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BAB IV 
METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Kerja praktik yang dilaksanakan ini berniat untuk meringankan pemilik 

UMKM dalam mengelola pencatatan akuntansi agar lebih tertata dengan rancangan 

sistem akuntansi. Penelitian terapan ini juga dapat dikatakan sebagai kerja praktik. 

Penelitian terapan yang dimaksud yakni hasil temuan yang didapatkan untuk 

menuntaskan masalah yang spesifik yang sedang dialami oleh usaha (Sekaran & 

Bougie, 2013). 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Informasi yang dibutuhkan pada kerja praktik ini dikumpulkan berupa data 

primer. Data primer merupakan informasi yang diterima langsung oleh peneliti tanpa 

perantara agar mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi perusahaan 

(Sekaran & Bougie, 2013). 

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer ada dua, yaitu melalui 

observasi dan wawancara. Berikut merupakan cara-cara untuk memperoleh data pada 

proyek kerja praktik: 

1. Observasi

Menurut Husein (2011), observasi secara langsung maupun tidak langsung

adalah cara yang digunakan untuk melihat objek yang diteliti. Penulis

melaksanakan penelitian secara langsung ke lokasi usaha untuk mengetahui

dan melihat kegiatan operasional secara langsung. Penulis juga

menyampaikan penjelasan mengenai sistem baru yang akan dipakai.

2. Wawancara

Wawancara yaitu dialog yang dilakukan untuk bertukar gagasan dengan tanya

jawab antara dua orang untuk meraih konklusi dari hal yang sedang dibahas

(Sugiyono, 2010). Selama mengimplementasikan kerja praktik ini,

wawancara yang dilakukan berupa wawancara langsung dan tidak langsung.
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4.3 Proses Perencanaan 

Dalam proses perancangannya, Microsoft Office Access digunakan untuk 

membuat sistem pencatatan akuntansi pada Makeithappen Custom. Proses ini diawali 

dengan kunjungan ke lokasi dan wawancara bersama pemilik usaha. Kegiatan 

kunjungan dan wawancara ini memiliki tujuan untuk memahami kesulitan dalam 

pencatatan akuntansi yang sedang dihadapi. Setelah memahami kesulitan yang dialami 

pemilik usaha, selanjutnya dilaksanakan perancangan dan desain sistem akuntansi 

untuk menyelesaikan permasalahan. 

Atas kesulitan yang dialami oleh pemilik usaha, perancangan dan desain 

sistem akuntansi ini mencakup chart of account, daftar supplier, daftar jenis produk, 

daftar produk, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal umum, jurnal pengeluaran kas, 

jurnal penerimaan piutang, dan daftar aset tetap, hingga dapat mengeluarkan output 

berupa laporan keuangan dan laporan pendukung. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Perancangan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, kegiatan awal yang dilaksanakan adalah 

melangsungkan observasi untuk menentukan lokasi kerja praktik sebagai objek 

penelitian terapan. Setelah menentukan lokasi, kegiatan berikutnya adalah 

melaksanakan kunjungan dan memberikan sosialisasi kepada pemilik usaha terkait 

gambaran tentang rancangan awal kerja praktik tersebut. 

Pada kunjungan selanjutnya, dilakukan kegiatan wawancara kepada pemilik 

usaha mengenai masalah yang terjadi terkait dengan pencatatan akuntansi serta 

observasi untuk melihat secara langsung kegiatan operasional usaha. Setelah 

kebutuhan informasi untuk pelaksanaan kerja praktik usaha terpenuhi, maka penulis 

menyusun proposal kerja praktik. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Hasil yang didapat pada tahap persiapan selanjutnya dipahami untuk 

dimanfaatkan sebagai awal pada tahap perencanaan sistem akuntansi pada Microsoft 

Office Access. Sistem yang dibangun selanjutnya dibahas kembali bersama pemilik 
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usaha agar sistem yang sudah didesain sesuai dengan harapan dan dapat mengatasi 

kesulitan yang ada. Setelah sistem yang didesain telah sesuai dengan kehendak pemilik 

usaha, sistem kemudian diuji terlebih dahulu dengan penulis agar dapat diketahui jika 

terdapat kesalahan dan akan direvisi, setelah diuji sistem kemudian diimplementasikan 

pada usaha. 

Penulis memberikan penjelasan, pelatihan, dan sosialisasi kepada pemilik 

usaha dan pengelola yang bertugas untuk melakukan pencatatan akuntansi. Setelah 

pemilik usaha dan pengelola yang bertugas dalam pencatatan akuntansi telah mengerti, 

penulis melakukan kunjungan secara terus-menerus untuk meyakinkan bahwa sistem 

telah bekerja dengan baik. 

Selanjutnya memasuki proses evaluasi sebagai kegiatan final dalam kegiatan 

kerja praktik ini. Proses evaluasi dilaksanakan bertujuan untuk meyakinkan bahwa 

pencatatan akuntansi yang terkendala selama ini dapat diselesaikan oleh sistem yang 

telah dibangun.  

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Pasca implementasi sistem yang dirancang, proses selanjutnya adalah 

menyusun laporan kerja praktik. Sedangkan, penilaian bagi rancangan sistem akuntansi 

dilakukan melalui proses evaluasi oleh pemilik usaha. Selanjutnya, dosen pembimbing 

akan melaksanakan penilaian dengan mengunjungi Makeithappen Custom. Setelah 

pelaksanaan kegiatan kunjungan, maka proses perbaikan dan revisi laporan kerja 

praktik akan dilaksanakan untuk memperoleh persetujuan dosen pembimbing. Laporan 

yang telah disetujui selanjutnya akan disempurnakan dengan hardcover dan disimpan 

dalam bentuk Compact Disc (CD) untuk diserahkan ke Biro Administrasi Akademik 

dan Kemahasiswaan (BAAK). 

4.4.4 Jadwal Kerja 

Kerja praktik pada Makeithappen Custom dilangsungkan mulai tanggal 14 Juli 

2019 hingga tanggal 18 Januari 2020. Rincian jadwal pelaksanaan kerja praktik adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 1  

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik di Makeithappen Custom. 

No Tanggal Keterangan 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

14 Juli–28 Juli 2019 

 

29 Juli–03 Agustus 2019 

 

05 Agustus-16 Agustus 2019 

17 Agustus-25 Agustus 2019 

 

26 Agustus-16 Desember 

2019 

18 Desember-20 Desember 

2019 

21 Desember 2019-17 Januari 

2020 

18 Januari 2020 

 

Survei lokasi, permintaan izin kerja praktik, 

dan pengerjaan proposal kerja praktik. 

Penyerahan surat pernyataan untuk disetujui 

kerja praktik. 

Pemahaman kegiatan operasional usaha. 

Pengumpulan data perusahaan yang 

dibutuhkan. 

Tahap perencanaan sistem pencatatan 

akuntansi berbasis Microsoft Office Access. 

Pelatihan, penjelasan, dan sosialisasi sistem 

pencatatan akuntansi. 

Evaluasi dan pengerjaan laporan kerja 

praktik. 

Kunjungan dosen pembimbing untuk 

melangsungkan penilaian pada pemilik 

usaha. 

Sumber: Data diolah, 2019 
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