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BAB IV 

METODOLOGI 
 

 Rancangan Penelitian 4.1

Penelitian secara umum artinya mencari pengetahuan namun penelitian 

juga dapat diartikan sebagai pencarian ilmiah dan sistematis untuk informasi yang 

terkait pada topik yang diteliti. Sehingga penelitian an dapat dikatakan sebagai 

kontribusi untuk memajukan pengetahuan yang ada. Penelitian adalah pengejaran 

kebenaran dan bantuan studi, observasi, perbandingan dan percobaan. Tujuan 

utama penelitian ialah untuk mencari jawaban atau kebenaran atas pertanyaan 

yang ditanyakan. Penelitian terapan yang digunakan dalam melaksanakan kerja 

praktik ini bertujuan untuk menemukan solusi atau menyelesaikan suatu masalah 

tertentu (Kothari, 2004) 

 

 Teknik Pengumpulan Data 4.2

Teknik yang digunakan dalam kerja praktik sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi ialah metode umum yang digunakan dalam studi yang 

berkaitan dengan perilaku. Kita mengamati semua hal yang ada di sekitar kita 

namun hal ini merupakan pengamatan yang tidak ilmiah. Suatu pengamatan 

menjadi alat ilmiah dan metode pengumpulan data bagi penulis ketika tujuan 

penelitian telah dirumuskan, direncanakan dan dicatat secara sistematis. Dalam 

metode observasi, informasi yang dicari langsung dengan cara pengamatan 

penyelidik tanpa meminta respons dari responden (Kothari, 2004). Dalam 

pelaksanaan kerja praktik ini, penulis mengamati cara kerja serta kegiatan 

operasional pada toko obat RU. 

b. Wawancara 

Dalam metode wawancara, cara yang digunakan dalam pengumpulan 

informasi adalah melibatkan narasumber dalam sesi tanya-jawab mengenai 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Kothari, 2004). Dalam pelaksanaan 

kerja praktik ini, penulis mewawancarai pemilik dan karyawan mengenai kegiatan 

operasional toko obat RU supaya lebih jelas. Baik mengenai sistem pendataan 
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data penjualan dan pembelian maupun tentang masalah yang dialami oleh pemilik 

toko obat RU. 

 

 Proses Perancangan 4.3

Berikut tahapan proses perancangan dalam melaksanakan kerja praktik 

ini: 

a. Melakukan observasi di toko obat RU mengenai kegiatan penjualan 

operasional sehari-hari. 

b. Mewawancarai pemilik dan karyawan toko obat RU mengenai 

kegiatan penjualan, pembelian dan aktivitas keuangan serta masalah 

yang dihadapi dalam sistem pencatatan akuntansi. 

c. Mempelajari, menganalisa transaksi serta sistem pencatatan akuntansi 

yang digunakan dalam kegiatan operasional toko obat RU. 

d. Merancang sistem pencatatan akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan 

toko obat RU. 

e. Mengimplementasikan hasil sistem pencatatan akuntansi kepada 

pemilik dan karyawan toko obat RU serta menyempurnakan 

kekurangan sistem pencatatan akuntansi dengan masukan yang 

diberikan pemilik dan karyawan toko obat RU. 

 

 Tahap Persiapan dan Jadwal Pelaksanaan 4.4

4.4.1 Tahap Persiapan 

a. Penulis melakukan observasi ke toko obat RU dan mewawancara 

dengan pemilik dan karyawan untuk menanyakan ketersediaan 

pemilik untuk memberikan kesempatan kepada penulis untuk kerja 

praktik di toko obat RU. Penulis juga menentukan apakah obyek 

penelitian sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh program 

studi akuntansi, salah satunya obyek penelitian telah berdiri minimal 

1tahun. 

b. Mengajukan proposal kerja praktik kepada dosen pembimbing dan 

kepala prodi akuntansi. 
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c. Mewawancarai pemilik dan karyawan lebih lanjut untuk mengetahui 

hambatan, kekurangan dan masalah yang dialami toko obat RU. 

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

a. Penulis berkunjung ke toko obat RU untuk mengamati, menganalisis 

sistem pencatatan akuntansi yang digunakan karyawan toko obat RU. 

b. Mengkomunikasi dan merancang sistem pencatatan akuntansi yang 

sesuai dengan kebutuhan toko obat RU. 

c. Menguji keakuratan sistem pencatatan akuntansi yang telah dirancang. 

 

4.4.3 Jadwal Pelaksanaaan 

Untuk melancarkan pelaksaan kerja praktik, maka penulis menyusun 

jadwal pelaksanaan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan, sumber: olahan data (2019) 

No Kegiatan Aug Sep Okt Nov Des Jan 

1 

Pencarian obyek pelaksanaan 

kerja praktik 

      

2 

Mengomunikasi (observasi dan 

wawancara) dengan pemilik 

tempat kerja praktik 

      

3 

Menyusun surat pernyataan 

persetujuan dan proposal 

      

4 

Mengomunikasi visual atas 

sistem pencatatan akuntansi 

yang disusun 

      5 Merancang sistem 

      

6 

Menguji hasil sistem 

pencatatan akuntansi 

      

7 

Mengajar dan 

mengimplementasikan sistem 

      

8 

Menyusun laporan kerja 

praktik 

      

9 

Kunjungan serta penilaian dari 

Dosen Pembimbing 

      

10 

Penyerahan laporan kerja 

praktik 
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