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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Proses perancangan penelitan terhadap toko Signal Communication di 

mulai dari mengindentifikasikan apa masalah yang dimiliki toko Signal 

Communication agar dapat mengetahui sistem apa yang dibutuhkan untuk 

membantu maupun bermanfaat bagi toko Signal Communication. Setelah 

mengindentifikasikan pokok masalah yang dimiliki maka akan dibuat latar 

belakang masalah yang akan dijadikan tujuan mengapa sistem ini dilakukan. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Tahap awal melakukan survei pada toko untuk mengenal tempat 

penelitian dan melakukan penelitian. Tahap ini dibutuhkan teknik pengumpulan 

data untuk mengetahui informasi yang diperlukan. 

Teknik oberservasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara pengamatan langsung bagaimana sebuah kegiatan dilakukan 

(Sugiyono, 2013). Dengan teknik oberservasi dapat mengetahui permasalahan 

yang di alami toko seperti keadaan sistem pencatatan akuntansi yang di gunakan 

toko pada saat ini dan kemampuan karyawan toko dalam menggunakan sistem 

yang ada. Proses pengumpulan data juga menggunakan teknik wawancara dengan 

cara menanyakan secara langsung kepada manajer dan karyawan toko. Dengan 

teknik wawancara dapat mengetahui sejarah berdirinya toko, operasional toko dan 

masalah yang dialami. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Dari hasil survei dan informasi yang dikumpulkan dengan cara obervasi 

dan wawancara, diketahui bahwa toko Signal Communication mempunyai 

masalah pada sistem pencatatan dan pelaporan laporan keuangan. Dari semua 

informasi yang dikumpulkan dijadikan sebagai dasar perancangan sistem yang 

diperlukan toko. Sistem yang akan di rancangkan ini berdasarkan kondisi toko dan 

untuk mengatasi masalah yang dimiliki, sehingga sistem yang akan dirancangkan   
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untuk Signal Communication menggunakan Microsoft Access yang akan dimulai 

dari sistem pencatatan transaksi hingga dapat menghasilkan pelaporan laporan 

keuangannya. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Dalam tahap persiapan praktik kerja ini dimulai dari melakukan survei 

untuk mencari lokasi tempat praktik kerja, setelah mendapat tempat untuk praktik 

kerja dilanjutkan dengan menetapkan topik yang digunakan pada praktik kerja. 

Kemudian melakukan interview dan obervasi untuk mendapatkan informasi seperi 

latar belakang toko, operasional toko, sistem yang digunakan toko, struktur 

organisasi dan mengetahui masalah sistem pencatatan akuntansi yang dialami 

toko. Setelah mengumpulkan info-info yang dibutuhkan dari toko cukup untuk 

mengetahui pokok masalah yang dialami toko dan cukup untuk dilanjutkan pada 

proses perancangan sistem, kemudian penyusunan proporsal praktik kerja, 

pembuatan sistem pentatatan, dan penyusunan laporan praktik kerja.  

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahap pelakasaan dimulai setelah semua informasi yang 

dikumpulkan pada tahap persiapkan dianalisa dan diolah, kemudian merancang 

sistem mengunakan Microsoft Access dan melakukan kunjungan ke toko. Dalam 

proses perancangan sistem di lakukan kunjungan ke tempat praktik kerja untuk 

mendiskusikan dengan pengguna sistem supaya sesuai dengan yang diinginkan 

dan diperlukan toko. 

Sistem Microsoft Access yang sudah siap dirancang akan 

diimplementasikan untuk toko dan memberikan pelatihan kepada pengguna sistem 

untuk pengenalan sistem dan cara pemakaiannya. Dalam tahap implementasi 

dilakukan kunjungan untuk memantau dan memastikan bahwa berfungsi dengan 

baik serta melakukan perubahan maupun perkembangan bila diperlukan. Kegiatan 

terakhir ini akan mengevaluasi sistem pada toko untuk mengkomfimasi apakah 

sistem sudah berfungsi dengan baik dan sudah membantu menyelesaikan masalah 

yang dialami toko. 
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4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan  

Semua aktifitas pada saat merancang sistem pencatatan akuntansi 

dilaporkan dalam bentuk laporan praktik kerja. Pembimbing praktik kerja akan 

melakukan kunjungan ke toko Signal Communication untuk memastikan apakah 

sistem pencatatan akuntansi telah berfungsi dengan baik bagi toko, dan akan 

memberikan evaluasi serta penilaian. 

 Setelah sistem telah berfungsi dengan lancar, dan evaluasi serta 

penilaian terhadap sistem sudah dilakukan maka akan di lanjutkan pada tahap 

finalisasi laporan praktik kerja. Hardcover laporan praktik kerja dikumpulkan ke 

BAAK. 

 

4.4.4 Jadwal Kerja Praktik 

Tabel 1 

Jadwal Kegiatan 

Tahap Tanggal Aktivitas 

Persiapan 

1-15 Juli 2019 Survei lokasi tempat praktik kerja 

16-31 Juli 2019 

Kunjungan ke lokasi praktik kerja dan 

wawancara dengan pemilik usaha untuk 

memahami operasional dan permasalahan 

yang terjadi dilokasi praktik kerja 

1-31 Agustus 2019 
Pengajuan dan persetujuan proposal praktik 

kerja 

Pelaksana

an 

1 Sep - 31 Oktober 

2019 

Pelaksanaan observasi dan interview praktik 

kerja  

1 s/d 30 November 

2019  

Perancangan sistem dengan program MS 

Access 

1 s/d 31 Desember 

2019 

Implementasi sistem untuk menguji 

efektivitas dan keakuratan sistem 

Penilaian 

dan 

Pelaporan 

1-31 Januari 2020 

Penyusunan laporan, publikasi dan 

bimbingan dengan dosen serta evaluasi dan 

penilaian akhir praktik kerja 

Sumber: Penulis, 2019 
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