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BAB IV 
METODOLOGI 

 
4.1 Rancangan Penelitian 

Tujuan dari penelitian kerja praktek ini adalah untuk menghadirkan 

solusi kepada UMKM yang berhadapan dengan masalah kurangnya sumber daya 

dalam mengolah informasi keuangan. Penulis membuat sebuah rancangan sistem 

terotomatisasi yang dapat mempermudah UMKM dan membantu penyusunan 

laporan keuangan. Menurut Indriantoro & Supomo (2013) tujuan dilakukannya 

penelitian terapan adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

yang spesifik untuk penentuan kebijakan, tindakan atau kinerja tertentu, sehingga 

penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian terapan. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang 

dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumbernya 

melalui tanya jawab maupun kunjungan pada Restoran La Vintage. Berdasarkan 

sumber datanya, maka data yang telah dikumpulkan dan diterapkan pada 

penelitian ini adalah data primer karena penulis selaku pengumpul data menerima 

informasi secara langsung dari sumbernya. 

Penggunaan kedua metode pengumpulan data mengikuti penjelasan dari 

Sugiyono (2018) yang dibagi menjadi 2 yaitu wawancara dan observasi. 

Wawancara dilakukan apabila peneliti ingin mencari tahu hal yang lebih 

mendalam dari responden dan juga untuk menemukan permasalahan dalam 

penelitian. Observasi digunakan bila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, 

gejala-gejala alam, proses kerja dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar. 

 

4.3 Proses Perancangan 
Dalam perancangannya, sistem akuntansi tersebut disesuaikan dengan 

kebutuhan transaksi keuangan pada Restoran La Vintage yaitu agar dapat 

mengolah informasi menjadi laporan keuangan secara otomatis. Sistem tersebut
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 akan memiliki tampilan awal berupa menu-menu yang dapat diakses 

oleh pengguna. Setiap menu memiliki hubungan yang terintegrasi agar dapat 

memberi kemudahan dalam menghasilkan laporan keuangan. Adapun tahapan 

yang dilakukan selama proses perancangan sistem akuntansi pada Restoran La 

Vintage adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan wawancara dan observasi secara langsung pada Restoran La 

Vintage. Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab terhadap 

salah seorang mahasiswa yang mengambil bagian dalam pengurusan La 

Vintage sedangkan observasi dilakukan pada saat kegiatan operasional 

yaitu pada hari Rabu malam. 

2. Merangkai ringkasan permasalahan yang terjadi beserta solusi yang 

diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. 

3. Merancang sistem pencatatan akuntansi yang akan diterapkan pada 

Restoran La Vintage. 

4. Memberikan hasil rancangan kepada mahasiswa Program Studi Sistem 

Informasi untuk merealisasikannya. 

5. Memberikan panduan dan pelatihan kepada staff yang berkaitan. 

6. Memberikan saran atas internal control dari Restoran La Vintage.  

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 
4.4.1. Tahapan Pelaksanaan 

Selama penyelenggaraan program kerja praktik, penulis menguraikan 

tahapan pengerjaan menjadi 3 bagian, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan menjadi titik mulai atau langkah awal dalam kerja 

praktik, adapun aktivitas yang dilakukan selama tahapan tersebut 

meliputi: 

a. Memilih tempat kerja praktik sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan dari pihak universitas. 

b. Melakukan survey serta meminta izin dari pengurus Restoran La 

Vintage agar bersedia menjadi klien dalam kerja praktek yang 

dilakukan. 
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c. Mengunjungi lokasi kerja praktik untuk mengetahui 

permasalahan akan laporan keuangan yang sedang dihadapi. 
d. Mengajukan proposal mengenai proyek tersebut untuk disetujui 

dari program studi akuntansi. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap tersebut mengolah setiap data yang telah terkumpul selama proses 

wawancara dan observasi lapangan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

menghasilkan sistem sesederhana mungkin dan user-friendly agar dapat 

diimplementasikan. Adapun aktivitas yang dilakukan selama tahapan 

tersebut adalah: 

a. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk merancang sistem 

akuntansi yang paling cocok dengan kondisi UMKM. 

b. Memberikan hasil desain perancangan kepada salah satu 

mahasiswa program studi sistem informasi untuk merealisasikan 

sistem tersebut. 

c. Memberikan pengarahan dan pelatihan kepada staff yang akan 

menggunakan sistem tersebut. 

d. Mengimplementasikan sistem pencatatan akuntansi yang telah 

dirancang. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan terakhir dari kerja 

praktik ini adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun laporan hasil perancangan sistem pencatatan 

akuntansi pada Restoran La Vintage. 

b. Mengunjungi lokasi tempat kerja praktek bersama dengan dosen 

pembimbing untuk penilaian. 

c. Melakukan revisi setelah mengikuti program bimbingan dengan 

dosen pembimbing. 

d. Finalisasi laporan kerja praktik 
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4.4.2. Jadwal Pelaksanaan 
Pembagian agenda pengerjaan proyek yang dimaksud dijabarkan 

dibawah ini: 

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

No Tanggal Aktivitas 

1 20 - 24 Agustus 2019 
Melakukan peninjauan terhadap 

lokasi kerja praktik. 

2 02 - 06 September 2019 
Melakukan wanwancara dengan 

pengurus La Vintage 

3 09 - 13 September 2019 
Menyusun proposal dan 

mengumpulkan surat persetujuan 

4 16 - 27 September 2019 Mengumpulkan data. 

5 1 - 31 Oktober 2019 Melakukan perancangan sistem 

6 1 - 4 November 2019 
Mendiskusikan sistem yang telah 

dirancang  

7  4 Desember 2019 
Evaluasi bersama dosen 

pembimbing 
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