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BAB IV 

METODOLOGI 

 
4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berdasarkan tujuan 

penelitiannya adalah penelitian terapan. Penelitian terapan memiliki fungsi untuk 

mencari penyelesaian tentang sesuatu yang harus dipecahkan. Penelitian terapan 

memiliki tujuan utama sebagai pemecah masalah sehingga hasil dari penelitian 

bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, industri, dan politik 

(Sukardi, 2003). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat akuntansi 

dikarenakan penelitian terapan ini berkaitan dengan kondisi yang sebenarnya 

dalam perusahaan. 

 

4.2 Mekanisme Pengumpulan Data 

Dalam hal ini data yang digunakan untuk mengumpulkan bukti dalam 

menyusun laporan kerja praktik menggunakan data primer yang didapat secara 

langsung dari sumber asli. Tentunya ada beberapa cara yang dilakukan penulis 

untuk mengumpulkan data diantaranya adalah: 

1. Interview/wawancara 

Mekanisme dalam pengumpulan data ini dilakukan tidak dengan 

perantara melainkan dengan melakukan diskusi tanya jawab langsung 

bersama pemilik usaha, dengan mengajukan pertanyaan seputar 

gambaran umum terhadap usaha, kegiatan operasional, dan sistem yang 

digunakan pada usaha, serta permasalahan yang dihadapi. 
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2. Observasi 

Teknik peninjauan terhadap usaha depot air Sumber Tirto dilakukan 

dengan mengamati secara langsung seluruh kegiatan yang terjadi pada 

usaha tersebut dengan melibatkan diri langsung dan ikut mengambil 

bagian dalam kegiatan operasional. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Tahap awal yang harus dilakukan untuk memulai perancangan proyek ini 

dengan mengumpulkan informasi seperti wawancara dan observasi mengenai 

kegiatan yang terjadi pada usaha tersebut dan kendala yang dihadapi. Kemudian 

menjalankan perancangan sistem pencatatan akutansi dengan menggunakan 

Microsoft Office Access 2013 setelah memahami situasi, kondisi, dan kegiatan 

yang terjadi. 

Langkah pertama yaitu menyusun daftar akun, daftar aset, daftar 

pelanggan, daftar pemasok, daftar persediaan, transaksi penjualan, pembelian, 

pengeluaran kas, penerimaan kas, dan jurnal umum yang akan digunakan untuk 

pencatatan pada sistem yang dirancang. 

Langkah kedua yaitu membuat table. Table ini akan berguna dan berisi 

tentang database utama yaitu table daftar akun, asset, menu, persediaan, 

pelanggan, pemasok, dan berisi database transaksi jurnal umum serta jurnal 

khusus. 

Langkah ketiga yaitu membuat form. Form ini digunakan sebagai media 

untuk mencatat data ke dalam table yang telah dirancang agar data dapat 

terhubung. Langkah keempat yaitu membuat query. Query adalah cara 
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pengelolahan data pada table yang telah dirancang sebelumnya untuk menjadi 

data yang diinginkan agar bisa terhubung dengan table yang lain. Pada 

perancangan sistem ini, query yang dirancang sebelumnya berisi tentang query 

jurnal, laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi), serta 

laporan tambahan (query persediaan, pembelian, penjualan, penerimaan, dan 

pengeluaran). 

Langkah kelima adalah merancang report. Report adalah laporan yang 

berisi penyajian data yang terdapat di dalam query. Di dalam report ini terdapat 

laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, buku besar, dan laporan tambahan 

lainnya. 

Langkah keenam yang dilakukan yaitu mendesain atau merapikan 

rancangan sistem untuk dijadikan dalam satu menu utama, agar mempermudah 

pengguna sistem mencatat data. Langkah merapikan menu utama adalah dengan 

cara melakukan perubahan atau penambahan pada form sebelumnya yang telah 

dirancang guna memudahkan pengguna dalam mencatat atau mengakses transaksi 

agar lebih sistematis. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang tahap-tahap perencanaan antara 

lain, tahap persiapan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan, serta agenda kerja. 

