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BAB IV 

METODOLOGI 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian ini merupakan proses yang dimulai dari 

menyelidiki permasalahan hingga proses pemecahan masalah. Dan berdasarkan 

metode penelitian, penelitian ini memiliki tujuan yang sama terhadap metode 

penerapan dan metode penerapan sendiri memiliki pengertian yaitu proses 

perolehan jawaban atas permasalahan yang terjadi dan kemudian membuat suatu 

pemecahan atas masalah. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah 

yang ada dengan merancang sistem dari Microsoft yaitu Microsoft Access 2010 

yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada pada UMKM Vivi 

Fashions serta dapat menyediakan sebuah laporan keuangan pemilik perusahaan. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah komponen terpenting sebuah penelitian 

karena akan menjadi kunci keberhasilan atas sebuah penelitian yang dilakukan 

dan dari data yang didapatkan akan diolah hingga menjadi laporan yang nantinya 

bisa menjadi kesimpulan. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa teknik 

pengumpulan data merupakan teknik paling penting dan langkah paling strategis 

dalam penelitian karena untuk mendapatkan data-data penting dari perusahaan 

baik primer maupun sekunder yang dijadikan sebagai landasan untuk penelitian 

ini. 

Vivi Fashions menggunakan metode wawancara dan metode observasi 

sebagai teknik pengumpulan data. Metode wawancara merupakan cara penulis 

melakukan secara langsung (face to face) kepada pemilik usaha, dengan 
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mengajukan beberapa pertanyaan seputar perusahaan dan menanyakan mengenai 

sistem yang digunakan saat ini dan kendala apa saja yang dialami oleh pemilik 

usaha. Dan Metode observasi dengan melihat secara langsung proses pencatatan 

akuntansi dan cara Vivi Fashions menjalankan aktivitas bisnisnya.  

4.3 Proses Perancangan Sistem 

Setelah melalui proses di atas, penulis menggunakan applikasi Microsoft 

Office Access 2010 untuk memecahkan permasalahan dan menjawab atas 

permasalahan yang terjadi dan sesuai dengan keadaan serta kebutuhan pada Vivi 

Fashions. Penulis merancang seperti daftar akun, pembelian stok, penjualan stok, 

persediaan, pengeluaran, aset dan penyusutan dan hasil akhir yaitu berupa laporan 

yang diharapkan dapat terapkan pada Vivi Fashions 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan untuk kerja praktik dimulai dari menyurvei lokasi kerja 

praktik yang bermaksud  menyampaikan tujuan dan maksud terlebih dahulu untuk 

melaksanakan kerja praktik di Vivi Fashions yang beralamat di perumahan 

komplek Baloi Mas Permai blok B No. 19, Batam. Kemudian setelah diberikan 

izin untuk melaksanakan kerja praktik, penulis melakukan kunjungan kedua 

dengan melakukan proses tanya jawab mengenai kegiatan usaha yang dijalankan 

selama ini dan setelelah mengerti mengenai kegiatan usaha yang  dijalankan oleh 

Vivi Fashions maka penulis melakukan penyusunan laporan proposal kerja 

praktik untuk ditanda tangan oleh pemilik usaha. 
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4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Setelah melewati tahapan persiapan  pada Vivi Fashions dilaksanakan 

tahap pelaksanaan yang dimulai dari melakukan pengamatan dan proses tanya 

jawab secara face to face lebih mengenai sistem dan mengumpulkan data 

perusahaan untuk mendukung dalam perancangan sistem akuntansi. Apabaila 

sistem selesai dirancang, dilakukanlah proses uji coba atas keakuratannya apakah 

sistem yang dibuat ada terjadinya kesalahan ataupun error serta melakukan 

perbaikan terhadap sistem yang dirancang melalui aplikasi Microsoft. 

Setelah itu jika sistem yang dirancang tidak memiliki masalah maka 

sistem siap untuk diimplementasikan dan diberi penjelasan serta pelatihan kepada 

pemilik usaha. Setelah dilakukan implementasi maka akan dilakukan pemantauan 

secara berkala dan dilakukan evaluasi sistem. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Setelah dilakukannya serah terima sistem yang dirancang oleh penulis ke 

pemilik usaha yang kemudian dilakukan pembuatan laporan. Setelah itu 

pembimbing melakukan kunjungan untuk melihat apakah implementasi yang 

dilakukan oleh penulis dapat berjalan dengan baik serta mengevaluasi dan 

memberi penilaian atas sistem yang dibuat. Kemudian setelah sistem sudah selesai 

maka tahapan selanjutnya melakukan penyelesaian atas laporan kerja praktik, 

mengumpulkan hardcover dan CD-ROM laporan hasil kerja praktik dan 

diserahkan kepada UIB bagian BAAK. 
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4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

 Berikut merupakan jadwal pelaksanaan kerja praktik pada Vivi Fashions:  

No  Aktivitas Tanggal Pelaksanaan 

1 Melakukan peninjauan terhadap lokasi  28 Agustus 2019 - 31 Agustus  
kerja praktik. 2019   

2 

Selanjutnya menggunakan proses 
wawancara secara langsung dengan Ibu 
Sari Yanti sebagai pemilik usaha untuk 06 September 2019 
mengetahui aktivitas atas usahanya yang 

 
  

dijalankan dan untuk mendapatkan  
 

  
Informasi beserta data lainnya. 

 
  

      

3 

Memahami apa yang menjadi persoalan  06 September 2019 - 10  
dari pemilik usaha, kemudian menyusun  September 2019   
proposal dan mengajukan kepada 
pemilik usaha, kemudian menyusun 

 
  

 proposal dan mengajukan kepada 
pemilik usaha. 

 
  

 
    

4 

Perancangan sistem menggunakan 30 November 2019 - 31 Januari  
aplikasi pada Microsoft yaitu Microsoft 
Access  2020   
  

 
  

5 

Setelah dirancang, diserahkan sistem ke 01 Februari 2020 – 29 Februari 
pengguna sistem, dan melakukan 
evaluasi, perbaikan sistem jika ada. 2020   

 
    

6 
Pengimplementasi sistem pada Vivi 01 Februari 2020 - 29 Februari 
Fashions 2020   

7 
Penyusunan serta penyelesaian laporan  01 November 2019 - 31 Maret 
kerja praktik.   2020   

8 
Menyelasaikan laporan kerja dan 01 Maret 2020  - 31 Maret 
pengumpulan hardcover 2020   

 
Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan kerja praktik pada Vivi Fashions. 
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