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BAB IV 
METODOLOGI 

4.1  Rancangan Penelitian 

Dalam hal ini kerja praktik yang dilakukan pada UMKM memiliki 

maksud dalam mengerjakan perancangan suatu sistem akuntansi yang nantinya 

akan memberikan solusi kepada pemilik usaha dalam mengatur tata kelola usaha 

dengan baik. Penelitian yang digunakan ialah menggunakan metode penelitian 

terapan. Metode penelitian ini ialah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

untuk menerapkan, melakukan pengujian dengan melakukan evaluasi yang 

dihasilkan dari penelitian dasar dengan kehidupan nyata (Sukardi 2003). 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka 

penelitian ini mengkategorikannya menjadi studi kasus menggunakan studi kasus 

lapangan. Studi kasus menggunakan metode lapangan ini merupakan metode yang 

mengamati suatu kondisi terhadap masalah yang berkaitan dengan latar belakang 

dengan keadaan saat ini melalui subjek yang telah diteliti dengan interaksi 

terhadap lingkungan (Indriantoro & Supomo (2013). 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam suatu penelitian, teknik pengumpulan data ialah bagian yang 

perlu dilakukan dalam menunjukkan tujuan keberhasilan suatu penelitian. Data 

atau informasi yang telah diperolah selanjutnya akan diproses untuk menjadi 

sebuah laporan keuangan yang dinamakan dengan hasil. Teknik yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini ialah sesi observasi yaitu dengan mengunjungi tempat 

dan melakukan wawancara dengan pemilik guna menanyakan bagaimana sistem 

pencatatan yang terjadi di tempat usaha tersebut. 

4.3 Proses Perancangan 

Dalam hal ini penulis melihat bahwa masalah yang ada pada CV. Bina 

Pratama adalah dalam rangkaian pencatatan akuntansi seperti tidak memiliki 

sistem yang memberikan kemudahan kepada pemilik dalam menyusun laporan 

keuangan. Sehingga dari masalah tersebut menyebabkan pemilik sulit dalam 

melakukan langkah yang akan diambil untuk mengambil keputusan. Pemilik akan 
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memiliki resiko yang besar jika melakukan pencatatan secara manual, seperti 

resiko kehilangan data yang diperlukan oleh pemilik. 

Dari kesimpulan atas masalah yang diteliti oleh penulis sehingga hal 

tersebut yang membuat penulis untuk merancang sistem dengan menggunakan 

basis Microsoft Office Access 2010 untuk CV. Bina Pratama. Sistem akuntansi 

yang dirancang berisikan tentang daftar akun, daftar aset, data pemasok, data 

pelanggan, jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, jurnal pembelian dan 

penjualan jasa sehingga nantinya akan memberikan sebuah hasil berupa laporan 

keuangan yang lebih baik. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Pelaksanaan 

Terlaksananya sebuah kerja praktik ini juga terdapat tahapan yang 

dilakukan seperti halnya tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Sebagai berikut 

akan dijelaskan secara terperinci tentang tahapan yang dilakukan:  

1. Tahap Persiapan 

 Pada tahap persiapan ini dimulai dengan melakukan sebagai berikut:  

a. Melakukan analisis untuk mengetahui kegiatan operasional pada CV. 

Bina Pratama 

b. Melakukan kegiatan survey di CV. Bina Pratama setelah dilakukan 

pengamatan sehingga ditetapkan sebagai tempat dilakukannya kerja 

praktik yang bertempat di Komplek Pasar Pelita Blok B No 1 Pelita, 

Batam. 

c. Melakukan perkenalan diri dan menjelaskan tujuan dan maksud 

mahasiswa mendatangi CV. Bina Pratama dengan langsung kepada 

pemiliknya yaitu Bapak Akim 

d. Melakukan analisis akan masalah yang dialami oleh CV. Bina Pratama 

dalam hal pencatatan laporan keuangan dan selanjutnya mahasiswa 

memberikan saran yang terbaik untuk membantu pemilik dalam 

menyelesaikan masalahnya tersebut.  

e. Melakukan mengajukan izin untuk dapat melanjutkan kerja praktik di 

CV. Bina Pratama. 
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f. Menyusun suatu proposal yang akan disampaikan kepada dosen 

pembimbing dan prodi akuntansi 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini penulis menjabarkan sebagai berikut : 

a. Melaksanakan suatu pengamatan untuk mengamati aktivitas ekonomi di 

CV. Bina Pratama ini 

b. Melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang digunakan dalam 

menunjang sistem yang akan dibuat untuk CV. Bina Pratama sesuai 

dengan yang di butuhkannya 

c. Melakukan sebuah rancangan suatu sistem komputer dengan 

memanfaatkan program Microsoft Office Access 2010 

d. Selanjutnya melaksanakan kegiatan memasukkan data-data transaksi 

selama satu bulan terakhir guna melihat apakah program yang dibuat 

telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan 

e. Menjelaskan kepada pemilik cara mengoperasikan sistem yang telah 

dirancang oleh mahasiswa agar nantinya dapat membantu dalam 

memudahkan pemilik dalam melihat laporan keuangan mereka. 

 

4.4.2 Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan kerja praktik yang dilakukan di CV. Bina Pratama ini 

berlangsung mulai dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai 18 Desember 2019. 

Kegiatan ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pada tanggal 1 Agustus–12 Agustus Juli melakukan peninjauan untuk 

mencari lokasi kerja praktik. 

2. Pada tanggal 13 Agustus mahasiswa mendatangi tempat kerja praktik 

serta melakukan sesi wawancara dengan pemilik untuk menanyakan 

bagaimana kegiatan dan masalah yang ada di dalam usaha tersebut. 

3. Pada tanggal 14 Agustus–15 Agustus melakukan penyususan proposal 

kerja praktik. 
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4. Pada tanggal 16 Agustus–31 Agustus melakukan survei ke tempat kerja 

praktik guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam proses 

merancangan sistem akuntansi. 

5. Pada tanggal 1 September–30 September mempersipakan sistem dengan 

menggunakan program Microsoft Access. 

6. Pada tanggal 1 November–30 November dilakukan implementasi atas 

sistem yang sudah dirancang tersebut telah berjalan dengan baik dan 

benar. Jika sistem terjadi sebuah masalah maka akan segara dilakukan 

perbaikan atas sistem tersebut. Selanjutnya dilakukan pelatihan atas 

sistem tersebut kepada karyawan agar dapat mengoperasikannya dengan 

baik dan benar. 

7. Pada tanggal 18 Desember dosen pembimbing melakukan kunjung ke 

lokasi kerja untuk memeriksa sistem yang telah diimplementasi. 
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