Berikut adalah uraian dalam penerapan rancangan kerja praktik: 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap pertama adalah tahap persiapan untuk memulai kerja praktik yaitu 

sekitar bulan Juni 2018, penulis melakukan survei lokasi kerja praktik pada usaha 
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galon yaitu depot air Sumber Tirto. Kemudian melakukan pemantauan dan tanya 

jawab atau interview langsung terhadap pemiliknya untuk meminta persetujuan 

kerja praktik. Setelah itu, penulis menentukan topik yang berhubungan dengan 

kendala yang terjadi pada usaha galon tersebut dan yang terakhir adalah 

menyusun dan pengajuan rencana kerja praktik berupa proposal yang diajukan ke 

dosen pembimbing dan prodi. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Dalam penerapan data sangat dibutuhkan seperti data laporan keuangan 

akuntansi atau bukti transaksi dari pembelian dan penjualan. Penulis meminta 

kepada pemilik usaha untuk memberikan bukti transaksi pembelian yaitu nota-

nota pembelian. Setelah itu, penulis melanjutkan kegiatan merancang sistem 

akuntansi. Tahap awal yang harus dilakukan adalah perancangan sistem akuntansi 

pada Microsoft Office Access 2013 dengan mengikuti kondisi pada usaha depot air 

Sumber Tirto, kemudian implementasikan serta melakukan uji kelayakan sistem 

yang telah dirancang untuk memastikan error atau tidak, setelah itu melatih 

pengguna untuk menggunakan sistem yang telah dirancang. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap penilaian dan pelaporan merupakan tahap terakhir dalam 

rangkaian penelitian, maka saatnya penulis melakukan implementasi sistem 

rancangan pada usaha depot air Sumber Tirto. Kemudian penulis mulai 

mempersiapkan hasil laporan kerja praktik, finalisasi laporan, serta mengevaluasi 

penggunaan sistem. Selain itu, dosen pembimbing melakukan kunjungan dengan 

mendatangi tempat usaha untuk melakukan penilaian terhadap hasil kerja praktik. 
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4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Penulis melakukan kerja praktik pada depot air Sumber Tirto untuk 

menyelesaikan proyek ini dan melakukan perencanaan jadwal atau agenda 

implementasi kerja praktik sebagai berikut: 

Tabel 1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

Sumber: Data diolah, 2018. 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 25 Mei 2018 – 27 Mei 2018 Mencari lokasi kerja praktik. 

2 28 Mei 2018 – 31 Mei 2018 Melakukan pengamatan terhadap tempat 

usaha dan wawancara mengenai kegiatan 

operasional. 

3 02 Juni 2018 – 04 Juni 2018 Meminta izin pemilik untuk melakukan 

kerja praktik dan memahami gambaran 

usaha. 

4 15 Juni 2018 – 26 Juli 2018 Menyiapkan dan melakukan 

pengumpulan data. 

5 05 Agustus 2018 – 28 September 

2018 

Melakukan perancangan sistem. 

6 10 Oktober 2018 – 18 Nopember 

2018 

Memperbaiki sistem sesuai permintaan 

pihak usaha. 

7 28 Nopember 2018 – 01 Desember 

2018 

Mencoba menggunakan sistem yang 

telah direvisi. 

8 04 Desember 2018 – 18 Desember 

2018 

Melakukan pelatihan dan implementasi 

atas sistem yang telah dirancang. 

9 20 Desember 2018 – 10 Januari 

2019 

Mengawasi dan mengontrol pihak usaha 

dalam menggunakan sistem. 

10 26 Januari 2019 Kunjungan pembimbing ke tempat usaha. 

11 27 Januari 2019 – 31 Januari 2019 Perbaikan sistem dan finalisasi laporan 

kerja praktik. 
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