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BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 

memfokuskan pada pemecahan atas suatu masalah dengan metode yang praktis 

untuk mendapatkan informasi-informasi dan data yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan ataupun perencanaan tindakan 

tertentu (Indriantoro & Supomo, 2013). Metode yang diterapkan adalah metode 

deskriptif, dengan cara mendeskripsikan secara sistematis untuk memperoleh data 

sesuai dengan yang diinginkan sebagai suatu informasi sehingga dapat dijadikan 

sebagai bahan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami perusahaan 

(Sugiyono, 2014). 

  

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Terdapat dua jenis teknik dalam mengumpulkan data informasi yaitu 

teknik observasi dan teknik wawancara. Teknik observasi dilakukan dengan cara 

mengunjungi secara langsung ke lapangan, kemudian melakukan pengamatan yang 

diperlukan. Dengan melakukan observasi, dapat diketahui secara langsung kondisi 

lapangan dan permasalahan yang dialami oleh pemilik Toko Union Service. Teknik 

wawancara dilakukan dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan 

diajukan dan ditanyakan langsung kepada pemilik usaha, dengan tujuan untuk 

mengumpulkan informasi-informasi tambahan dan keluhan pemilik usaha yang 

tidak didapat pada saat sesi observasi. 

 

4.3 Proses Perancangan 

 Proses awal dalam perancangan adalah dengan mengumpulkan berbagai 

informasi ataupun data yang diperlukan dari perusahaan. Sistem yang dirancang 

dengan sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas operasional Toko 

Union Service diharapkan dapat memudahkan pemilik usaha dalam memahami dan 

menggunakan sistem serta dapat menganalisis data perusahaan miliknya. Informasi 

dan data yang lengkap sangatlah penting dalam proses merancang sistem agar lebih 
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akurat dan tepat serta bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Toko Union 

Service. 

 Dalam hal merancang sistem penulis menggunakan bantuan program 

Microsoft Access. Tahap pertama yang dilakukan penulis adalah pembuatan tabel-

tabel yang diperlukan untuk memasukkan data dan informasi yang sebelumnya 

didapatkan. Tabel yang dibuat seperti tabel daftar akun, rincian penjualan, rincian 

pembayaran, dan lainnya. Setelah pembuatan tabel, penulis membuat form dengan 

tujuan untuk mempermudah menginput transaksi ke tabel sudah dibuat.  

 Tahap selanjutnya adalah pembuatan query yang berfungsi mengolah data 

dari tabel untuk menghasilkan sebuah data baru yang diperlukan. Query yang 

dirancang antara lain adalah query jurnal, laporan keuangan, dan lainnya. Setelah 

pembuatan query, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah 

pembuatan report. Tujuan dalam pembuatan report adalah untuk menyajikan dan 

mempermudah dalam membaca data yang diolah pada query. Report yang 

dihasilkan berupa laporan jurnal transaksi, laporan keuangan, laporan piutang dan 

hutang perusahaan, serta buku besar. 

 Pada tahap terakhir, penulis merapikan keseluruhan sistem sebelum 

dilakukan uji coba input data transaksi perusahaan. Sistem dibuat secara sederhana 

untuk memudahkan pemilik usaha dalam melakukan pemahaman dan penggunaan 

sistem.  

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

 Pada tanggal 13 Agustus 2019, penulis melakukan kunjungan ke Toko 

Union Service untuk bertemu dengan pemilik usaha serta menyampaikan 

permohonan berkeinginan untuk melaksanakan kerja praktik pada toko tersebut. 

Penulis melakukan observasi dan mewawancarai pemilik usaha tentang masalah 

yang sedang dihadapi dalam sistem pencatatannya setelah mendapat persetujuan. 

Penulis kemudian menyerahkan laporan ke program studi untuk memulai 

pelaksanaan kerja praktik berupa proposal dan surat pernyataan klien. 
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4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

 Pada tahap ini, penulis mulai menyimpulkan dan menganalisis data dan 

informasi yang telah diperoleh sebelumnya untuk mengetahui sistem pembukuan 

yang diterapkan oleh Toko Union Service. Penulis juga mengumpulkan data 

transaksi yang terjadi setiap harinya dari pemilik usaha. Transaksi yang telah 

terkumpul akan dilakukan percobaan terlebih dahulu. Setelah dilakukan uji coba 

pada sistem, kemudian penulis melaksanakan implementasi sistem untuk melihat 

kondisi output yang dihasilkan. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Tindakan pada tahap ini adalah untuk memantau proses pengimplementasi 

sistem pada Toko Union Service. Sistem diharapkan mampu menghasilkan output 

berupa laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan pemilik usaha. Kegiatan 

selanjutnya adalah menyusun dan mengumpulkan hasil pelaksanaan kerja praktik 

dan sistem. 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

 Berikut merupakan tabel rincian pelaksanaan kerja praktik pada Toko 

Union Service, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1  

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik pada Toko Union Service. 

No. Kegiatan yang laksanakan Tanggal Pelaksanaan 

1 Mengunjungi lokasi dan meminta ijin untuk 

melaksanakan kerja praktik. 

Agustus 2019 

2 Meminta surat pernyataan yang telah 

ditandatangani oleh klien bahwa setuju 

untuk memberikan ijin kerja praktik 

Agustus 2019 

3 Memahami aktivitas operasional objek 

usaha dengan cara melakukan observasi dan 

wawancara. 

Agustus 2019 

4 Mengumpulkan data dan informasi yang 

diperlukan guna pembuatan sistem 

Agustus – September 

2019 

5 Proses perancangan sistem September – Desember 

2019 
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6 Melakukan pengujian dan merapikan sistem 

sebelum dilakukan implementasi ke toko. 

Desember 2019 

7 Melakukan proses penilaian kemampuan 

sistem dalam menyelesaikan masalah 

perusahaan. 

Januari 2019 

8 Berkunjung ke lokasi perusahaan bersama 

dosen pembimbing dan melakukan 

penilaian dari penyelia. 

Januari 2019 

9 Finalisasi laporan kerja praktik Januari 2019 
 

Sumber: Data diolah, 2020 
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