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BAB IV 
METODOLOGI 

 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mendalami atau mendiagnosis suatu 

permasalahan menggunakan metode ilmiah secara sistematis untuk menegatahui 

apakah penemuan baru dapat digunakan dan hasilnya sesuai dengan harapan dan 

tujuan yang ingin dicapai (Faisal, 1990). Dilihat dari segi tujuannya, kerja praktik 

ini menerapkan penelitian. Sugiyono (2004) menyatakan tujuan utama dari sebuah 

penelitian adalah menemukan cara untuk menyelesaikan segala permsalahan 

dengan cara yang praktis, efektif dan sesuai tingkat efiseinsi yang ingin dicapai. 

Selain itu, kerja praktik juga memiliki tujuan lain yaitu meingingkatkan 

perkembangan UMKM dan juag kualitas sosialnya (Zuriah, 2003). 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kerja praktik ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Teknik Penelitian Langsung 

Sugiyono(2013) menyebutkan bahwa teknik penelitian langsung 

dilakukan dengan cara mengunjungi objek penelitian secara langsung. Sehingga 

penulis mengumpulakn data – data yang diperlukan dengan cara memahami sector 

usaha PT. Eddi Batam Logistik termasuk pelayanan jasa apa saja yang diberikan 

dan lainya yang berhubungan dengan operasional perusahaan tersebut. Agar 

penulis dapat menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas 

pemnbukuan pada PT. Eddi Batam Logistik. 

Leny Handayani. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pada Perusahaan Jasa Forwarding PT. Eddi Batam Logistik. 
UIB Repository©2019



23 
 

Universitas Internasional Batam 

2. Teknik Wawancara 

Selain itu, penulis juga ada mewawancarai staff akuntan di PT. Eddi 

Batam Logistik dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan 

dengan cara pembukuan PT. Eddi Batam Logistik yang dilakukan sehari hari dan 

permintaan yang mau dicapai dengan adanya sistem baru tersebut. 

Mengumpulkan semua informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan dalam 

kerja praktik ini. Sehingga penulis dapat menggunakan informasi yang diperoleh 

sebagai garis besar atau gambaran untuk membuat sistem akuntansi. 

3. Metode Restropektif 

Setelah melakukan berbagai observasi selanjutnya diteruskan dengan 

implementasi sistem yang telah selesai. Maka penulis melakukan perbandingan 

antara sesudah dan sebelum sistem akuntansi tersebut efektif digunakan, ini 

merupakan metode restropektif yang dijelaskan oleh Elfindri(2011). 

Membandingkan apakah ada perubahan yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah penggunaan sistem. 

 

4.3 Proses Perancangan  

Setelah mengumpulkan data – data yang berhubungan dengan PT. Eddi 

Batam Logistik yang sebagai dasar bagi penulis dalam merancang dan mendesain 

sistem untuk pembukuan dan pelaporan menggunakan Microsoft Office Access. 

Rancangan sistem ini memiliki fitur pencatatan penjualan beserta mencetak 

invoice secara langsung, fitur penerimaan kas dan juga pengeluaran kas yang 

berhubungan dengan operasional perusahaan. 
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Sistem yang dirancang dapat menghasilkan laporan keuangan umum 

berupa laporan laba rugi, laporan posisi keungan, laporan arus kas. Dan juga 

laporan untuk membantu pihak menajemen untuk mengambil keputussan seperti 

jumlah piutang yang beredar dan laporan penjualan per pelanggan untuk 

menentukan tingkat perioritas pelanggan ataupun per periode untuk mengetahui 

apakah target penjualan tercapai. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Persiapan awal penulis berawal mula dari mencari infromasi mengenai 

aktivitas yang dilakupkan oleh perusahaan, berupa kegiatan operasional, tahap – 

tahap pembukuan beserta hambatan yang ada selama ini. Dan juga informasi apa 

saja yang diinginkan oleh pihak manajemen dan juga kesulitan yang dihadapi oleh 

karyawan selama ini dalam proses pembukuan. 

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap selanjutnya setelah tahap persiapan adalah menganalisis dan mulai 

merancang sistem yang dapat digunakan oleh pihak entitas, dan yang dapat 

menngatasi hambatan yang ada sebelumnya. Setelah ada nya gambaran dasar 

sistem tersebut penulis menjelaskan dengan PT. Eddi Batam Logistik dan 

meminta saran dan masukan dari mereka agar penulis dapat mengembangkan 

sistem. Setelah diskusi bersama pihak perusahaan mengeluarkan beberapa 

permintaan kepada penulis agar menambahkan beberapa laporan yang berisi 
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informasi yang sering digunakan. Sehingga penulis menambah laporan tambahan 

yang diminta pihak entitas pada sistem. 

Kemudian dilakukan kembali trial yang telah diizinkan oleh entitas. 

Penulis memberikan beberapa contoh yang sederhana dan transaksi yang sering 

dilakukan oleh pihak perusahaan. Dan menjelaskan secara lengkap kepada 

karyawan yang akan menangani sistem tersebut, lalu sistem Microsoft Access 

selesai secara resmi dan ditrial oleh perusahaan. 

Setelah sistem tersebut resmi diimplementasikan oleh pihak entitas, 

penulis kembali berkunjung supaya bisa memastikan bahwa tidak ada masalah 

ataupun kesulitan pada sistem. Dan piahk entitas menerima kedatangan penulis 

dengan ramah dan mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam penggunaan 

sistem. Sistem telah dipastikan beroperasional dengan tepat, dilanjuti tindakan 

sebagai berikut. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Semua hal yang berhubungan dengan kerja praktik dimasukan dalam 

laporan. Kunjungan bersama dengan dosen pembimbing ke PT. Eddi Batam 

Logistik dengan memastikan sistem berjalan sesuai dengan harapan, serta 

melakukan penilaian terhadap kerja praktik tersebut. Setelah penliaian maka kerja 

praktik tersebut diakhiri dengan pengumpulan laporan kerja praktik softcopy dan 

yang telah dicetak. 
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4.4.4 Jadwal Kerja 

Jadwal kegiatan selama kerja praktik yaitu: 

Tabel 1 Jadwal Kerja 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 01 Juli 2019 – 30 Juli 2019 Pencarian lokasi kerja praktik 
2 01 Agustus 2019 – 10 Agustus 2019 Pengumpulan data dan analisis masalah 
3 11 Agustus 2018 – 15 September 2019 Perancangan sistem 
4 16 September 2019 – 14 Oktober 2019 Finalisasi sistem dan pelatihan penggunaan 

sistem 
5 15  Oktober 2019 – 30 November 2019 Implementasi sistem dan penyusunan laporan 

kerja praktik 
6 
 

7 
 

7  Desember 2019 
 
7  Desember 2019 – 31 Desember 2019 

Kunjungan dosen pembimbing dan evaluasi 
implementasi sistem 
Proses akhir penyusunan dan revisi laporan 
kerja praktik 

Sumber: Data diolah, 2019. 
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