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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Tujuan dalam melakukan penelitian ini ialah membantu entitas 

perusahaan untuk mengupgrade dan mengembangkan sistem pencatatan keuangan 

entitas dalam sistem terkomputerisasi. Dalam penelitian ini dengan menggunakan 

aplikasi microsoft acces 2016 sebagai sistem pendukung. Sistem microsoft acces 

dapat membantu mempermudah dalam mengakses data keuangan pada 

perusahaan. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Penulis menggunakan data primer sebagai teknik dalam pengumpulan 

data dalam penelitian ini. Data primer ialah data yang diperoleh dari proses 

wawancara atau melakukan observasi langsung pada usaha entitas. Menurut 

Supomo dan Indriantoro (2013) pengertian dari wawancara dan observasi ialah 

sebagai berikut: 

1. Teknik wawancara 

Teknik wawancara dapat memperoleh informasi yang diinginkan 

langsung menggunakan proses tatapan muka langsung dengan pihak 

yang bersangkutan langsung dengan infirmasi yang kita inginkan.teknik 

wawancara ini memiliki tujuan agar dapat menghasilkan informasi 

akurat informasi yang kita inginkan. Teknik wawancara ini juga dapat 

membantu penulis dalam menghasilkan informasi yang lebih mendalam 

pada narasumber. 

2. Teknik observasi 

Teknik observasi ialah memperoleh informasi dengan cara terjun secara 

langsung ketempat narasumber untuk mengsurvey lokasi.  

 

4.3 Proses Perancangan 

 Microsoft acces 2016 dirancang sebagai sistem atau program dalam 

dalam membantu pencatatan akuntansi. Sistem ini dirancang setelah melakukan 

Meliana. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Law Office JF Priority 
UIB Repository©2019



17 

 

  Universitas Internasional Batam 

 

wawancara kepada pemilik usaha dan dirancang sesuai kebutuhan dalam mencatat 

pembukuan pada JF Priority. Sistem pencatatan ini juga dapat membantu 

perusahaan dalam mengumpukan informasi dan penggumpulan data untuk 

mengambil sebuah keputusan dan strategi untuk perusahaan pada tahap 

selanjutnya.  

 Proses dan tahap-tahap dalam melakukan perancangan sistem pada JF 

Priority ialah sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan mengerti keseluruhan aktivitas operasional pada JF 

Priority dengan menggunakan strategi wawancara langsung pada JF 

Priority. 

2. Menganalisa masalah-masalah yang terjadi 

3. Membahas masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi 

4. Memberikan sedikit opini pada masalah yang ada 

5. Mendalami standart akuntansi yang dapat memberikan implementasi 

kepada UMKM. 

6. Merancang sistem menggunakan microsoft Acces sesuai dengan keperluan 

JF Priority. 

7. Melakukan pengujian pada sistem pencatatan yang dirancang untuk JF 

Priority 

8. Melakukan pengecekkan pada semua kekurangan pada sistem 

9. Membuat buku panduan dalam mengakses sistem 

10. Memberikan pemantapan untuk pelaku usaha  serta karyawan. 

11. Melaksanakan uji coba sistem terhadap pelaku usaha dan karyawan dalam 

mengakses sistem pencatatan. 

12. Memberi nasihat dan saran kepada pemilik usaha JF Prioriy atas 

pengendalian internal perusahaan. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan  

 Terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaan kerjaa praktek, berikut ialah 

tahap-tahap dari pelaksaan kerja praktek. 
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4.4.1 Tahapan Persiapan  

Dalam tahap persiapan pertama-tama penulis melakukan pencarian 

tempat kerja pratek, terdapat beberapa syarat dan kriteria pada tempat yang akan 

kita jadikan sebagai tempat kerja praktek seperti perusahaan tersebut sudah harus 

beroperasi minimal selama satu tahun. Perusahaan tersebut bukan perusahaan dari 

saudara atau keluarga dari mahasiswa. Pemilik perusahaan siap menggunakan 

sistem yang telah dirancang oleh mahasiswa.  

Dengan semua kriteria-kriteria yang ada penulis mendapatkan JF Priority 

sebagai tempat kerja praktek penulis. JF Priority merupakan salah satu UMKM di 

Batam yang bergerak dalam bidang penjualan jasa. Pemilik JF Priority telah 

memberikan tandatangan penandaan persertujuan pada lembar pernyataan 

persetujuan klien dan menyatakan menggunakan sistem yang telah dirancang oleh 

penulis. Pemilik JF Priority juga bersedia memberikan dan mendukung informasi 

menggenai JF Priority yang diperlukan penulis dalam melakukan kerja praktek ini.  

Selanjutnya ialah penulis menentukan topik dalam kerja praktek ini topik 

ini ditentukan oleh penulis berdasarkan kondisi pasar pada JF Priority dan 

membuat proposal untuk kerja praktek. Penulis dapat melanjutkan ke tahap 

selanjutnya jika proposal tersebut telah mendapatkan persetujuan. 

