersebut akan digunakan dalam toko Oke 
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Florist. Setelah selesai, penyerahan atas sistem tersebut kepada pemilik toko akan 

dilakukan dan akan dilakukan peninjauan kembali mengenai sistem tersebut.  

 

4.4.4 Tahap Penilaian dan Pelaporan 
Tahap ini merupakan tahap selanjutnya setelah sistem telah berjalan dan 

diterapkan dalam toko tersebut. Dalam tahap ini dosen pembimbing akan 

berkunjung ke lokasi tempat dimana penulis melakukan kerja praktek dan melihat 

hasil yang telah dilakukan oleh penulis di tempat tersebut. Penilaian terhadap hasil 

kerja praktek juga akan dilakukan pada saat dosen pembimbing berkunjung ke 

lapangan tempat kerja praktek. Dosen pembimbing melakukan kunjungan ke 

tempat kerja pada tanggal 31 agustus 2019. Selama kunjungan tersebut, semua 

berjalan secara lancar dan tidak terdapat kendala apapun. Penilaian kerja praktek 

ini berdasarkan atas kepahaman pemilik dalam menggunakan sistem tersebut. 

Selain itu, penilaian juga berdasarkan sistem tersebut dalam membantu pemilik 

menyelesaikan permasalahan sebelumnya. Setelah selesai melakukan kunjungan 

lapangan, dilanjutkan ke tahap dokumentasi yaitu foto bersama dengan pemilik dan 

dosen pembimbing. Tahap terakhir yang harus dilakukan penulis untuk 

menyelesaikan kerja praktek tersebut adalah membuat laporan kerja praktek. 

 

4.4.5 Jadwal operasi 
Penulis melakukan penelitian tersebut di toko Oke Florist dimulai dari 1 

Juni 2019 hingga dengan 31 Agustus 2019. Berikut ini adalah urutan jadwal 

pelaksaan penelitian tersebut: 

Tabel 4.1 Jadwal Kerja Praktek 

No Tanggal Pelaksanaan Aktivitas 
1 01 Juni 2019 – 30 Juni 2019 Survei lokasi, tanya jawab dan pembuatan 

proposal kerja praktek 
2 01 Juli 2019 – 20 Juli 2019 Perancangan sistem sesuai kebutuhan 
3 21 Juli 2019 – 29 Agustus 

2019 
Pengajaran, Implementasi sistem yang 
dirancang, perbaikan sistem dan penerapan 
sistem dalam toko 

4 31 Agustus 2019 Kunjungan dosen pembimbing dan 
penilaian kerja praktek 

5 September 2019 Penyusunan laporan dan finalisasi 
Sumber: Data diolah, 2019. 
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