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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan di Toko WH Celluler merupakan penelitian 

terapan. Karena dalam penelitian tersebut ialah menyelesaikan kendala-kendala di 

suatu organisasi yang dapat membantu kita dalam arti kata memberi jawaban serta 

kebijakan yang benar dalam suatu kepastian. Subjeknya dapat berupa satuan 

maupun kelompok. 

Penelitian ini yakni merancangan sistem pencatatan akuntansi berbasis 

Microsoft Office Access dimana tujuannya ialah mempermudah pembukuan 

transaksi yang terjadi dan menciptakan sebuah laporan laba rugi simple pada Toko 

WH Celluler yang tidak mempunyai suatu sistem perekapan data. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data primer ialah data yang dipakai dimana data itu dikumpulkan adalah 

data yang penting supaya dapat membuat suatu laporan yang akurat serta tepat. 

Hasil akhir yang didapatkan bisa dari wawancara ataupun observasi. Ada beberapa 

cara mengumpulkan data dalam penelitian yakni: 

4.2.1 Wawancara 

Teknik pengambilan isi data di mana penulis langsung berdialog dengan 

pemilik toko untuk menggali informasi yang berhubungan dengan kegiatan 

operasional yang terjadi di setiap harinya. 

4.2.2 Observasi 

Teknik observasi ialah teknik dimana kita lansung turun ke lapangan kerja 

praktik untuk mengamati kegiatan-kegiatan yang sedang di lakukan oleh Toko WH 

Celluler. Teknik ini dilakukan supaya dapat mengetahui sampai mana proses sistem 

berjalan sambil memperoleh data agar maksimal. 
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4.3  Proses Perancangan 

Selepas melakukan observasi dan wawancara sudah selesai, lalu 

mengumpulkan semua data yang didapati menjadi sebuah sistem. Langkah pertama, 

membuat tabel lalu isi data ke tabel daftar akun, jurnal umum header dan detail, 

pembayaran hutang, pembelian header dan detail, penjualan header dan detail, 

pengeluaran stok persediaan, penyewa stand, sewa, supplier, dan persediaan. 

Langkah kedua, membuat form guna input data ke tabel. 

Langkah ketiga, merancang query. Di mana query merupakan suatu media 

yang membantu proses pendataan yang sudah diinput dari tabel menghasilkan 

sebuah laporan data yang berguna. Langkah keempat ialah membuat laporan atau 

report sesuai query yang sudah dibuat sebelumnya. Laporan yang dibuat berupa 

laporan laba rugi, laporan pembelian bahan baku, laporan pendapatan sewa stand, 

laporan penjualan minuman, laporan persediaan, laporan posisi finansial, dan 

neraca saldo. Dan tahap terakhir adalah merancang desain sistem yang telah dibuat, 

supaya mudah diakses. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Kerja praktik sudah terlaksanakan sejak periode September 2019 hingga 

periode January 2020. Langkah-langkah awal mulai hingga akhir antara lain: 

4.4.1 Tahapan Persiapan 

Diawali dengan mencari lokasi untuk di jadikan tempat kerja praktik 

dalam menentukan topik. Setelah mendapatkan tempat tersebut, dilakukan 

permintaan izin kepada  pemilik toko untuk dapat menggunakan tokonya dalam 

melaksanakan tugas kerja praktik ini. Dan melakukan diskusi terlebih dahulu serta 

banyak bertanya kepada pemilik toko mengenai operasional kegiatan yang sedang 

berlangsung. Setelah memperoleh jawaban dan penjelasan, pemilik Toko WH 

Celluler akhirnya memberi persetujuan dalam melakukan implementasi. 

 

4.4.2 Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan selanjutnya diawali dengan berkunjung ke Toko WH Celluler 

untuk menganalisis sistem yang digunakan oleh pemilik toko. Lalu melaksanakan 
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perancangan sistem yang di kehendaki Toko WH Celluler. Setelah sistem selesai 

dibuat, dilanjutkan denga menguji penginputan transaksi-transaksi yang terjadi 

hingga pelaporan selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Setelah sesuai, pemilik 

toko akan diajarin cara kerja sistem. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Setelah impelementasi kerja praktik telah selesai, dilanjutkanlah proses 

penilaian oleh dosen pembimbing saat berkunjung ke tempat kerja praktik. Dan 

semuanya sudah harus diverifikasi oleh pembimbing, selanjutnya penulis membuat 

finalisasi atas laporan kerja praktek. Setelah selesai penilaian, maka laporan final 

akan dikumpulkan ke dosen pembimbing. 

 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Untuk jadwal agenda tempat kerja praktik diuraikan antara lain: 

No Aktivitas Jadwal Kegiatan 

1 

Berkunjung ke toko kerja praktik 

serta melakukan wawancara ke pemilik toko 17 Agustus 2019 

2 

Mengumpulkan proses data 

transaksi operasional aktivitas usaha 22 Agustus 2019 

3 

Membuat sistem laporan proposal 

kerja praktik 31 Agustus 2019 

4 

Membuat perancangan program 

pencatatan akuntansi 

01 September - 06 

Oktober 2019 

5 

Mengimplementasi pemakaian 

program yang dibuat ke toko kerja praktik 

10 Oktober - 11 

November 2019 

6 

Mengevaluasi dan memantau 

kinerja di Toko WH Celluler 

12 – 31 November 

2019 

7 

Mengumpulkan program yang 

sudah selesai dibuat 05 Desember 2019 

8 

Melakukan kunjungan bersama 

dosen pembimbing ke toko kerja praktik 12 Desember 2019 

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan, sumber: Data yang diolah, 2019. 
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