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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Definisi penelitian terapan adalah pengolahan yang dilaksanakaan 

berdasarkan penerapan, kenyataan praktis, dan pengembangan pengetahuan tentang 

suatu bidang yang tersusun berdasarkan metode tertentu yang didapati melalui latar 

penyelidikan langsung dari kehidupan nyata (Sukardi, 2003). Penulis melaksanakan 

proyek penelitian kerja praktik dengan metode penelitian terapan demi 

memecahkan kendala sehingga hasil dari penelitian dapat digunakan demi 

keperluan khalayak umum. Hasil dari penelitian terapan ini ditujukan untuk semua 

orang, baik untuk kebutuhan politik maupun hanya demi menambah wawasan. 

Penelitian yang dilakukan berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di Toko 

Alvina Busana. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

khalayak umum mengenai akuntansi. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Informasi yang telah diolah dapat terkumpul dengan mensurvei Toko 

Alvina Busana, dan mewawancarai secara tatap muka langsung dengan pemilik 

UMKM terkait, yaitu Ibu Salfiah, untuk mendapatkan laporan keuangan dan data 

yang dibutuhkan lainnya  dalam melakukan proyek praktik ini. 

4.3 Proses Perancangan 

Proses pertama dari perancangan penelitian ialah mengumpulkan data 

terkait yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek kerja praktik ini, berikut 

tahap-tahap perencanaan proyek: 

1. Mencari tahu kendala yang ada pada Toko Alvina Busana

2. Mengidentifikasi kendala yang telah diketahui

3. Mempelajari bagaimana Toko Alvina Busana mencatat laporan

keuangannya

4. Menyusun apa saja yang dibutuhkan dalam laporan keuangan Toko Alvina

Busana
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5. Melakukan proses pengimplementasian sistem akuntansi yang telah 

didesain sesuai Toko Alvina Busana 

6. Menyarankan agar Toko Alvina Busana dapat mengerjakan pencatatan 

sesuai SAK EMKM agar memudahkan operasiaonal usaha kedepannya 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

 Berikut tahapan dan jadwal pelaksanaan demi menyempurnakan proyek 

kerja praktik yang dilakukan ialah: 

4.4.1 Tahap Persiapan 

 Saat pertengahan bulan September 2019, penulis membuat janji pertemuan 

kepada Ibu Salfiah di Toko Alvina Busana untuk membahas perizinan atas Toko 

Alvina Busana menjadi bahan praktik penulis. Penulis memberitahukan dampak 

yang terjadi apabila usaha toko Ibu Salfiah tidak memiliki laporan yang sesuai 

standar dan memberitahu manfaat dari sistem kerja praktik yang dibuat, maka 

daripada itu penulis mendapatkan izin dari pemilik usaha Toko Alvina Busana. 

Beberapa bulan setelah mendapatkan izin dari Ibu Salfiah selaku pemilik usaha 

Toko Alvina Busana, maka penulis datang kembali ke Toko Alvina Busana untuk 

mempelajari bagaimana pencatatan yang dilakukan pemilik serta karyawan toko 

dan melakukan diskusi kepada Ibu Salfiah laporan seperti apa yang dibutuhkan 

sesuai dengan usahanya. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

 Sesudah mengetahui kebutuhan dari usaha Ibu Salfiah, penulis 

memerlukan data-data penting yang berkaitan yaitu laporan keuangan Toko Alvina 

Busana. Laporan keuangan ini berguna agar penulis dapat dengan mudah membuat, 

mendesain, dan menyesuaikan apa saja yang dibutuhkan dari usaha Ibu Salfiah 

sesuai yang terjadi selama ini. Selanjutnya, penulis menyusun serta membuat sistem 

keuangan berbasis Microsoft Office Access untuk diterapkan kepada usaha Ibu 

Salfiah yaitu Toko Alvina Busana. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Tahapan pemberian nilai dan pelaporan akhir dimulai ketika sistem 

Microsoft Access yang diperlukan selesai dirancang, yaitu penulis segera 

melaksanakan implementasi di Toko Alvina Busana dan diperhatikan oleh Ibu 
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Salfiah dan karyawan dengan keberhasilan dari proyek ini. Kemudian Ibu Salfiah, 

selaku pemilik usaha menyerahkan form penilaian penyelia terhadap sistem yang 

telah dibuat oleh penulis. 

4.4.4 Jadwal Kerja 

 Pelaksanaan kerja praktik oleh penulis dilakukan di Toko Alvina Busana 

yang bertempat di Pertokoan Sei Harapan No. 13, Sekupang, Batam. Pelaksanaan 

diawali dengan penulis mencari UMKM yang akan dijadikan objek kerja praktik 

kemudian mencari tahu kendala yang dihadapi oleh pemilik usaha dengan memimta 

laporan keuangannya. Setelah mendapatkan laporan keuangan Toko Alvina 

Busana, penulis mempelajari pencatatan yang dibuat oleh pemilik dan karyawan 

usaha yang selanjutnya dibuat sistem untuk meminimalisir persoalan yang tengah 

dihadapi oleh pemilik Toko Alvina Busana. 

Tabel 4.1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik di Toko Alvina Busana 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

01 September – 21 September 2019 

21 September – 25 September 2019 

 

 

15 Oktober – 28 Oktober 2019 

 

28 Oktober – 15 November 2019 

16 November – 19 Desember 2019 

20 Desember – 25 Desember 2019 

 

26 Desember – 27 Desember 2019 

 

27 Desember 2019 

 

28 Desember 2019 – 28 Januari 2020 

Mencari tempat kerja praktik. 

Menelaah pencatatan keuangan usaha 

serta bertukar pikiran akan kebutuhan 

data tersistem. 

Mendesain sistem akuntansi sesuai 

harapan pemilik usaha. 

Membuat sistem sesuai rancangan. 

Penyusunan laporan kerja praktik. 

Membiasakan diri dan menerapkan 

sistem kepada dosen pembimbing. 

Pembetulan program sistem yang 

didesain. 

Dosen pembimbing melakukan 

visitasi ke Toko Alvina Busana. 

Melaksanakan perbaikan luaran 

proyek dan pemfinalan laporan. 

Sumber: Penulis, 2019. 
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