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BAB IV 
METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian terapan dipakai oleh penulis dalam pengerjaan penelitian tugas 

praktik ini.  Menurut Indriantoro & Supomo (2013), bentuk dari penelitian terapan 

dapat berupa informasi yang diaplikasikan dalam membuat keputusan sehingga 

menghasilkan solusi yang pragmatis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), arti dari pragmatis ialah “(1) bersifat praktis dan berguna bagi umum; 

bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan); mengenai 

atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis; (2) mengenai atau bersangkutan 

dengan pragmatisme.” 

Sugiyono (2013) berpendapat bahwa dalam melakukan penelitian terapan 

terdapat tujuan untuk memecahkan kesulitan dengan menerapkan sebuah 

penemuan yang dirancang. Penulis melakukan penelitian terapan untuk 

mendorong penggembangan suatu teknologi dan menyarankan teori baru serta 

praktiknya. Penelitian terapan ini juga hendak menguji ide kreatif yang 

memungkinkan adanya inovasi serta dapat menjadi alternatif bisnis ini. Sehingga 

penelitian ini memiliki nilai fungsional bagi masyarakat luas. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam menghimpun data untuk mencapai tujuan, diperlukan teknik-

teknik sebagai berikut (Sugiyono, 2013) : 

1. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai suatu kontak sosial tanya jawab secara

langsung oleh penulis kepada seorang narasumber/ pemilik Kidsclothing.co untuk 

membahas masalah terkait. 

2. Observasi Partisipan

Observasi partisipan diartikan suatu aktivitas mengamati yang dilakukan

penulis untuk menghimpun data-data yang diperlukan pada penelitian di lapangan. 
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3. Dokumen 

Dokumen adalah suatu catatan kejadian berupa grafik, tulisan, gambar 

dan lainnya yang terjadi di masa lampau. Selain wawancara dan observasi 

pertisipan, dokumen juga menjadi salah satu metode dalam mengumpulkan data. 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada instrumen ini ialah indikator pertanyaan yang ditanyakan penulis 

kepada narasumber sebagai alat bantu dalam proses wawancara. Berikut 

merupakan indikator pertanyaan wawancara: 

- Identitas dari UMKM Kidsclothing.co 

- Struktur organisasi UMKM Kidsclothing.co 

- Kegiatan operasional UMKM Kidsclothing.co 

- Permasalahan yang dihadapin UMKM Kidsclothing.co 

 

4.3 Proses Perancangan Sistem 

Proses perancangan sistem yang dikerjakan oleh penulis memanfaatkan 

perangkat lunak Microsoft Office Access. Sistem ini ditata agar dapat merespon 

kesulitan Kidsclothing.co dalam menghasilkan laporan keuangan. Langkah-

langkah dalam proses merancang sistem Kidsclothing.co dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Penulis mengumpulkan data dan informasi mengenai kegiatan 

operasional Kidsclothing.co melalui tanya jawab kepada pemilik 

2. Mendesain sistem dengan membuka Microsoft Office Access diawali 

membuat table dan form. Pembuatan tabel dan form terdiri dari master 

data dan jurnal transaksi pencatatan  

3. Membuat query yang berguna untuk memproses data pada kriteria 

tertentu dengan penggunaan rumus formula yang disesuaikan. 

4. Menginput transaksi kegiatan Kidsclothing.co pada form yang sudah 

dibuat. 

5. Mengatur format report yang telah dibuat pada beberapa query tertentu 

untuk menghasilkan laporan keuangan.  
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4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahapan awal ini mengobservasi tempat kerja praktik dan mengharapkan 

persetujuan izin kerja praktik dari pemilik Kidsclothing.co. Setelah itu dilanjutkan 

dengan menentukan judul topik penelitian dan pembuatan proposal kerja praktik. 

Penulis juga melakukan proses wawancara guna memperoleh data dan informasi 

serta transaksi yang terjadi pada kegiatan operasional Kidsclothing.co. Hasil 

wawancara tersebut menghasilkan beberapa permasalahan dalam hal pengendalian 

internal. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Penulis menciptakan sistem pencatatan akuntansi dengan harapan dapat 

memenuhi kebutuhan Kidsclothing.co. agar memudahkan penyajian laporan 

keuangan dan dapat dengan akurat dan spesifik membaca laporan. Kemudian 

mengimplementasikan sistem kepada Kidsclothing.co. Penulis melakukan 

evaluasi lebih lanjut dan mengawasi jalannya sistem agar tidak terjadi error.  

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahapan terakhir setelah proses implementasi yang dilakukan, pemilik 

memberikan penilaian terhadap sistem tersebut. Seiringan dengan ini, penulis 

menyempatkan diri dalam membuat laporan dari hasil kerja praktik serta 

kunjungan dosen pembimbing untuk nilai akhir kerja praktik penulis. 

 

4.5 Jadwal Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaanya, seluruh rangkain kegiatan pernulis direkam dan 

diringkas pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.1. Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan Agustus September Oktober November Desember  
Januari 

Observasi lokasi 
penelitian 

      

Persetujuan izin 
penelitian 

      

Mengumpulkan data dan 
informasi melalui 
wawancara 

      

Membentuk sistem        
Melakukan uji coba 
sistem berdasarkan data 
yang terkumpul dari 
hasil wawancara 

      

Implementasi sistem 
kepada pemilik 
Kidsclothing.co 

      

Menyusun laporan 
penelitian 

      

Kunjungan dosen 
pembimbing ke tempat 
penelitian 

      

Penyerahan laporan 
penelitian 
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