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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Peneliti ini mempunyai sifat terapan. Penelitian mempunyai tujuan dalam 

memberikan solusi dari masalah yang terjadi (Nur Indriantoro, Supomo, 2013). 

Dengan ini peneliti dapat membantu dan memberikan solusi tentang keuangan 

perusahaan. 

 4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data yang 

dikumpulkan oleh peneliti menggunakan teknik tahap tatap muka secara langsung 

dimana penulis memberikan pertanyaan kepada pemilik usaha dan kemudian 

pemilik usaha menjawab. Kemudian melakukan observasi dalam mengumpulkan 

data-data yang diperlukan dan langsung mengawasi proses kegiatan yang terjadi 

di Ndut Carwash. 

4.3 Proses Perancangan 

Pada penelitian ini dirancang dan diawali mengumpulkan informasi data 

yang penulis butuhkan. Berikut ini adalah bagian yang dilakukan pada penelitian 

ini: 

a. Menguraikan pencatatan keuangan perusahaan.

b. Melakukan pemahaman terhadap masalah yang ada.

c. Pencatan keuangan yang akan dibuat ini menggunakan sistem dari

program Microsoft Access.

d. Selanjutnya peneliti melakukan percobaan ke pemilik usaha.

e. Pemilik usaha diajarkan masukan dan arahan.

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Berikut tahap pelaksanaan penulis: 

4.4.1 Tahap Pesiapan 

Pada kegiatan ini peneliti melakukan peninjauan ke tempat Ndut 

Carwash dan minta persetujuan kepada pemilik untuk melakukan penelitian. 
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Peneliti selanjutnya memberikan pertanyaan masalah yang terjadi tentang 

akuntansi. Kegiatan ini dilakukan pada 25 Juli 2019. 

 

4.4.2  Tahap Pelaksanaan 

Penulis membuat sistem akuntansi menggunakan Microsoft Access. Data-

data yang diperlukan berupa catatan dan informasi yang mempunyai kaitannya 

dengan segala transaksi dari usaha. Setelah itu penulis melakukan pembuatan 

sistem yang mana hasilnya dapat digunakan oleh pemilik usaha. 

 

4.4.3 Tahap Penelitian dan Laporan 

Kemudian sistem yang dikerjakan peneliti telah siap, selanjutnya penulis 

melakukan implemantasi sistem bersama pemilik usaha supaya hasil yang 

didapatkan dapat juga dimengerti dan dapat mengaplikasikan sistem yang telah 

selesai tersebut. Tujuan implementasi juga dapat memberikan apakah sistem yang 

telah dibuat mempunyai kendala atau masalah pada sistem sehingga jika terjadi 

kesalahan dapat diperbaiki lagi oleh penulis hingga sistem yang diberikan benar- 

benar aman untuk digunakan. 

 

4.4.4 Jadwal Kerja 

 Tempat lokasi penelitian berlokasi tempat usaha Ndut Carwash yaitu 

berada di Tiban Palem Blok A3 No. 15, Sekupang, Batam. Sebelum itu, peneliti 

membutuhkan data-data ialah tentang data keuangan yang akan dibuat pada 

sistem, dimana nantinya penulis memberi solusi terhadap masalah dalam usaha 

ini. Berikut merupakan jadwal-jadwal yang dilakukan penulis: 

1. Tanggal 11 Agustus – 18 Agustus melakukan survei lokasi. 

2. Tanggal 19 Agustus – 20 Agustus melakukan sesi tanya jawab kepada 

pemilik Ndut Carwash. 

3. Tanggal 25 Agustus – 18 September melakukan penyusunan laporan KP. 

4. 19 September – 29 September melakukan pengamatan lokasi tempat KP 

di Ndut Carwash. 

5. 30 September – 25 Oktober melakukan penyusunan membuat sistem. 

6. 1 November – 29 Desember implementasi.  
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7. 30 Desember – 15 Januari penyelesaian laporan KP. 
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