
 16  Universitas Internasional Batam 

 

BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Menurut Friedman (2003) penelitian terapan atau yang sering disebut 

dengan applied research  mengadaptasi temuan penelitian dasar berdasarkan pada 

sumber masalah dimana memungkinkan adanya keterlibatan pengembangan dan 

pengujian teori berdasarkan sumber masalah dan penelitian terapan cenderung 

penelitian tingkat menengah atau mikro. Pada saat yang sama, penelitian terapan 

dapat mengembangkan atau menghasilkan pertanyaan yang menjadi subjek 

penelitian dasar.  

 Menurut Noor (2011), penelitian dapat dibedakan menjadi dua dilihat dari 

tujuannya yaitu penelitian dasar dan terapan. Secara substansi, prosedur yang 

dipakai penelitian dasar dan terapan tidak berbeda. Penelitian dasar dan terapan 

sama-sama memakai metode ilmiah yang memiliki tujuan untuk mendukung 

pemilik bisnis dalam memahami dan mengetahui peristiwa atau kejadian 

usahanya. Perbedaan penelitian dasar ataupun terapan terletak di metode 

ilmiahnya. Perbedaan kedua penelitian bukan pada substasinya namun lebih 

kepada tingkat permasalahannya.  

Penelitan ini secara keseluruhan memiliki tujuan untuk menyusun sistem 

akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dengan Microsoft Office Access pada 

usaha Anda’s Beauty Lounge. Dengan dipakainya sistem ini penulis berharap 

dapat mendukung usaha pemilik dalam mendapatkan solusi dari permasalahan 

yang ada dan bisa memberikan pemilik dalam penyusunan laporan keuangan. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini termasuk bagaimana data 

diperoleh, siapa yang terlibat dalam penerapan kerja praktik, dan apa yang dipakai 

dalam pengumpulan data. Pelaksanaan kerja praktik memakai data primer yang 

didapatkan langsung dari tempat usaha. Berikut teknik-teknik yang dipakai 

peneliti untuk mengambil data: 
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4.2.1 Wawancara 

Penulis secara langsung melakukan wawancara dengan pemilik Anda’s 

Beauty Lounge untuk mempertanyakan gambaran umum perusahaan, seperti 

transaksi dan hal lain yang dibutuhkan untuk penelitian. Pemilik menjawab secara 

lisan dan penulis juga telah melihat aktivitas operasional perusahaan secara 

langsung. 

4.2.2 Observasi 

Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk memantau dan mencatat 

kejadian apa yang terjadi dan dapat mempengaruhi terjadinya perselisihan antara 

dua kelompok atau melihat dan mencatat fenomena yang timbul pada variabel 

terikat  sebagai dampak dari terdapatnya kontrol dan manipulasi variabel (Noor, 

2011). 

Peneliti melakukan observasi langsung di lingkungan usaha Anda’s Beauty 

Lounge untuk memperoleh data yang diperlukan serta mengobservasi dan 

mengobservasi cara pencatatan transaksi yang selam ini dipakai oleh Anda’s 

Beauty Lounge, untuk mengetahui sistem yang dipakai oleh perusahaan selama ini 

dan menjelaskan bagaimana memakai sistem yang dirancang oleh penulis untuk 

usaha pemilik. 

4.2.3 Dokumentasi 

Penulis menulis langsung hasil wawancara tersebut pada saat wawancara 

selesai dan apabila diperlukan dokumentasi maka akan diambil foto kegiatan toko 

Anda’s Beauty Lounge yang perlu didokumentasikan. Kemudian meminta berkas 

atau data seperti pencatatan yang selama ini digunakan untuk keperluan sistem 

akuntansinya. 

