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BAB IV
METODOLOGI

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian terapan digunakan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan

kerja praktik ini. Penelitian terapan memusatkan pada penyelesaian persoalan-

persoalan praktis dan ditujukan untuk membahas khusus mengenai penetapan

kebijakan eksklusif (Indriantoro & Supomo, 2014).

4.2 Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dan observasi diterapkan dalam penelitian ini. Wawancara

adalah metode tanya dan jawab pada subyek penelitian untuk mengumpulkan data

(Indriantoro & Supomo, 2014). Observasi adalah metode yang mengamati dan

mencatat secara langsung kegiatan-kegiatan yang terjadi tanpa adanya komunikasi

atau interaksi dengan subyek penelitian (Indriantoro & Supomo, 2013). Setelah

survei awal dilakukan sampai memperoleh persetujuan kerja praktik, dilaksanakan

sesi tanya jawab bersama pemilik Toko Volutech. Tujuan wawancara adalah

untuk memahami kendala yang dihadapi pemilik dan aktivitas operasional toko.

4.3 Proses Perancangan

Informasi penting mengenai Volutech yang diperoleh dari hasil survei

dan kunjungan, termasuk masalah yang perlu diatasi digunakan dalam

perancangan sistem proyek ini. Proses perancangan atas sistem disesuaikan

dengan situasi dan keperluan usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang

dimiliki. Fokus dalam proses perancangan sistem untuk Volutech adalah sistem
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pencatatan akuntansi termasuk persediaan yang tepat dan bisa diandalkan beserta

dokumen-dokumen pendukung kegiatan usaha dari sistem pencatatan akuntansi

tersebut. Dokumen pendukung yang dimaksud adalah dokumen untuk pencatatan

persediaan, bukti transaksi penjualan dan pembelian.

Perancangan dimulai dengan terlebih dahulu membuat kerangka

lembaran pada daftar akun, aset tetap, pemasok, jurnal khusus berupa penjualan

serta pembelian, jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Setelah table yang

diperlukan tersebut dirancang maka dilanjutkan dengan query yang merumuskan

hubungan transaksi yang berkaitan, dengan menggabungkan table agar dapat

terhubung satu sama lain.

Kerangka sistem yang dirancang akan dilaksanakan sesi tanya jawab ke

pemilik apakah sudah sesuai dengan keinginannya. Setelah keinginan pemilik

akan sistem tersebut tercapai maka uji coba implementasi dilaksanakan. Dalam

proses tersebut tidak terhindar dari perbaikan untuk penyempurnaan sistem sesuai

keinginan pemilik.

4.4 Tahapan dan Jadwal Perancangan

4.4.1 Tahap Persiapan

Pada tahap ini, penulis mencari tempat yang berpotensi sebagai obyek

kerja praktik. Tempat kerja praktik harus memenuhi beberapa syarat berupa waktu

beroperasi minimal 1 tahun, tidak berkaitan langsung dengan mahasiswa dan

kesediaan pemilik dalam berpartisipasi proyek ini.

Dalam proses pencarian, informasi didapatkan bahwa Toko Volutech

memenuhi syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya. Toko Volutech masih

Jimmy, Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi dan Perlaporan Keuangan pada Toko Volutech, 2019
UIB Repository©2019



17

Universitas Internasional Batam

belum memiliki sistem akuntansi untuk pencatatan transaksi keuangan.

Kunjungan pertama dilakukan dengan mengunjungi Toko Volutech dan bertemu

dengan pemiliknya. Tujuan dan maksud proyek kerja praktik disampaikan pada

pemilik pada kunjungan pertama. Pemilik usaha mengerti dan menyetujui

permintaan untuk melaksanakan kerja praktik di tempat usahanya.

4.4.2 Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dikumpulkan seluruh informasi yang berhubungan dengan

kegiatan operasional untuk memahami perancangan sistem pencatatan akuntansi

pada Volutech. Wawancara dan observasi dilakukan untuk memahami kegiatan

operasional berupa gambaran keseluruhan aktivitas bisnis dan mengetahui kendala

yang dihadapi Volutech dan disesuaikan dengan keperluannya.

Setelah proses perancangan, uji coba terhadap sistem dilaksanakan untuk

menguji keandalan dan keakuratan sistem. Perbaikan dilakukan agar sistem dapat

berjalan dengan lancar. Setelah perbaikan sistem, implementasi terhadap sistem

dapat dilaksanakan.

Pelatihan mengenai sistem akuntansi yang akan diimplementasikan

kepada pemilik dilaksanakan secara bertahap. Setelah pelatihan, pengawasan

dilakukan selama proses implementasi terhadap sistem akuntansi berjalan.

Evaluasi terhadap sistem akuntansi dilakukan untuk memastikan kelancaran

proses implementasi.

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan

Pada tahap terakhir ini dilakukan penyusunan pelaporan proyek ini.

Kemudian dosen pembimbing mengunjungi tempat kerja praktik untuk evaluasi

hasil. Dosen pembimbing melakukan wawancara dengan pemilik usaha dan
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memintanya untuk mencoba memasukkan transaksi dan menghasilkan laporan

keuangan. Setelah kunjungan, disusun perbaikan laporan kerja praktik melalui

berdasarkan masukan dosen pembimbing. Kemudian laporan kerja praktik

difinalisasi serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran untuk dikumpulkan dalam

bentuk hardcover.

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kerja praktik pada Toko Volutech dimulai sejak September

2018. Panjangnya periode pelaksanaan proyek ini karena kendala manajemen

waktu dari pelaksana. Berikut ini adalah jadwal yang dimaksud:

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik di Toko Volutech

Sumber: Data diolah, 2019.

No. Kegiatan Tanggal Pelaksanaan

1.
Pencarian tempat kerja praktik dan permintaan
persetujuan

1 - 30 September 2018

2. Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi 2 - 30 Oktober 2018

3. Perencanaan rancangan sistem pencatatan akuntansi 3 - 30 November 2018

4. Pembuatan sistem pencatatan akuntansi dengan 1 Desember 2018 s/d

program Microsoft Office Access 29 Juli 2019

5. Uji coba sistem 30 - 31 Juli 2019

6. Pengenalan sistem dan permintaan pendapat 1 Agustus 2019

7. Perbaikan sistem dan memperlihatkan kepada

pemilik usaha serta pelatihan sistem

8. Melaksanakan implementasi sistem dan pengawasan 4 - 9 Agustus 2019

9. Mengevaluasi sistem yang telah diimplementasi 10 - 11 Agustus 2019

10. Penyusunan laporan kerja praktik 12 - 29 Agustus 2019

11. Pengunjungan tempat kerja praktik 29 Agustus 2019

2 - 3 Agustus 2019
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