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BAB IV 

METODOLOGI 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian terapan dan metode deskriptif kualitatif merupakan jenis 

rancangan dalam penelitian ini. Dilihat dari sisi tujuan, laporan ini dikelompokkan 

sebagai penelitian terapan karena merupakan diterapkan dalam lingkungan 

tertentu dengan tujuan spesifik untuk memecahkan sebuah masalah (Sekaran & 

Bougie, 2016). Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang dipakai pada 

penelitian ini. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode untuk menganalisa 

perilaku suatu subjek/objek secara umum yang kemudian ditarik beberapa 

kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada (Seixas, Smith, & Mitton, 2018). 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data  

Data-data dikumpulkan dan didapatkan langsung dari pemilik usaha 

dengan melakukan survei, wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan 

merupakan jenis data primer. Tahapan awal dalam mengumpulkan data adalah 

survei untuk mencari tempat yang cocok untuk melaksanakan kerja praktik ini. 

Tahap berikutnya adalah tahap wawancara untuk memperoleh informasi tentang 

kegiatan operasi lebih dalam dan mengetahui masalah-masalah yang terjadi. 

Setelah itu, melakukan kegiatan observasi dimana terjun langsung untuk melihat 

kegiatan operasional dari awal barang datang hingga barang sampai ke tangan 

pembeli. Informasi yang diperoleh sangat bermanfaat untuk merancang sistem 

pencatatan yang cocok bagi Tans Flour. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Sistem pencatatan dibuat memakai Microsoft Access. Sistem ini 

menghasilkan output berupa laporan keuangan yang sesuai kebutuhan Tans Flour. 

Berikut proses pembuatan sistem pencatatan akuntansi pada Toko Tans Flour: 

1. Melakukan survei ke lokasi. 

2. Melakukan wawancara mengenai masalah-masalah yang dihadapi dan 

memahami aktivitas-aktivitas dalam usaha. 
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3. Melakukan observasi atas operasional perusahaan. 

4. Merancang sistem mulai dari pembuatan chart of accounts yang diperlukan, 

tabel, form, query, hingga laporan keuangan dan laporan lainnya yang 

diperlukan. 

5. Presentasi sistem yang dirancang dan melakukan revisi jika terdapat 

kekurangan. 

6. Melakukan pelatihan tentang cara menggunakan sistem dan implementasi. 

7. Evaluasi dan penyempurnaan sistem atas masukan pemilik dan pembimbing. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan  

Pelaksanaan kerja praktik di Tans Flour melalui tiga tahapan, yaitu tahap 

persiapan, pelaksanaan dan penelitian serta pelaporan. Tahapan persiapan 

dilakukan adalah mencari obyek penelitian sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan, seperti minimal klien telah satu tahun beroperasi, obyek tersebut 

bukan tempat milik mahasiswa bekerja, dan pemilik memerlukan sistem 

pencatatan agar mempermudah pencatatan transaksi. Setelah itu, melakukan 

pengajuan proposal kerja praktik kepada Dosen Pembimbing serta Ketua Program 

Sarjana Akuntansi. Tahapan pelaksanaan meliputi 1) wawancara; 2) merancang 

sistem pencatatan yang dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi; 3) 

Melakukan pelatihan terhadap pemilik usaha; dan 4) Serah terima sistem 

pencatatan yang telah dirancang untuk diimplementasikan. Tahapan penelitian 

dan pelaporan yang terdiri atas 1) pengamatan dan evaluasi atas implementasi 

sistem pencatatan oleh pemilik; 2) penyesuaian atas sistem pencatatan jika 

dibutuhkan; 3) penyusunan laporan dan presentasi hasil penggunaan sistem 

kepada dosen pembimbing; 4) kunjungan ke tempat pelaksanaan kerja praktik 

untuk melakukan penilaian; 5) finalisasi laporan kerja praktik. 

Kerja praktik pada Tans Flour dijadwalkan dari awal Juli 2019 hingga 

Desember 2019. Berikut merupakan jadwal kerja dalam pelaksanaan kerja praktik. 
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Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

No Keterangan Tanggal 

1. Survei dan perijinan lokasi kerja praktik 01 Juli – 26 Juli 2019 

2. Observasi operasional perusahaan 27 Juli – 10 Agustus 2019 

3. Perancangan sistem pencatatan akuntansi 29 Juli – 14 September 2019 

4. Uji coba sistem 15 – 27 September 2019 

5. Presentasi sistem yang dirancang dan revisi sistem 

sesuai masukan pemilik  

21–27 September 2019 

6. Melakukan implementasi 28 September – 2 Oktober 2019  

7. Mengevaluasi hasil implementasi sistem 10 Oktober 2019 

8. Penyusunan laporan kerja praktik 15 September 2019 – 10 Desember 2019 

9. Kunjungan tempat kerja praktik 11 November 2019 

 

Sumber: Data diolah, 2019. 
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