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BAB IV 

METODOLOGI 

 

 
4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian terapan diterapkan pada rancangan penelitian ini, dikarenakan 

sumber yang langsung diperoleh dari narasumber dapat dijadikan acuan dalam 

pemecahan masalah yang ada. Kemampuan sebuah teori diterapkan, diuji, dan di 

evaluasi dalam rangka untuk memecahkan dan memberikan penyelesaian terhadap 

suatu masalah (Sugiyono, 2013). Praktis, dapat dipergunakan dalam jangka pendek, 

tidak membuang-buang waktu, dan dapat digunakan dalam berbagai bentuk bisnis 

serta instansi merupakan kelebihan yang terdapat pada penelitian terapan. 

Penelitian terapan dapat berubah menjadi hal yang fatal apabila terdapat kesalahan 

penafsiran. Pemakai hanya menginginkan hasil akhirnya saja sehingga hasilnya 

sukar dipublikasikan kepada publik.  

Metode deskriptif kualitatif diterapkan pada penelitian kerja praktik ini. 

Penelitian kualitatif ini mendapat sumber data langsung yang dominan berbentuk 

kata-kata. Pada metode ini, kebutuhan perusahaan terhadap sistem gaji, pajak serta 

manajemen biaya akan dideskripsikan. Segala bentuk informasi yang di tulis dalam 

laporan merupakan data asli yang langsung diperoleh dari sumbernya sehingga 

tidak adanya manipulasi maupun kebohongan yang ditulis dalam laporan ini. 

Semua hal yang dijelaskan mengacu kepada keadaan dan kendala yang dialami oleh 

perusahaan.  

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data primer digunakan dalam penelitian ini. Proses pengambilan data 

primer dilakukan dengan melakukan wawancara dari narasumber yang dipercaya 

dapat memberikan informasi yang jelas dan benar terkait dengan perusahaan. 

Metode survei, observasi, dan wawancara dilakukan dalam pengumpulan data 

primer (Indriantoro & Supomo, 2013). Menurut Hasanah (2016), observasi 

merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seluruh indera yang berdasar pada fakta 

peristiwa yang telah terjadi. Teknik observasi ini diterapkan pada CV. Grotas 

Creative dengan memperhatikan kegiatan operasional yang terjadi. 
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Hal lain yang dilakukan setelah observasi adalah melakukan kegiatan 

wawancara. Wawancara merupakan hal yang penting dalam pengumpulan data. 

Wawancara semi terstruktur digunakan dalam penelitian ini, dimana pertanyaan 

dibuat terlebih dahulu sesuai dengan keadaan perusahaan sehingga proses 

wawancara berjalan dengan baik (Sugiyono, 2014). Proses wawancara semi 

terstruktur memerlukan persiapan yang harus matang dalam menyiapkan 

pertanyaan agar data yang dikumpulkan dapat lengkap. Seluruh pelaksanaan pada 

proses ini dilakukan oleh penulis, penulis memperoleh data dengan melakukan 

proses wawancara mengenai rintangan yang dialami dalam kegiatan 

operasionalnya.  

 

4.3 Proses Perancangan 

Perancangan sistem pada kerja praktik ini menggunakan program berupa 

Microsoft Office Access dan telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari 

perusahaan CV. Grotas Creative. Berikut adalah beberapa proses dalam 

perancangan pembuatan sistem pada CV. Grotas Creative: 

1. Melakukan proses observasi terhadap kegiatan operasional perusahaan. 

2. Melakukan wawancara perihal permasalahan serta kondisi yang tengah 

dihadapi. 

3. Merancang sistematika dan format serta rumus yang akan 

diimplementasikan ke dalam sistem. 

4. Merancang tabel yang dibutuhkan yaitu tabel daftar akun, daftar produk, 

daftar karyawan, dan lain sebagainya. 

5. Membuat form dari tabel yang telah dirancang agar proses penginputan 

lebih mudah bagi pengguna sistem. 

6. Membuat query yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem.  

7. Mendesain setiap menu dalam sistem mulai dari menu database, transaksi 

sampai dengan menu laporan.  
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4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahapan Persiapan 

Berikut merupakan beberapa tahapan dalam persiapan proyek kerja 

praktik ini: 

1. Melakukan peninjauan dan pemilihan terhadap tempat usaha yang telah 

berjalan selama setahun atau lebih dan bersedia untuk menggunakan 

sistem yang telah dibuat oleh penulis. 

2. Membuat proposal untuk diajukan kepada dosen pembimbing dan kepala 

program studi akuntansi agar mendapat persetujuan dalam pemilihan 

tempat usaha dan pengajuan topik yang akan diangkat. 

3. Membuat surat pernyataan klien dan melakukan kesepakatan akan bekerja 

sama dalam merancang sistem dan wawancara mengenai perusahaan serta 

rintangan yang dihadapi perusahaan.  

4. Melakukan penyusunan laporan penelitian kerja praktik. 

 

4.4.2 Tahapan Pelaksanaan 

Berikut merupakan empat tahapan pelaksanaan, yaitu: 

1. Mengumpulkan data hasil wawancara. 

2. Memahami permasalahan yang dialami perusahaan dan merancang 

sistematika sistem yang akan dibuat. 

3. Mengadakan percobaan serta pelatihan penggunaan sistem kepada pemilik 

perusahaan. 

4. Melakukan kegiatan serah terima sistem yang telah dibuat dan diterapkan 

pada perusahaan. 

 

4.4.3 Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

Berikut merupakan tiga tahapan penilaian dan pelaporan, yaitu: 

1. Setelah sistem diimplementasi, tahap yang dilakukan selanjutnya adalah 

pembuatan laporan kerja praktik.  

2. Menilai kinerja dan evaluasi kerja praktik yang dilakukan oleh dosen 

pembimbing dengan melakukan kunjungan ke tempat kerja praktik. 

3. Pengumpulan hardcover laporan ke BAAK. 
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4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Tabel 4.1. Jadwal Pelaksanaan, sumber: Penulis (2019) 

No Kegiatan 

2019 2020 

Agustus September Oktober November Desember Januari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Survei lokasi KP dan 

izin KP 
             

           

2. Penyusunan proposal 

KP dan Lembar 

Pernyataan 

Implementasi 

    

         

           

3. Melakukan pendataan 

dan wawancara klien 

(Observasi Lapangan) 

    

         

           

4. Perancangan sistem                         

5. Implementasi sistem                         

6. Pelatihan terhadap 

klien 
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No Kegiatan 

2019 2020 

Agustus September Oktober November Desember Januari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

7. Evaluasi hasil dari 

sistem yang  dirancang 

                        

8. Pemantauan dan 

pendampingan 

terhadap klien 

                        

9. Penyusunan Laporan 

Kerja Praktik 

                        

10. Finalisasi Laporan KP                         

11. Evaluasi dan Penilaian 

KP 
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