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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan pada PT. Megah Travelindo 

Nusantara yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan bertujuan agar bisa 

merancang  tindakan aplikatif yang dapat dipraktikkan secara langsung untuk 

memecahkan persoalan nyata yang sedang dihadapi oleh suatu usaha (Neolaka, 

2014). Hasil penelitian terapan bukan merupakan hal yang baru melainkan terapan 

baru dari observasi sebelumnya. Penelitian terapan yang diterapkan pada PT. 

Megah Travelindo Nusantara yaitu merancang suatu sistem pendataan akuntansi 

menggunakan Microsoft Office Access untuk mempermudah pengelolaan data 

sehingga mampu menciptakan laporan keuangan yang akurat sehingga keputusan 

finansial yang diambil dapat menggambarkan kondisi entitas yang sewajarnya.  

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa metode yang dipakai dalam penggabungan data pada penelitian ini 

berdasarkan data primer, yang mana data didapatkan secara langsung dari 

sumbernya: 

a. Wawancara 

Mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada Direktur PT. 

Megah Travelindo Nusantara sehingga informasi mengenai perusahaan 

tersebut dapat diterima secara lengkap dan mencari tahu hambatan yang 

sedang dialami oleh perusahaan. 

b. Observasi 

Melangsungkan pengamatan atas kegiatan operasional perusahaan yang 

berlangsung dengan mengunjungi PT. Megah Travelindo Nusantara dan 

melihat bagaimana pencatatan akuntansinya sampai saat ini. Hal ini untuk 

mendukung dalam perancangan sistem pencatatan yang sederhana yang bisa 

menciptakan informasi finansial yang akurat untuk perusahaan.  

c. Dokumentasi 

Mengumpulkan dokumen berupa pengambilan gambar oleh penulis berupa 

tempat penelitian, tagihan-tagihan, nota pembelian serta data lainnya untuk 

mendukung perancangan sistem. 
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4.3 Proses Perancangan 

Langkah perencanaan pada PT. Megah Travelindo Nusantara dilakukan 

melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Melangsungkan sesi tanya jawab dan pengamatan dengan Direktur PT. 

Megah Travelindo Nusantara untuk mendalami aktivitas entitas dan 

mengetahui sistem pendataan yang dipakai sampai saat ini serta mencari 

tahu permasalahan yang dihadapi perusahaan. 

2. Menyusun sistem pendataan dengan Microsoft Office Access. Dimulai 

dengan menyusun akun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, 

perancangan jurnal umum, jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Serta 

perancangan untuk laporan laba-rugi, laporan posisi keuangan, laporan 

neraca, laporan persediaan, laporan pembelian dan laporan penjualan. 

3. Setelah selesai dibuat, maka penulis akan memberikan penjelasan akan tata 

cara menggunakan sistem tersebut kepada karyawan sistem pada PT. Megah 

Travelindo Nusantara. 

4. PT. Megah Travelindo Nusantara akan mengimplementasikan sistem 

akuntansi yang telah disusun oleh penulis. 

5. Pengguna sistem pada PT. Megah Travelindo Nusantara akan mengevaluasi 

sistem yang telah dibuat dan memberikan masukan dan saran mengenai 

sistem tersebut dan penulis akan memperbaiki kekurangan dari sistem. 

4.4 Tahap dan Jadwal Pelaksanaan 

Berikut tahapan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kerja praktik di PT. 

Megah Travelindo Nusantara: 

1. Tahap Persiapan 

Dimulai dari penulis mengunjungi UMKM di Batam yang bersedia untuk 

membantu penulis dalam menyelesaikan kerja praktik. Setelah menemukan 

UMKM yang bersedia, penulis melangsungkan wawancara dan pengamatan 

akan bagaimana aktivitas entitas, sistem pendataan transaksi dan 

penyusunan laporan keuangan serta hambatan yang sedang dialami oleh 

UMKM tersebut. Lalu, penulis akan mengumpulkan proposal kerja praktik 

dan surat pernyataan klien atas ketersediaan UMKM dalam 

mengimplementasikan sistem yang disusun oleh penulis. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Dimulai dari diterimanya proposal kerja praktik oleh dosen pembimbing dan 

prodi. Penulis kemudian melakukan wawancara dan observasi lebih rinci 

lagi mengenai perusahaan tersebut sehingga mendapatkan informasi yang 

penting dan lengkap mengenai kendala yang dihadapi perusahaan yang akan 

mendukung penulis dalam merancang suatu sistem pendataan transaksi yang 

bisa menciptakan informasi finansial yang akurat. Setelah sistem selesai 

dibuat, maka penulis akan mengajari penggunaan sistem tersebut kepada 

pengguna sistem dari pihak PT. Megah Travelindo Nusantara. Setelah 

pengguna sistem mengerti cara penggunaannya maka penulis akan 

menyerahkan sistem tersebut kepada PT. Megah Travelindo Nusantara agar 

dapat diimplementasi secepat mungkin untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi perusahaan. Lalu, dosen pembimbing akan mengunjungi PT. 

Megah Travelindo Nusantara untuk meyakinkan sistem sudah beroperasi 

dengan lancar. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Dimulai dengan penulis menyusun laporan kerja praktik, finalisasi dan 

dosen pembimbing akan melakukan pemeriksaan atas laporan yang dibuat 

serta melakukan kunjungan ke perusahaan untuk menilai apakah pengguna 

sistem sudah memahami cara penggunaan sistem. Sesudah itu, penulis akan 

membuat dan mengumpulkan hasil riset dalam bentuk hardcover ke Biro 

Administrasi Akademi Kemahasiswaan (BAAK). 

4. Jadwal Pelaksanaan 

Kerja praktik yang dilaksanakan di PT. Megah Travelindo Nusantara yang 

berlokasi di Komp. Fajar Mas Murni No.4 dimulai dari November 2019 

sampai Desember 2019. Dibawah ini merupakan jadwal pelaksanaan kerja 

praktik yang dijalankan oleh penulis: 
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Tabel I Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik, sumber: Penulis, 2019. 
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