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BAB IV 

METODOLOGI 
 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang dilakukan penulis berupa bentuk penelitian 

yang akan diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Toko ACT 

Selular. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif berdasarkan dokumen atau 

data yang sudah ada dan diarsip. Rancangan penelitian terapan ini dimulaikan dari 

pengamatan atau observasi dengan menentukan tujuan penemuan dalam mengatasi 

masalah-masalah pada usaha. Rencana penerapan dalam penelitian ini yaitu sistem 

akuntansi yang bermanfaat untuk pemilik usaha dalam melakukan pencatatan dan 

mengetahui pendapatan serta pengeluaran usaha.   

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari data primer 

dan sekunder (Bungin, 2017). Data primer merupakan data yang diperoleh dari 

pemilik usaha melalui survei ke tempat kerja praktik dan wawancara langsung 

dengan pertanyaan yang telah disiapkan. Data sekunder merupakan data yang 

berhubungan dengan finansial yang telah dicatat oleh pemilik sebelumnya.  

 

4.3 Proses Perancangan Data 

Proses perancangan kerja praktik untuk Toko ACT Selular ini diawali 

dengan kunjungan ke lokasi dan menjelaskan gambaran proyek serta manfaat 

kepada pemilik usaha. Kemudian penulis mendapat persetujuan dan pemilik 

menjelaskan mengenai tentang kondisi, operasional usaha. Hal ini membantu 

penulis dalam mengetahui kebutuhan pemilik pada sistem yang akan dirancang. 

Perancangan sistem akuntansi menggunakan Microsoft Office Access.  

Pada minggu ketiga bulan Agustus, penulis membuat identifikasi dan 

penentuan topik ke dalam proposal kerja praktik. Penulis juga meminta persetujuan 

pemilik usaha dalam kerjasama proyek kerja praktik ini. Pada minggu ketiga hingga 

minggu kelima bulan Agustus, penulis melakukan perancangan sistem dan 

kunjungan untuk mengetahui alur operasional usaha. Informasi pun dapat 
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dikumpulkan dengan pertanyaan yang ditanyakan saat kunjungan. Penulis 

melanjutkan perancangan sistem hingga penyajian laporan keuangan untuk 

operasional Toko ACT Selular. 

 

4.4 Tahap dan Jadwal Pelaksanaan 

Tahap-tahapan yang dilaksanakan penulis dalam mempersiapkan proyek 

ini:  

4.4.1  Tahap Persiapan 

Tahap persiapan ini dalam observasi ke lokasi kerja praktik. Penulis 

melakukan wawancara serta meminta persetujuan pada pemilik usaha, Yefi atas 

kesediaan beliau dalam kerja praktik yang akan dilakukan nantinya. Pemilik 

menjelaskan kegiatan operasional usaha yang dilakukan sehari-hari.  

Penulis mengetahui bahwa pemilik tidak mengerti dan merasa kesusahan 

jika perlu adanya pencatatan yang secara akuntansi. Pemilik menganggap tidak 

perlu adanya pencatatan yang detail. Penulis meminta persetujuan dengan proposal 

untuk perancangan sistema Toko ACT Selular. 

4.4.2  Tahap Pelaksanaan 

Penulis mulai melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing dan 

merancang sistem setelah mengetahui alur jalan operasional toko. Dalam proses 

perancangan, penulis sering melakukan pertemuan dengan pemilik agar dapat 

menyesuaikan dengan operasional usaha yang dijalankan. Penulis juga ikut 

observasi dan melihat langsung kegiatan operasional. Proses perancangan berjalan 

dengan lancar dengan bantuan dosen dan pemilik usaha hingga bisa mencapai tahap 

pengimplementasian sistem.  

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap terakhir setelah mengimplementasikan sistem pada Toko ACT 

Selular, adalah kunjungan dan penilaian dari dosen pembimbing. Selain itum 

penulis perlu menyusun laporan kerja praktik toko ACT Selular. Dalam penyusunan 

laporan, penulis meminta saran dan masukan dari pemilik atas sistem yang 

dirancang.  
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4.4.4  Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan dalam kerja praktik di Toko ACT Selular sebagai 

berikut : 

Tabel 4.4.4.1 Jadwal Pelaksanaan 

No Tanggal Kegiatan 

1 14 Agustus – 18 Agustus 2019 Mencari lokasi kerja praktik. 

2 25 Agustus – 31 Agustus 2019 Menyusun dan penandatanganan proposal 

kerja praktik. 

3 1 November – 31 Desember 2019 Merancang dan mengimplementasi sistem 

serta menyusun laporan kerja praktik. 

4 6 Januari – 10 Januari 2020 Penyelesaian laporan kerja praktik. 

Sumber: Data diolah, 2020.  
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