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BAB IV 
METODOLOGI 

 
 
4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian merupakan suatu usaha dalam mendapatkan segala sesuatu 

untuk menutupi kekurangan yang ada, menelusuri dan mempelajari lebih 

mendalam apa yang sudah tersedia, memperkuat dan membabarkan, serta menguji 

kebenaran atas segala sesuaty yang telah ada namun masih belum teryakini 

kebenarannya (Hadi, 1967). Berikut ini adalah rancangan penelitian : 

1. Penelitian Terapan 

Penelitian ini tergolong dalam penelitian terapan jika dilihat dari fungsi 

penelitian, karena masalah dapat diatasi dengan menemukan solusi terbaik. 

2. Penelitian Kasus dan Lapangan 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi 

yaitu Bengkel Kinta Cat, sehingga termasuk dalam penelitian kasus dan 

lapangan. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Observasi 

Observasi merupakan tahap pertama, yaitu dengan melakukan pengamatan 

ke tempat secara langsung (Riduwan, 2004). Tujuan melakukan observasi 

ke usaha Bengkel Kinta Cat adalah untuk meneliti kegiatan dan masalah 

yang sedang dihadapi.  

2. Wawancara 
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Wawancara dilakukan melalui bertatap muka ataupun telepon antara 

penulis dengan pemilik usaha (Hadi, 1989). Wawancara dilakukan di 

Bengkel Kinta Catsecara terstruktur maupun tidak terstruktur untuk 

mendapatkan data yang tepat dan akurat 

Tabel 4.1 
 
 Daftar Pertanyaan Wawancara 

No Daftar Pertanyaan 
 

1. Identitas Bengkel Kinta Cat 
 

2. Struktur organisasi Bengkel Kinta Cat dengan tugas dan tanggung 
jawabnya 

 
3. Aktivitas kegiatan operasional usaha Bengkel Kinta Cat yang value 

chain 
 

4. Kendala yang ditemui pada usaha Bengkel Kinta Cat, seperti 
pencatatan pendapatan, penerimaan kas dan lainnya 

 
 Sumber: Data diolah oleh Penulis (2019). 
 
3. Dokumentasi 

Sugiyono (2015) menjabarkan dokumentasi sebagai suatu cara 

pengumpulan bukti-bukti transaksi yang dapat digunakan sebagai 

pendukung penelitian. Data dokumentasi terdiri dari primer dan sekunder. 

Primer contohnya adalah hasil wawancara, sedangkan sekunder adalah 

transaksi ataupun catatan history perusahaan itu sendiri. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Proses yang dilakukan terhadap Bengkel Kinta Cat adalah sebagai berikut: 
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1. Sistem terbuat dari program Microsoft Access 2007,terdiri daritable, form, 

dan query yang dapat mempermudah penginputan transaksi hingga 

menghasilkan laporan keuangan pada bisnis Bengkel Kinta Cat. 

2. Membuat elemen table dan formulir. Table berfungsi sebagai tempat 

penghimpunan data yang telah diinput, sedangkan formulir berfungsi 

sebagai tempat untuk memasukkan data ke dalam table.  

3. Membuat relationship, dan query pada sistem. Query merupakan 

pengelompokkan dari table-table yang berfungsi sebagai penghubung dan 

penyaring data. 

4. Menginput transaksi operasional usaha Bengkel Kinta Cat. 

5. Menyusun laporan keuaangan. 

6. Membuat desain menu utama dan membuat switchboard. 

7. Membuat menu login dengan sistem multi-user, user admin yang bisa 

mengakses semua menu di sistem termasuk laporan keuangan, sedangkan 

menu user yang tidak bisa mengakses laporan keuangan.  

Proses perancangan sistem pencatatan akuntansi pada usaha Bengkel Kinta 

Cat dapat diuraikan sebagai berikut : 
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Gambar 4.2 Proses Perancangan, Sumber: Data diolah Penulis (2019). 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

 Tahap paling awal adalah tahap persiapan, dimana penulis mulai mencari 

tempat kerja praktik, memohon persetujuan tempat kerja praktik, serta 

mempersiapkan proposal pengajuan tempat kerja praktik.  

 Penulis melakukan : 

1. Mengenal usaha Bengkel Kinta Cat 

2. Mengetahui aktivitas operasional Bengkel Kinta Cat 

3. Mengetahuidan mendalami sistem yang diterapkan pada usaha Bengkel 

Kinta Cat. 

4. Mengetahui hambatan Bengkel Kinta Cat dalam hal pencatatan akuntansi 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini, penulis melakukan : 

1. Membuat sistem dengan memakai program Microsoft Office Access 2007. 
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master data
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transaksi
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2. Menguji sistem serta mengimplementasikannya. 

3. Memberikan bimbingan serta panduan kepada pemilik Bengkel Kinta Cat 

dalam penggunaan sistem baru. 

4. Mengawasi dan memantau sistem secara berkelanjutan 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Tahap penutup yang dilakukan adalah penilaian yang diberikan oleh dosen 

pembimbing setelah melakukan kunjungan kelokasi. 
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