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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Berdasarkan tujuannya, rancangan penyelidikan pada Edwin Pempek 

digolongkan sebagai penelitian terapan (applied research). Menurut Ghofur (2013),  

penelitian terapan mengutamakan hal-hal untuk mengatasi sebuah masalah yang 

terjadi di UMKM baik dalam internal maupun eksternal.  

Penelitian pada kegiatan ini bermaksud agar bisa mendukung owner 

Edwin Pempek memecahkan masalah pada pencatatan akuntansi sehingga Edwin 

Pempek memiliki pencatatan akuntansi benar dan saksana agar pemilik mampu 

menyiapkan laporan keuagan dan informasi yang tepat sebagai acuan dalam 

mengambil ketetapan. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengambilan data yang dipergunakan oleh Edwin Pempek 

yang berdasarakan pada sumber primer, yaitu dengan langkah-langkah, yaitu: 

1. Wawancara 

Metode pengumpulan data secara lisan berisikan sesi tanya jawab diantara 

penyusun dengan pemilik usaha. Dalam wawancara, penulis biasanya 

menyiapkan rekaman pembicaraan serta beberapa pertanyaan yang 

ditanyakkan kepada responden guna mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dalam laporan sebagai perancangan. 

2. Observasi 

Obeservasi merupakan langkah pengambilan data kedua yaitu setelah 

penulis melakukan wawancara. Observasi merupakan aktivitas 

pengamatan terhadap suatu objek secara cermat. Dalam kerja praktik ini, 

penulis melakukan teknik observasi dengan mengunjungi kedai Edwin 

Pempek dan mencermati secara langsung proses-proses dalam pencatatan 

transaksi yang dilakukan pemilik setiap harinya serta mengetahui 

permasalahan yang ada. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan tahap terakhir yang digunakan sebagai sarana 

untuk mengumpulkan, pemilahan, dan pengolahan dokumen. 
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Dokumentasi juga digunakan untuk mendapatkan penerangan 

pengetahuan dan bukti-bukti. Dalam penerapan kerja praktik ini, penulis 

mengumpulkan hasil wawancara, observasi serta mendokumentasi bukti 

transaksi, data-data yang berhubungan dengan kegiatan usaha Edwin 

Pempek, kemudian penulis melakukan pengolahan data untuk 

menghasilkan laporan atau informasi yang akurat kepada pemilik usaha. 

4.3 Proses Perancangan 

Pelakasanaan kerja praktik ini diawali dengan melaksanakan wawancara 

dengan pemilik dan observasi lokasi Edwin Pempek guna untuk mengetahui pokok 

permasalahan yang ada dan kegiatan operasional yang dijalankan setiap hari. Edwin 

Pempek mempunyai kesulitan dalam pencatatan akuntansi dikarenakan klien belum 

mempunyai sistem akuntansi dengan baik. Owner mencatat semua transaksi dengan 

metode manual sehingga tidak mendapatkan informasi yang akurat yang akan 

menghambat pemilik mengambil suatu keputusan. 

Setelah mengetahui dan memaklumi kegiatan operasional dan 

permasalahan yang ada, penulis bermaksud ingin membantu pemilik mengancang 

sistem akuntansi melalui aplikasi Microsoft Office Access sesuai kebutuhan 

usahanya. Perancangan sistem dimulai dari daftar akun, merancang formulir seperti 

formulir yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, transaksi kas, formulir menu, 

dan lainnya yang bertujuan untuk mencatat tranksaksi. 

4.4 Tahapan Pelaksanaan 

Adapun tahapan terkait penerapan untuk menyelesaikan kegiatan praktik, 

yaitu sebagai berikut: 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahapan pertama diawali penyusun melangsungkan survei ke lokasi yang 

akan menjadikan lokasi kerja praktik sesuai dengan keinginan penulis. Setelah 

mendapatkan tempat kerja praktik yang cocok, maka penulis melakukan 

komunikasi kepada pemilik usaha guna meminta persetujuan serta memberitahukan 

maksud dan tujuan penulis melaksanakan kegiatan praktik ini.  

Setelah owner  menyetujui, penulis melakukan wawancara dan observasi 

terhadap usaha tersebut dan menggali informasi sebanyak mungkin serta mengerti 
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kendala-kendala yang terjadi dalam usaha pemilik. Setelah itu penulis akan 

membuat proposal dan mengajukan persetujuan topik. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Setelah mengadakan wawancara dan survei, penulis mulai mengancang 

sistem pencatatan akuntansi untuk usaha pemilik melalui Microsoft Office Access. 

Setelah perancancangan sistem pencatatan akuntasni usai, penulis menjalani uji 

coba untuk memastikan agar sistem mampu berjalan dengan lancar. Penulis akan 

memperlihatkan sistem telah siap dirancang kepada klien, jika pemilik setuju maka 

sistem akan diberika kepada owner untuk melakukan pencatatan akuntansi di sistem 

tersebut dalam kegiatan operasional sehari-hari.  

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap ini ialah langkah terakhir pelaksanaan kegiatan pembuatan sistem 

yaitu dimana setelah pemilik selesai menginput transaksi-transaksi di sistem dan 

berjalan sesuai keinginan, kemudian sistem tersebut akan diperlihatkan kepada 

dosen pembimbing, jika dosen pembimbing menyetujui maka tahap selanjutnya 

adalah penulis dengan dosen pembimbing akan melangsungkan anjangsana pada 

lokasi tersebut tersebut serta memberikan penilaian dan evaluasi. Setelah selesai 

melakukan kunjungan maka penulis akan membuat laporan kerja praktik dan 

mengumpulkannya dalam bentuk hardcover. 

4.5 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

Pelaksanaan kegiatan di Edwin Pempek berawalan dari tanggal 15 Juli 

2019 hingga 31 Desember 2019. Berikut adalah susunan urutan pelaksanaan kerja 

praktik di Edwin Pempek: 

No Tanggal Pelaksanaan Keterangan 

1. 15 Juli 2019 Mencari lokasi tempat praktik yang sesuai 

 

2. 22 Juli 2019 Mengadakan wawancara dan survei 

dengan owner dan memahami kegiatan 

operasional usaha 

 

3. 24 Juli 2019 Penyajian laporan proposal kerja praktik 

 

4. 26 Agustus 2019 

 

Mengumpul surat permohonan dan 

proposal ke prodi 
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5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

5 September 2019 

 

 

 

10 Oktober 2019 

 

 

11 November 2019 

 

 

25 November 2019 

 

6 Desember 2019 

 

 

12 Desember 2019 

 

 

13-20 Desember 2019 

Pengancangan sistem akuntansi melalui 

Microsoft Office Accees 2010 sesuai 

kebutuhan owner 

 

Melakukan pelatihan dan implementasi 

sistem kepada klien 

 

Finalisasi sistem pencatatan dan hasil 

penerapan 

 

Penyususan laporan bab 1 hingga bab 7 

 

Pemeriksaan sistem pencatatan akuntansi 

oleh dosen pembimbing 

 

Anjangsana pembimbing pada lokasi  

beserta mahasiswanya 

 

Penyudahan laporan kerja praktek  

   

Tabel 1 : Jadwal kerja, sumber: Penulis, 2019. 
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