
BAB IV 

METODOLOGI 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dikerjakan merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif dibedakan berasaskan karakteristik masalah dan tujuan penelitian. Ada 

dua jenis kriteria penelitian berlandaskan tujuan, yaitu penelitian terapan (applied 

research) dan penelitian dasar (basic research). Penelitian dasar digunakan buat 

memperluas batas-batas ilmu pengetahuan, verifikasi teori yang sudah ada, dan 

mengetahui sebuah konsep lebih lanjut. Penelitian terapan digunakan untuk 

memecahkan masalah atau merespon pertanyaan tentang masalah-masalah yang 

spesifik, atau memutuskan suatu tindakan khusus (Paramita, 2015).  

Penelitian yang dikerjakan pada kerja praktik merupakan penelitian 

terapan. Sebab, kerja praktik dimohonkan dapat membantu membagikan solusi 

pada empunya Vany Cell atas hambatan-hambatan yang dihadapi hingga kini. 

Menggunakan pengetahuan dan kemampuan yang mencukupi, sehingga pemilik 

usaha dapat terbantu dari perancangan sistem akuntansi yang praktis. Sistem 

akuntansi tereka diharapkan bisa diterapkan dengan elok untuk ke depannya. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Adanya data berguna untuk membantu penelitian yang sedang dikerjakan 

sekarang bisa selesai. Data yang dibutuhkan merupakan data yang berisi fakta 

yang dapat dijadikan sebagai bukti empiris. Pemakaian sumber data pada 

penelitian kerja praktik ini merupakan data primer. Menerima data secara 

langsung dari sumber pertama adalah maksud dari data primer. Melakukan 

wawancara langsung, melakukan observasi, dan dokumentasi adalah instrumen 

yang biasa diterapkan dalam mendapatkan data primer. Penggunaan metode untuk 

mengutip data penelitian yang akan diteliti ialah maksud dari teknik pengumpulan 

data. Pada kerja praktik, metode mengumpulkan data yang dilakukan pada Vany 

Cell adalah dengan memberikan pertanyaan pada pemilik dan dijawab langsung 

oleh pemilik untuk kebutuhan data yang dibutuhkan. 
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4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan bermula dari kunjungan ke lokasi pelaksanaan kerja 

praktik. Dilanjutkan dengan mengadakan survei pada tempat terlaksananya kerja 

praktik. Kemudian, bertemu dengan pemilik usaha untuk menanyakan beberapa 

informasi dasar mengenai operasional usaha dan kendala apa saja yang dialami. 

Sebelumnya, menjelaskan maksud dilaksanakannya kerja praktik beserta tujuan 

dan manfaat yang diperoleh nanti. Setelah mendapatkan informasi yang cukup 

mendukung, maka mulai merancang sistem akuntansi yang cocok dan mudah 

digunakan oleh Vany Cell.  

Vany Cell selama 15 tahun beroperasi masih tak ada mempunyai sistem 

akuntansi yang memadai, dan masih menggarap pembukuan sederhana dan 

seadanya. Sistem akuntansi dirancang melalui Microsoft Access dan akan dibuat 

semudah dan sesederhana mungkin agar pemilik dan karyawan dapat 

menggunakannya dengan benar dan tetap selaras standar akuntansi yang berlaku. 

Sistem Microsoft Access didesain dengan format laporan secara umum, yang 

terdiri dari laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan 

laporan posisi keuangan. Setiap format selesai direka sedemikian rupa 

menjalankan rumus dan fungsi sebagaimana mestinya.  

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Perancangan 

Proyek kerja praktik disiapkan melalui tahapan-tahapan yang dijabarkan 

sebagai berikut: 

 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Pada tahap ini, persiapan yang dilakukan adalah mengidentifikasi 

permasalahan yang dialami Vany Cell. Vany Cell ialah gerai yang menjual 

beragam aksesori ponsel, pengisian ulang pulsa dan kuota internet. Sebelumnya 

tidak memiliki sistem, maka ditawarkan perancangan sistem melalui pengajuan 

proposal kepada pemilik usaha. Berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu perancangan 

sistem jika proposal telah disetujui. 

  

Metta Gotama. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi pada Vany Cell. 
UIB Repository©2020



4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

 Perancangan sistem dimulai pada tahap ini, menggunakan Microsoft 

Access. Proses merancang dimulai dari pembuatan database. Kemudian 

menyesuaikan sistem yang dirancang dengan operasional usaha Vany Cell.  

Sesuai kesepakatan, pemilik usaha akan memberikan data terkait transaksi usaha 

untuk dimasukkan ke sistem sebagai uji coba. Jika sistem yang direka dapat 

berjalan dengan benar, maka selanjutnya akan dijelaskan cara mengoperasikan 

sistem ke pemilik. Pada saat pengimplemtasian, pemilik dan karyawan diharapkan 

dapat mengerti dan mengoperasikan sistemnya. Selama implementasi 

berlangsung, evaluasi akan dilakukan untuk mendeteksi apakah ada kemungkinan 

timbul permasalahan lain. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap selanjutnya merupakan tahap di mana pemilik usaha sebagai klien 

pada proyek kerja praktik memberikan evaluasi terhadap sistem yang sudah 

dibuat. Dosen pembimbing berkunjung guna membenarkan dan 

mengonfirmasikan bahwa Vany Cell benar merupakan tempat proyek kerja 

praktik dilaksanakan. Kemudian dilanjut dengan penyusunan laporan kerja praktik 

diarahkan secara terbimbing. Setelah laporan selesai ditulis, maka tahap 

selanjutnya adalah finalisasi laporan kerja praktik dan dikumpulkan ke Biro 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). 

 

4.4.4 Jadwal Kerja 

 Pelaksanaan kerja praktik pada Vany Cell bermula dari tanggal 06 

September 2019 sampai 20 Januari 2020. Penjabaran jadwal kerja praktik untuk 

menunjang realisasi persiapan dan pelaksanaan kerja praktik adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.4.4.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik di Vany Cell 

No Kegiatan Tanggal 

1 Melakukan tinjau lokasi kerja 30 Juli 2019 – 04 Agustus 2019 
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praktik dan wawancara 

2 Menyusun proposal kerja praktik 05 Agustus 2019 – 20 Agustus 2019 

3 Mengumpulkan data untuk 

perancangan sistem 

06 September 2019 – 30 September 2019 

4 Merancang sistem  01 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019 

5 Melakukan pengimplementasian 

dan pelatihan tata cara 

penggunaan sistem  

01 November 2019 – 30 Novermber 2019 

6 Penyusunan laporan kerja praktik Desember 2019 

7 Dosen pembimbing berkunjung 

dan laporan difinalisasi 

Januari 2020 

Sumber: Data yang diolah, 2020. 
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