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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Metode Penelitian yang diterapkan pada kerja praktek ini adalah 

penelitian terapan. Menurut M. Nazir (1988) penelitian terapan adalah 

penyelidikan yang dibuat secara sistematis dan berkesinambungan mengenai suatu 

permasalahan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan supaya dapat 

berjalan sesuai dengan kebutuhan. Penelitian terapan dapat membantu pengguna 

untuk menjalankan aktivitas laporan keuangan bisnis. Rancangan penelitian 

terapan bertujuan untuk menemukan pemecahan dari permasalahan yang sering 

dialamin pada kegiatan sehari-hari. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi untuk 

memperoleh data selama proyek ini dilaksanakan. Menurut Supriyati (2011), 

wawancara adalah sebuah metode memperoleh data melalui tanya jawab yang 

dilakukan secara lisan langsung pada responden. Teknik wawancara di kerja 

praktek ini dilakukan melalui aplikasi whatsapp dengan pemilik untuk membahas 

mengenai gambaran umum dan masalah yang pernah dialamin oleh pemilik 

selama melakukan usaha. 

Menurut Supriyati (2011, hal. 46), observasi adalah metode untuk 

memperoleh data penelitian melalui pengamatan yang melibatkan peneliti untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan ini. Peneliti melakukan observasi dengan 

pengamatan secara langsung terhadap kinerja usaha Toko Metta Bangunan dan 

mencari bukti dan informasi yang dapat membantu dan mendukung kerja praktek 

di Toko Metta Bangunan. 
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4.3 Proses Perancangan 

Peneliti membuat rancangan sistem setelah mendapat laporan dan data 

atas transaksi yang terjadi di Toko Metta Bangunan, pencatatan yang digunakan 

oleh toko, serta kesulitan yang dihadapi oleh pemilik melalui observasi dan tanya 

jawab. Peneliti melakukan kerja sama bersama salah satu anak Sistem Informasi 

UIB atas nama Heri dengan NPM 1731116 untuk merancang sistem yang akan 

dijalankan untuk UMKM.  

Pada tahap perancangan sistem, penulis akan membuat database sesuai 

dengan kebutuhan toko Metta Bangunan. Database yang akan dibuat terdiri dari 

table master dan table transaksi. Tabel master meliputi tabel barang, customer, 

supplier , akun, harga beli. Tabel transaksi meliputi penjualan, pembelian, dan 

jurnal. Penulis juga menggunakan template desain website yang responsif agar 

mudah untuk dimengerti oleh klien. 

Selama proses perancangan, pemilik memberikan saran dan masukan 

mengenai kekurangan sistem yang di rancang. Sistem pencatatan ini dipersiapkan 

sesuai dengan permintaan dari pemilik yaitu Bapak Kevin. Pemilik meminta 

supaya sistem dirancang sederhana mungkin untuk memudahkan penggunaan dan 

pemahaman terhadap sistem dan menyajikan laporan keuangan yang mudah 

dipahami oleh pemilik.  

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1. Tahap Persiapan 

Kerja praktek ini berawal dengan melakukan pencarian tempat UMKM 

yang memerlukan perkembangan pencatatan akuntansi untuk aktivitas 

tokonya.Setelah mendapat tempat kerja praktek yaitu Toko Metta Bangunan, 

peneliti mengunjungi Toko Metta Bangunan untuk mendapat persetujuan izin 

melakukan kerja praktek oleh pemilik serta menjelaskan tujuan kerja praktek ini. 

Setelah pemilik setuju untuk menjadikan Toko Metta Bangunan sebagai tempat 

kerja praktek, penulis menyiapkan proposal dan lampiran pernyataan 

implementasi yang telah ditandatangani oleh pemilik dan diserahkan kepada 

dosen pembimbing dan ketua prodi akuntansi (Data diolah, 2020). 
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4.4.2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap berikutnya setelah tahap persiapan adalah tahap pelaksanaan. 

Setelah mendapat izin untuk menjadikan Toko Metta Bangunan sebagai tempat 

kerja praktek oleh pemilik dan dosen pembimbing, maka penulis melakukan 

wawancara dan pengamatan secara langsung di Toko Metta Bangunan untuk 

memahami kegiatan usaha dan menganalisis kesulitan yang dialamin pemilik 

selama ini. Proses perancangan perancangan sistem, penulis melakukan kolaborasi 

dengan anak SI untuk mendesign sistem standar akuntansi yang sesuai dengan 

kebutuhan Toko Metta Bangunan.  

Selama perancangan sistem, pemilik memberikan saran dan masukan 

mengenai kekurangan sistem. Setelah sistem siap untuk digunakan, penulis 

melakukan uji coba implementasi untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan 

dalam sistem. Setelah sistem siap di uji coba, penulis menjelaskan serta mengajari 

pemilik untuk penggunaan sistem yang dirancang. 

 

4.4.3. Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

Tahap terakhir dalam kerja praktek ini memasuki tahapimplementasi 

secara langsung oleh pemilik mengenai penggunaan sistem Toko Metta Bangunan 

dan akan dilakukan kunjungan oleh dosen pembimbing untuk memastikan bahwa 

pemilik memahami dengan penggunaan sistem yang dirancang melalui tanya 

jawab dengan pemilik dan meminta pemilik untuk menjalankan sistem yang telah 

dirancang.  

 

4.4.4. Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal penerapan kerja praktek di Toko Metta Bangunan adalah: 
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