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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Dalam masa penelitian praktek ini dilakukan rancangan penelitian yang 

dimulai dari menentukan subjek dalam penelitian. Subjek dalam tugas praktek ini 

ialah sebuah usaha yang tergolong menengah dan telah beroperasi selama 1 tahun 

lebih. Observasi yang dilakukan terhadap subjek penelitian ini maka hasil yang 

diperoleh dapat berguna. Maka jika dilihat dari segi tujuan, penelitian ini 

tergolong dalam jenis terapan. Penelitian terapan menghasilkan suatu keperluan 

yang mudah yang dapat digunakan (Alfianika, 2018). 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mencapai data yang akurat, dalam penelitian ini di peroleh 

langsung dari sumbernya. Pencapaian untuk mendapatkan informasi dapat 

dilakukan dengan banyak cara. Dengan data-data yang diberikan langsung oleh 

pemilikya, maka data-data yang diberikan merupakan data primer. Yang 

dilakukan untuk memperoleh data primer tersebut melalui beberapa cara, yakni : 

1. Wawancara 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dari penyelia, maka kegiatan 

yang dilakukan untuk memperoleh suatu data dengan wawancara secara langsung 

terhadap penyelia. Kegiatan tanya jawab mengenai usaha mulai dari pertama 

membangun usaha tersebut sampai hari wawancara. Sebagaimana hasil tanya 

jawab tersebut akan diolah sebagai informasi yang dibutuhkan penulis dalam 

melengkapi kekurangan yang dibutuhkan oleh penyelia. 

2. Observasi 

Sebagai penunjang sebuah penelitian, observasi berguna dalam 

memperoleh representasi dari kegiatan usaha dalam menilai situasi yang ada. 

Hasil observasi yang dilakukan adalah melihat sistem dari pembukuan sekarang, 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan siklus perputaran harian dari operasional 

usaha ini. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi menyatakan secara visual mengenai lingkup lingkungan 

dan kondisi yang ada. Dokumen yang dihasilkan berupa penerapan siklus saat ini, 

foto-foto kegiatan dan rekaan pada saat tahap wawancara. 

 

4.3 Proses Perancangan 

 Dalam melaksanakan tugas praktek ini, penulis melalui tahapan dalam 

merampungkan sistem pencatatan akuntansi ini. Proses tersebut bertahap dengan 

adanya kegiatan dengan wawancara terhadap penyelia untuk mendapatkan 

langsung informasi sebagaimana informasi yang di berikan tersebut sebagai bahan 

dimana diperlukan penulis untuk melakukan perancangan. Dalam proses ini, 

ditemukan masalah yang harus diselesaikan.  

 Proses perancangan dilanjut dengan melakukan observasi kegiatan usaha. 

Hasil observasi yang dilakukan adalah melihat sistem dari pembukuan sekarang, 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan siklus perputaran harian dari operasional 

usaha ini. Setelah mendapatkan hasil dari wawancara dan observasi, dilakukan 

penentuan untuk memberikan kontribusi terhadap usaha.  

 Setelah kendala-kendala juga siklus operational usaha diketahui dan 

menentukan untuk merancang sistem pencatatan akuntasi, maka proses 

selanjutnya untuk menyelesaikan sistem pencatatan akuntansi dengan fitur yang 

dapat digunakan dari applikasi Microsoft Office Access. Pencangan sistem 

akuntasi tersebut mengahasilnya kemudahan dalam menata pembukuan yang telah 

di sajikan kedalam sistem. Untuk mencatat semua transaksi pendapatan yang ada 

dan pengeluaran dalam kegaiatan usaha ini dapat menggunakan sistem.  

 

4.4 Tahapan & Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahapan Pelaksanaan 

 Penerapan dalam pelaksaan perancangan sistem ini dilalui dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan Persiapan 

Tahapan persiapan merupakan langkah awal penulis kajikan dalam 

laporan ini. Tahapan ini melakukan pemilihan usaha-usaha yang tergolong 
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menengah dan telah beroperasi selama lebih dari 1 tahun. Penulis juga harus 

menyiapkan segala data yang diperlukan dalam tahapan ini penulis mendapatkan 

informasi langsung dari penyelia dengan melakukan wawancara serta observasi. 

2. Tahapan Pelaksaan 

Selama tahapan pelaksanaan ini, penulis mengkaji segala informasi yang 

didapat sehingga dapat menentukan kebutuhan dari Hana Salon ini. Penulis 

merancang sistem pencatatan akuntansi keuangan untuk Hana Salon. Yang 

dimana sistem ini di buat dengan menggunakan Microsoft Office Access. Saat 

sistem telah sempurna untuk siap dijalankan, waktu bagi penyelia memahami cara 

penggunaan sistem tersebut. Penulis memberikan sistem tersebut kepada penyelia 

dan memberikan kelebihan dari sistem tersebut dengan harapan dapat membantu 

penyelia dalam menunjang usaha yang lebih baik lagi. 

Implementasi yang dilakukan di Hana Salon juga di lakukan terhadap 

karyawan Hana Salon. Sistem pencatatan akuntansi ini siap diberika kepada 

penyelia saat tidak ditemukan lagi adanya masalah-masalah seperti tidak 

berfungsinya fitur yang telah dirancang. 

3. Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

Proses akhir dalam laporan kerja praktik ini ialah tahapan penilaian dan 

pelaporan. Tahapan ini dimana dosen pembimbing dari peneliti melangsungkan 

kunjungan ke Hana Salon beserta peneliti. Hana Salon memberikan kesan 

terhadap penulis dan menyampaikan kepada dosen pembimbing. Dari kesan 

tersebut, maka dosen pembingan akan memberikan penilaian kepada penulis 

sebagai nilai tugas praktik ini.  

Kunjugan ini juga sebagai pengesahan serah terimanya sistem yang telah 

jadi tersebut dari penulis kepada penyelia. Sebagaimana mestinya sistem ini dapat 

diimplementasikan untuk kegiatan operational pembukuan di Hana Salon. Serta 

penyelia juga dapat mendapatkan hasil kinerja usahanya. 
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4.4.2 Jadwal Pelaksanaan 

 Pelaksanaan kerja praktik pada Hana Salon direalisasikan dengan jadwal 

berikut : 

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan 

No. 

Hari Pelaksanaan 

Kegiatan 
Bulan 

Minggu 

Ke- 

1 Oktober 2019 3 Pemilihan tempat usaha yang berkenan. 

2 Oktober 2019 4 

Bertemu pemilik dan melakukan wawancara 

seputar usaha hingga kegiatan operational. 

Melakukan observasi terhadap pembukuan  

3 November 2019 1-2 Menentukan konsep perancangan sistem 

4 November 2019 3-4 Proses tahapan perancangan terhadap sistem 

yang akan di rancang hingga sistem siap 

digunakan 
5 Desember 2019 1-2 

6 Desember 2019 3-4 Proses implementasi sistem kepada penyelia 

7 Januari 2020 2 

Pengajuan proposal untuk kerja praktik 

kepada dosen pembimbing dan kepala 

jurusan 

8 Januari 2020 3 Kunjungan dosem pembimbing 

9 Februari 2020 1-4 
Proses pengerjaan laporan kerja praktik 

hingga selesai 
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