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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Proyek ini dilaksanakan dengan tujuan membantu entitas untuk 

memperbaiki kualitas pencatatan informasi keuangan usaha dengan menggunakan 

sistem terkomputerisasi. Sistem pencatatan dirancang menggunakan aplikasi 

microsoft office acces 2016 dengan itu dapat mempermudah entitas dalam 

mengakses serta mendapatkan informasi keuangan yang telah tersusun sesuai 

peraturan yang berlaku. Proyek ini merupakan proyek berjenis penelitian terapan 

yang bertujuan memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh entitas dengan 

memberikan solusi atas masalah tersebut (Supomo & Indriantoro, 2013). 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer yang 

dimana data primer adalah data atau informasi yang didapat langsung dari 

sumbernya dengan melalui wawancara ataupun observasi tempat usaha entitas. 

Menurut Supomo dan Indriantoro (2013) wawancara dan observasi memiliki 

pengertian sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai 

usaha yang berhubungan dengan pencatatn akuntansi secara langsung dari 

pemilik usaha atau orang yang bersangkutan dengan tatap muka langsung 

dan dilakukan secara lisan. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi tempat usaha untuk 

melihat secara langsung alur transaksi usaha dan sistem pencatatan 

akuntansi tanpa harus berkomunikasi. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Perancangan sistem pencatatan akuntansi terkomputerisasi dilakukan saat 

terkumpulnya informasi mengenai kendala-kendala entitas dalam melakukan 
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pencatatan akuntansi kegiatan operasionalnya. Setelah mengetahui kendala serta 

proses operasional entitas, selanjutnya dilakukan perancangan sistem akuntansi 

dengan menggunakan aplikasi microsoft office acces 2016. Hasil dari Sistem yang 

dirancang berupa informasi persediaan, penjualan serta laba rugi yang disesuaikan 

dengan keinginan dari pemilik. Berikut gambaran proses penyusunan sistem 

akuntansi pada Davines Salon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses perancangan sistem akuntansi, sumber: Penulis, 2019. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan  

4.4.1 Tahapan Pelaksanaan  

Berikut merupakan tahapan-tahapn yang dilalui dalam pelaksanaan kerja 

praktik ini: 

1. Tahap persiapan, merupakan tahapan pertama yang dilakukan dalam kerja 

praktik ini, berikut tahap persiapan yang dilakukan: 

a) Melakukan survey tempat kerja praktik dan mendapatkan izin dari 

pemilik Davines salon untuk dijadikan sebagai lokasi untuk kerja 

praktik. 

b) Melakukan kunjungan ke lokasi kerja praktik untuk memberikan 

penjelasan mengenai tujuan dari proyek ini dilakukan. 

c) Melakukan kunjungan kedua kali untuk melakukan observasi dan 

wawancara terhadap bapak Martius tentang proses usahanya. 
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d) Mempelajari dan memahami kondisi pencatatan akuntansi pada 

Davines salon serta memberikan solusi kepada pemilik. 

e) Membuat proposal dan surat persetujuan klien yang ditujukan 

kepada program studi akuntansi. 

2. Tahap pelaksanaan, merupakan tahap kedua dari kerja praktik ini yang 

mencakup tahap implementasi. Berikut rincian tahapan yang dilakukan:  

a) Melakukan pengumpulan data guna untuk menyusun sistem 

pencatatan akuntansi yang disesuaikan dengan kondisi usaha 

Davines salon. 

b) Memperlihatkan sistem pencatatan akuntansi yang telah disusun 

kepada pemilik apakah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 

c) Melakukan uji coba pada sistem akuntansi yang telah disusun dan 

memastikan jika pencatatan yang dilakukan telah terkomputerisasi 

dan terstruktur secara benar tanpa adanya kesalahan. 

d) Mengadakan pelatihan kepada pemilik usaha dengan menjelaskan 

cara menggunakan sistem dan menjelaskan kegunaan dari setiap 

fitur yang telah dibuat. 

e) Mengimplementasikan sistem pencatatan akuntansi yang telah 

disusun. 

3. Tahap Penilaiain dan Pelaporan, adalah tahap akhir dari kerja praktik ini 

yang mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a) Penyusunan laporan kerja praktik yang disesuaikan dengan hasil 

implementasi sistem yang dirancang. 

b) Mengunjungi tempat kerja praktik bersama dosen pembimbing 

untuk penilaian kerja praktik yang telah dilakukan. 

c) Melakukan revisi laporan kerja praktik atas evaluasi yang telah 

dilakukan oleh dosen pembimbing. 

d) Finalisasi dan mengumpulkan laporan kerja praktik kepada biro 

administrasi akademik kemahasiswaan (BAAK) di universitas. 
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4.4.2 Jadwal Pelaksanaan  

Berikut jadwal pelaksanaan kerja praktik pada Davines salon: 

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

No Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

1 16 Agustus 2019 - 19 Agustus 2019 Peninjauan lokasi kerja praktik. 

2 20 Agustus 2019 - 24 Agustus 2019 

Mengunjungi lokasi kerja praktik 

untuk melakukan wawancara dan 

observasi. 

3 
01 September 2019 - 5 September 

2019 

Menyusun proposal dan 

menyerahkan surat persetujuan 

klien. 

4 
6 September 2019 - 30 September 

2019 
Pengumpulan data. 

5 1 Oktober 2019 - 31 Oktober 2019 
Menyusun sistem pencatatan 

akuntansi. 

6 1 November 2019 - 4 November 2019 
Menguji coba sistem pencatatan 

akuntansi. 

7 
6 November 2019 – 23 November 

2019 
Mengimplementasikan sistem. 

8  11 Desember 2019 

Mengunjungi lokasi kerja praktik 

bersama dosen pembimbing 

untuk pengevaluasian. 

Sumber: Data diolah, 2019. 
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