4.2.4 Simulasi  

Simulasi merupakan tahap peneliti menerangkan sistem yang akan 

digunakan di perusahaannya untuk pemilik atau karyawan. Jika ada yang perlu 

disesuaikan oleh pemilik atau adanya kesalahan pada sistem maka akan 

didiskusikan secara langsung kepada penulis.  
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4.3 Proses Perancangan 

 Tahap awal proses perancangan, dimulai dari pemilik mengajukan izin 

kepada pemilik, kemudian wawancara, kemudian observasi dan dokumentasi di 

Anda’s Beauty Lounge yang dimana penulis akan menyusun sistem akuntansi 

berbasis Microsoft Office Access. Penulis juga menanyakan tentang masalah yang 

dimiliki pemilik saat kunjungan berlangsung kemudian menyusun rancangan 

suatu sistem yang disesuaikan dengan keperluan pemilik setelah mengetahui 

masalahnya agar dapat membantu memberi solusi dari masalah yang dimiliki 

pemilik. 

Tujuan utama dari penulisan ini adalah sistem akuntansi mengenai 

pendapatan usaha, biaya, pejurnalan, dan berkas pendukung lain dari bisnis usaha 

pemilik. Berkas yang dimaksud dapat berupa nota pendapatan dan serta kertas 

internal kontrol untuk berkas bukti terjadinya transaksi. Penulis berharap sistem 

yang diberikan dapat menyampaikan informasi yang bermanfaat dan akurat pada 

usaha pemilik. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Perancangan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan adalah tahap dimana peneliti melakukan kunjungan ke 

lokasi dan mengobservasi pada kegiatan operasi Anda’s Beauty Lounge, dimulai 

dari adanya pesanan masuk dari pelanggan sampai dengan berakhirnya transaksi 

tersebut. Pemilik juga masalah-masalah muncul pada saat operasional usaha, 

misalnya pada saat terjadi pendapatan, pemilik hanya mencatat kegiatan apa yang 

dilakukan dan tidak mencatat berapa banyak bahan yang dipakai sehingga pemilik 

tidak pernah mengetahui beban yang selama ini dikeluarkan untuk pendapatan 

tersebut.  

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

 Tahap kedua adalah proses penyusunan rancangan sistem Microsoft Office 

Access, dimana sebelum ditampilkan kepada pemilik akan dilakukan uji pada 

sistem yang telah selesai dibuat untuk meminta saran atau menambahkan 

keperluan yang pemilik butuhkan pada sistem. Ketika pemilik merasa sistem 

tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan usahanya, akan dilakukan penerapan 
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sistem pada usaha pemilik. Peneliti juga akan mengajarkan bagaimana cara 

menggunakan sistem dan memberikan catatan untuk dipergunakan. Tujuan dari 

penerapan adalah untuk mengetahui apabila sistem yang dirancang sudah bisa 

memberikan solusi dari masalah yang ada bagi pemilik usaha. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan  

 Tahap ini dilaksanakan jika semua hal perlu dilakukan sudah selesai 

terkait penelitian sudah selesai dilaksanakan oleh peneliti dan sistem yang dibuat 

telah disetujui dan diterapkan oleh pemilik dan bisa menyusun laporan keuangan 

sebelumnya belum pernah disusun oleh pemilik. Penilaian kerja praktik 

diserahkan kepada dosen pembimbing ketika dilakukannya kunjungan ke tempat 

kerja praktik dan penilaian atas laporan kerja praktik yang ditulis. Apabila laporan 

telah selesai peneliti kemudian akan mengumpulkan hasil laporan kerja praktik 

dalam bentuk hardcover. 

4.4.4 Jadwal Kerja 

 Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Juli 2019 sampai bulan 

Desember 2019 di Anda’s Beauty Lounge berikut rincian kegiatan pelaksanaan: 

No Tanggal Pelaksanaan Proses Kerja Praktik 

1 01 Juli 2019 - 05 Agustus 2019 Mencari lokasi tempat kerja 

praktik 

2 10 Agustus 2019 - 14 Agustus 2019 Wawancara dengan pemilik 

usaha mengenai kegiatan usaha 

3 15 Agustus 2019 - 06 September 2019 Observasi dan mencari tahu 

masalah perusahaan 

4 07 September 2019 - 31 Oktober 2019 Perancangan sistem 

5 01 November 2019 - 19 Desember 2019 Implementasi sistem 

6 20 Desember 2019 Kunjungan pembimbing 

7 21 Desember 2019- 31 Januari 2020 Finalisasi laporan KP 
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