4.4.2 Tahapan Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dilakukan setelah melewati tahap persiapan. Tahap 

ini memiliki kaitan dengan memilih tempat kerja praktek dan mengajukan 

proposal kepada dosem pembimbing. Dalam tahap ini terdapat dari tahap 

wawancara observasi dan analisa. Tahap wawancara dilakukan agar mendapatkan 

informasi yang akurat yang dibutuhkan penulis dalam melakukan kerja praktek ini. 

Tahap observasi dilakukan agar penulis dapat memahami proses 

aktivitas pada tempat kerja praktek juga semua kasus-kasus dan masalah  yang 

ada pada JF Priority. Dan mengetahui apa kebutuhan dari JF Priority. 

Penulis mengadakan pertemuan bersama pemilik JF Priority dan 

karyawan dari JF Priority untuk memberikan pelatihan mengenai cara mengakses 

sistem yang telah dirancang penulis juga memberikan beberapa pemahamam 

sederhana terhadap pencatatan pembukuan keuangan kepada pemilik JF Priority 

dan karyawan dalam proses pemberian pelatihan penggunaan sistem. 
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Setelah memberikan pelatihan ini penulis juga ada rutin mengunjungin 

tempat kerja praktek atau JF Priority untuk memastikan bahwa personal in charge 

(PIC) dari JF priority telah memahami sistem dan dapat mengakses dengan benar.  

Kemudian melakukan tahap evaluasi yang bertujuan untuk memastikan 

atau menilai kemampuan dari sistem untuk menghasilkan laporan keuangan, dan 

mengevaluasi kenerja atau penyesuaian dari perusahaan dalam menerapkan sistem 

yang sudah dirancang oleh mahasiswa. 

4.4.3 Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

Tahap akhir dari tugas kerja praktek ini adalah tahap  penilaian dan 

penyusunan laporan atas hasil kerja praktek yang telah dilakukan oleh mahasiswa. 

Kerja praktek dan menyusun laporan merupakan salah satu syarat dari kelulusan 

dari seorang mahasiswa. Dalam proses penyusunan laporan ini penulis didampingi 

oleh dosen pembimbing yang sudah ditentukan.  

Mahasiswa dapat berkonsultasi kepada dosen pembimbing atas masalah 

atau kendala yang sedang dihadapi mahasiswa. Dosen pembimbing juga 

melakukan kunjungan pada tempat kerja praktek. Dalam kunjungan ini dosen 

pembimbing juga melakukan proses dari perkenalan dengan pemilik usaha beserta 

karyawan dari perusahaan. Dosen pembimbing juga melakukan interview kepada 

pemilik usaha untuk memahami proses operasi perusahaan.  

Dosen pembimbing melaksanakan pengujian kepada personal in charge 

(PIC) pada perusahaan dalam mengakses sistem yang telah dirancang oleh 

mahasiswa. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang 

oleh mahasiswa dapat diakses dengan baik dan benar oleh perusahaan tempat 

mahasiswa melaksanakan tugas kerja praktek. Setelah itu dosem pembimbinga 

akan melakukan pengecekkan pada laporan yang telah di tulis oleh mahasiswa. 

Setelah mahasiswa melakukan perbaikan pada laporan yang telah dilakukan 

mahasiswa maka tahap selanjutnya adalah menyerahkan laporan kerja praktek 

kepada BAAK dalam bentuk hardcover dan disertakan CD. 

4.4.4 Jadwal Kerja 

Jadwal kerja praktek pada JF Priority mulai dari tanggal 01 oktober 2019 

sampai 10 Januari 2020. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam proses kerja 

praktek banyak digunakan untuk merancang sistem pencatatan laporan keuangann. 
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Pelaksanaan kerja praktek ini dimulai dari survey tempat dan observasi pada 

tempat kerja praktek. Meminta ijin kepada pemilik perusahaan untuk melakukan 

kerja praktek. Membuat proposal kerja praktek untuk melakukan pengajuan 

kepada dosen pembimbing. Dan melakukan survey terhadao perusahaan tempat 

kerja praktek kemudian merancang sistem dan membuat laporan atas proses kerja 

praktek. 

Tabel 4.1 

Jadwal Pelaksanaan 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 01 Oktober – 05 Oktober  Survei tempat kerja praktek 

2 05 Oktober – 08 Oktober  Wawancara dan meminta persetujuan 

3 09 Oktober – 15 Oktober 
Menyusunan proposal serta persetujuan 

pada tempat kerja praktek 

4 16 Oktober – 25 November 
Wawancara serta observasi pada 

operasional perusahaan 

5 26 Oktober– 03 November Mengumpulkan data 

6 04 November – 20 November Menyusun kerangka sistem 

7 21 November – 04 Desember Merancang sistem akuntansi 

8 05 Desember – 15 Desember Menguji sistem akuntansi 

9 15 Desember –  20 Desember Memperbaiki sistem akuntansi 

10 20 Desember – 22 Desember Mengimplementasi sistem akuntansi 

11 22 Desember – 28 Desember 
Mengevaluasi dan melakukan perbaikan 

sistem 

12 29 Desember – 06 Januari 
Mengimplementasi sistem dengan 

keseluruhan 

13 07 Januari – 10 Januari 
Melakukan pengawasan serta peninjauan 

pada sistem 

 

Sumber: Data diolah, 2019. 
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