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BAB IV 
METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

  Melihat dari segi tujuan, penelitian yang diklasifikasikan sebagai 

penelitian terapan, yaitu sebuah penelitian yang diteliti untuk memberikan sebuah 

hasil penemuan dengan maksud menyelesaikan masalah yang terdapat dalam 

sebuah organisasi. Bila ditinjau dari segi karakteristik masalahnya, penelitian ini 

diklasifikasikan menjadi studi kasus lapangan. Cara yang dipakai dalam penelitian 

ini yakni penelitian deskriptif kualitatif adalah dengan cara mengumpulkan 

informasi mengenai keadaan-keadaan riil sekarang dengan tujuan untuk 

menjelaskan kebutuhan terhadap penyusunan keuangan dan sistem pencatatan 

akuntansi (Sugiyono, 2010). 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha. Dalam wawancara 

tersebut, penulis memberikan beberapa pertanyaan seputar sejarah berdirinya usaha 

tersebut, visi dan misi perusahaan, apa saja kegiatan operasional dari perusahaan, 

pangsa pasar perusahaan, serta supplier dari perusahaan tersebut. Selain itu, penulis 

juga bertanya mengenai pencatatan keuangan yang dilakukan perusahaan. 

4.3 Proses Perancangan 

Untuk merancang sistem ini penulis memerlukan beberapa data serta 

informasi. Kemudian, penulis membuat sistem yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Berikut adalah proses dalam membuat sistem pencatatan akuntansi 

pada CV. Agas Element: 
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Gambar 4.1 Proses Perancangan, sumber: Data diolah oleh Penulis (2019). 

4.4  Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1  Tahap Persiapan 

Diawal September 2019 adalah persiapan kerja praktik. Pada tahap ini 

yaitu menentukan judul, mencari lokasi, membikin proposal, serta memperoleh izin 

dan mengimplementasikan sistem. 

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini yaitu sebagai berikut: 

1. Mempelajari kemudian memahami kegiatan operasional  CV. Agas 

Element 

2. Mendalami sistem pencatatan yang  dilakukan oleh  CV. Agas 

Element 

3. Mempelajari permasalahan yang dialami oleh CV. Agas Element 

dalam hal pengendalian internal dan pelaporan keuangannya. 

Wawancara dan 
Observasi 

Penyusunan 
Daftar Akun 

Penyusunan 
Daftar Persediaan 

Perancangan 
Sistem Akuntansi 
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4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Di pertengahan Oktober sampai dengan November 2019, penulis mulai 

melaksanaan kerja praktik yaitu dimulai dengan membuat sistem. Kemudian 

mengimplementasikan serta menguji kelayakan sistem yang baru dibuat. 

Kemudian, penulis melakukan tarining kepada karyawan tentang bagaimana cara 

menggunakan sistem yang baru. Jika pada sistem yang baru mendapatkan kenadala, 

maka penulis memeriksa kembali sistem tersebut dan melakukan observasi secara 

berkelanjutan. 

4.4.3  Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Setelah  penulis menyelesaikan proses sebelumnya, pada tahap ini penulis 

segera membuat laporan mengenai hasil dari kerja praktik yaitu sistem pencatatan 

yang dibuat oleh penulis untuk digunakan perusahaan. Dalam tahap ini penulis 

menilai apakah sistem pencatatan telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jika 

terdapat beberapa masalah dalam sistem tersebut, penulis akan berusaha 

memperbaiki sehingga sistem siap digunakan dalam kegiatan operasional 

perusahaan. 

4.4.4  Jadwal Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan di lokasi tempat usaha yakni CV. Agas Element, 

yaitu di Komplek Ruko Royal Sincom, Batam Centre. Berikut adalah jadwal kerja 

praktik yang dilaksanakan:  

a. Tanggal 10 September- 20 September penulis melakukan peninjauan lokasi 

untuk kerja praktik. 

b. Tanggal 21 September penulis berkunjung ke lokasi kerja praktik dan 

melakukan wawancara mengenai kendala yang terjadi pada usaha. 
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c. Tanggal 25 September penulis menyusun proposal KP 

d. Tanggal 17 Oktober- 22 Oktober penulis mengunjungi tempat kerja praktik 

dalam hal memperoleh data yang dibutuhkan untuk membuat sistem. 

e. Tanggal 25 Oktober- 26 November, penulis membuat sistem akuntansi 

dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. 

f. Tanggal 27 November- 29 November, implementasi yang dilakukan berguna 

untuk pemilik usaha agar dapat membantu dan dapat memperbaiki apabila 

terdapat kekurangan pada sistem. Pelatihan dilakukan agar karyawan dapat 

menjalankan sistem dengan baik. 

g. Tanggal 10 Desember- 29 Februari, penulis membuat laporan kerja praktik. 

Setelah itu kunjungan ketempat kp  yang dilakukan oleh dosen pembimbing. 

h. Tanggal 1 Januari- 29 Februari finalisasi laporan kerja praktik. 
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