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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian terapan ini merupakan metode yang penulis gunakan pada 

pelaksanaan kerja praktek. Menurut pernyataan Indrianto et al., (2014), jenis 

penelitian terapan memberikan penanganan atau solusi pada permasalahan yang 

dihadapi oleh suatu entitas. Penelitian terapan ini dapat membantu pengguna 

untuk memecahkan masalah yang sering terjadi dalam aktivitas usaha sehari-hari. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2016) menyatakan prosedur awal dalam melaksanakan kerja 

praktek adalah pengumpulan data untuk dapat memperoleh data. Tujuan dari 

pengumpulan data yakni untuk menemukan data yang absolut, sehingga mencapai 

hasil dan kesimpulan dari kerja praktek. Hal ini tidak terlepas dari jenis sumber 

data diperoleh, serta media yang digunakan. Sumber data yang penulis pakai 

adalah sumber primer yang berarti sumber data yang langsung menyampaikan 

data kepada penghimpun data. Sumber primer yang digunakan penulis meliputi: 

1. Observasi 

Teknik pertama yang penulis lakukan adalah dengan cara observasi. 

Menurut Komariah dan Santori (2011), observasi merupakan proses 

penelitian secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan 

memperoleh data. Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada 

Toko Meranti Jaya, kemudian mengumpulkan bukti yang dapat 

mendukung pelaksanaan kerja praktek; dan 

2. Wawancara 

Komariah dan Santori (2011) mengemukakan bahwa wawancara adalah 

teknik penghimpunan data melalui melalui komunikasi langsung dan 

tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Penulis melaksanakan proses 

wawancara dengan pemilik Toko Meranti Jaya secara tatap muka serta 

melalui media whatsapp untuk mengetahui keadaan operasional Toko 

Meranti Jaya. 

Anita. Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Meranti Jaya. 
UIB Repository©2020



13 
 

Universitas Internasional Batam 

4.3 Proses Perancangan 

Proses penyusunan sistem pencatatan akuntansi pada Toko Meranti Jaya 

yakni: 

1. Melaksanakan proses observasi dan wawancara dengan pemilik Toko 

Meranti Jaya mengenai keadaan operasional dan hambatan yang terjadi. 

2. Penulis menyusun sistem berbasis web based bersama mahasiswa jurusan 

Sistem Informasi di Universitas Internasional Batam yang bernama 

Malvin Huang dengan NPM 1731018 untuk Toko Meranti Jaya. 

3. Database yang penulis rancang berdasarkan kebutuhan pemilik Toko 

Meranti Jaya dan pemilihan template design dirancang sesederhana 

mungkin agar mudah dipahami pengguna. 

4. Penulis menjabarkan prosedur cara penggunaan sistem akuntansi serta 

menjelaskan fungsi masing-masing fitur yang terdapat didalam sistem.  

5. Penerapan implementasi sistem pada Toko Meranti Jaya. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahapan Perancangan 

Terdapat tiga tahapan dalam tahapan perancangan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Ditahap ini, penulis menyelusuri UMKM yang membutuhkan pencatatan 

akuntansi dalam usahanya. Penulis menetapkan untuk memilih Toko 

Meranti Jaya untuk pelaksanaan kerja praktek. Setelah itu, penulis 

melaksanakan kunjungan awal ke Toko Meranti Jaya untuk mendapat 

persetujuan izin dari pemilik dan menjelaskan  tujuan kerja praktek. 

Penulis menerima persetujuan dengan meminta tanda tangan dari pemilik 

Toko Meranti Jaya. Untuk dapat melaksanakan kerja praktek, penulis 

menyiapkan proposal untuk diajukan kepada dosen pembimbing dan 

ketua prodi akuntansi (Data diolah, 2019). 

2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah menetapkan Toko Meranti Jaya dan mendapatkan persetujuan 

dari dosen pembimbing, penulis melaksanakan proses observasi dan 

wawancara langsung ke Toko Meranti Jaya. Penulis memahami keadaan 
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usaha dan mencari tahu hambatan yang dihadapi pemilik dalam 

pencatatan akuntansi sebelumnya. Kemudian penulis merancang sistem 

pencatatan berbasis web based sesuai dengan kebutuhan pemilik. 

Sebelum menyerahkan sistem untuk diimplementasikan pada Toko 

Meranti Jaya, penulis melakukan review serta pengujian sistem agar 

memastikan tidak adanya kesalahan pada sistem. Terakhir, penulis 

menyerahkan sistem kepada pemilik Toko Meranti Jaya dan menjelaskan 

prosedur penggunaan sistem serta fungsi semua menu yang dirancang 

untuk diterapkan. 

3. Tahap Penilaian dan pelaporan 

Tahap ini dimulai dengan modifikasi dan revisi sistem. Kemudian 

menyusun laporan dan memperoleh masukan serta penilaian dari 

pengguna sistem pada Toko Meranti Jaya.  
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4.4.2 Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan kerja praktek di Toko Meranti Jaya adalah: 

 

Sumber: Data diolah, 2019 
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