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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian terapan apabila dilihat dari sisi tujuan 

perancangannya yakni mengutamakan segi praktik di lapangan dengan 

menggunakan sistem akuntansi berbasis website. 

Tujuan dari penelitian pada PT. Windo Cakrawala Indonesia adalah untuk 

memudahkan akuntan dalam perhitungan biaya pokok produksi yang diselimuti 

oleh seluruh biaya yang terjadi serta membantu pihak manajemen untuk mengetahui 

keuntungan/kerugian yang sebenarnya dihadapi oleh perusahaan sebelum 

melakukan pengambilan keputusan. 

 
 

4.2 Metode Pengumpulan data 

 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

wawancara pemilik perusahaan mengenai proses kerja perusahaan, observasi 

lapangan pekerjaan serta mengumpulkan bukti-bukti data atas transaksi yang sudah 

terjadi seperti historis pembelian, penjualan,pengeluaran kas maupun penerimaan 

kas, sehingga teknik pengumpulan data pada proyek ini berupa data sekunder. 
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4.3 Proses Perancangan 

 

Software yang digunakan dalam proses perancangan sistem akuntansi 

berbasis web ini adalah Sublime & Xampp .Dibawah ini merupakan tahapan proses 

perancangan : 

1. Melaksanakan observasi terhadap kegiatan operasional PT Windo 

Cakrawala Indonesia. 

2. Mengetahui kendala yang di alami perusahaan dalam pencatatan 

keuangan. 

3. Memberikan solusi kepada PT Windo Cakrawala Indonesia dengan 

menawarkan perancangan sistem akuntansi berbasis web. 

4. Mengumpulkan dokumen yang diperlukan yang berhubungan dengan 

data yang akan diinput ke dalam sistem sebagai contoh. 

5. Melakukan dan menyelesaikan perancangan sistem akuntansi berbasis 

web dengan menggunakan software Sublim & Xampp. 

6. Melakukan implementasi sistem pada perusahaan PT Windo Cakrawala 

Indonesia. 

7. Memberikan penjelasan dan pelatihan kepada pengguna sistem. 

 

8. Memberikan masukan kepada perusahaan dalam pencatatan keuangan 

yang praktis dan dapat diandalkan. 

 
 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

 

4.4.1 Tahap Persiapan 

 

Survey perusahaan merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam 

tahap persiapan. Ketika memperoleh perizinan dari pihak perusahaan, sehingga 
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langkah selanjutnya yakni melakukan wawancara kepada pihak manajemennya atas 

kendala pencatatan keuangan yang dihadapi selama ini. Kemudian penulis wajib 

menerbitkan judul penelitian dan merangcang sistem akuntansi sesuai kebutuhan 

perusahaan setelah mendapatkan persetujuan untuk implementasi sistem baru. 

 
 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

 

Pada tanggal 01 Agustus 2019 perancangan sistem mulai dilaksanakan 

dengan tahapan berikut : 

1. Merancang   sistem   akuntansi   berbasis   web dengan menggunakan 

 

software Sublime & Xampp. 

 

2. Melakukan pengujian terhadap sistemnya dan memperbaiki kekurangan 

yang muncul pada kinerja sistemnya. 

3. Melaksanakan pelatihan secara   langsung terhadap pihak internal 

peusahaan yang bertugas sebagai pengguna sistem barunya. 

4. Penyerahan hasil akhir sistem yang dirancang kepada pihak perusahaan. 

 

5. Tahap terakhir adalah proses pengecekan terhadap pengguna sistem 

dengan melakukan peninjauan kembali tempat kerja praktek. 

 
 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 

Setelah sistem yang dirancang sudah diimplementasikan dengan baik dan 

benar oleh tempat kerja praktek dan sudah di kunjungi oleh dosen 

pembimbing untuk memastikan sistem telah digunakan dengan lancar oleh 

pihak perusahaan. Maka tahap terakhir yang harus dilakukan penulis 
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adalah menyelesaian proposal kerja praktek dalam tujuh bab sesuai 

dengan kegiatan implementasi yang telah dilaksanakan. 

 
 

4.4.4 Jadwal Kerja 

 

Kegiatan kerja praktek di PT Windo Cakrawala Indonesia berawal dari 01 

Agustus 2019 hingga 04 Oktober 2019. Jadwal pelaksanaan kerja praktek 

dirincikan sebagai berikut : 

Tabel 1 

 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

 
No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 01 Agustus 2019 Kunjungan ke lokasi dan permintaan izin kerja praktek 

2 11 Agustus 2019 - 12 Agustus 2019 Penyusunan proposal dan persetujuan tempat kerja praktek 

 

3 

 

13 Agustus 2019 - 14 Agustus 2019 
Pengenalan kegiatan operasional dan kendala tempat kerja 

 

praktek 

4 15 Agustus 2019 - 01 September 2019 Perancangan kerangka sistem 

5 02 September 2019 - 11 September 2019 Pengumpulan dokumen tempat kerja praktek 

6 12 September 2019 - 14 September 2019 Pengujian sistem menggunakan dokumen yang diperoleh 
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15 September 2019 - 17 September 2019 
Melakukan implementasi pertama pada tempat kerja 

 

praktek 

8 18 September 2019 - 20 September 2019 Melakukan implementasi kedua pada tempat kerja praktek 

9 21 September 2019 - 22 September 2019 Melakukan implementasi ketiga pada tempat kerja praktek 

10 23 September 2019 - 29 September 2019 Perbaikan sistem akuntansi 

11 30 September 2019 - 04 Oktober 2019 Pengawasan dan peninjauan sistem 

12 05 Oktober 2019 – 30 November 2019 Penyelesaian sistem 

13 2 Desember 2019 – 2 Desember 2019 Implementasi sistem bersama dosen pembimbing 

Sumber : Data yang diolah, 2019. 
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