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BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan dalam kegiatan kerja praktik berupa proses bertahap meliputi 

tahapan perencanaan, menyatakan tujuan penelitian, pengumpulkan data, menjalankan 

kegiatan kerja, serta menyajikan laporan hasil kegiatan penelitian. Jenis kegiatan 

penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian metode terapan dimana 

pelaksanaan penelitian dilakukan dengan maksud untuk menyelesaikan sebuah 

masalah yang dihadapi oleh sebuah usaha (Sugiyono, 2010). 

Tujuan dilakukannya penelitian dan kerja praktik adalah membantu pemilik 

usaha untuk memiliki sistem pencatatan akuntansi yang bisa menghasilkan laporan 

keuangan dengan lebih mudah dan akurat serta menguji sistem yang telah didesain 

melalui aplikasi pembantu berbasis Microsoft Office Access untuk digunakan oleh Villa 

Smart Net. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk 

membantu jalannya kegiatan dimana penelitian tersebut dimaksudkan untuk 

menjelaskan dan mengungkapkan suatu kejadian ataupun keadaan sebenarnya yang 

sedang terjadi dalam kegiatan usaha. Metode penelitian ini menjelaskan hasil interview 

serta observasi yang telah dilakukan, beberapa keperluan atas sistem pencatatan 

akuntansi, serta beberapa tahap perancangan sistem akuntansi laporan keuangan hingga 

tahap penerapan atas sistem pada usaha Villa Smart Net. 

  

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data selama proses kerja praktik berupa data primer, dimana 

informasi data terkait usaha didapatkan secara langsung melalui sumber yakni pemilik 

usaha. Tujuan pengumpulan menggunakan data primer yakni untuk mengetahui 

masalah-masalah yang dimiliki oleh pemilik tempat usaha. Penerapan teknik 

menggunakan data primer yang dilakukan diantaranya adalah wawancara dan 

observasi. Berikut merupakan penjelasan atas teknik yang digunakan dalam penelitian 

guna mendapatkan data dalam kerja praktik: 
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1. Observasi 

Metode observasi menurut Tanzeh (2009) adalah suatu metode dimana 

pengumpulan data yang digunakan merupakan pengamatan atas suatu objek 

penelitian dan dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak.  

2. Wawancara 

Metode wawancara menurut Bungin (2009) merupakan sebuah proses untuk 

mendapatkan informasi serta keterangan yang berguna bagi jalannya sebuah 

penelitian menggunakan tanya jawab dan bertatap muka dengan narasumber. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Perancangan sistem pencatatan akuntansi akan diimplementasikan kepada 

Villa Smart Net melalui beberapa proses tahapan antara lain: 

1. Melaksanakan observasi serta wawancara dengan bapak Dasman selaku 

pemilik Villa Smart Net terkait segala kegiatan operasional yang terjadi dalam 

usaha dan segala permasalahan yang dialami dalam pencatatan akuntansi. 

2. Mengumpulkan data berupa daftar akun, pelanggan, pamasok, serta daftar 

seluruh persediaan yang terdapat dalam Villa Smart Net. 

3. Mendesain sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha Villa 

Smart Net menggunakan Microsoft Office Access dimana sistem tersebut 

antara lain: 

a. Tabel: tabel daftar akun, tabel daftar produk dagang, tabel daftar pemasok dan 

pembeli, tabel daftar penjualan dan pembelian, tabel daftar aset tetap, tabel 

pembayaran utang dan penerimaan piutang, serta tabel penerimaan dan 

pengeluaran kas. 

b. Queries: query daftar akun, query penjualan dan pembelian, query persediaan, 

query neraca saldo, query buku besar, query perubahan modal, query jurnal 

penyesuaian, query laporan laba rugi, query laporan sisa utang dan piutang, 

query laporan aset tetap, query all journal. 

c. Form: form main menu, form daftar akun, form persediaan, form pembeli dan 

pemasok, form daftar aset tetap, form penjualan dan pembelian, form 
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pembayaran utang dan penerimaan piutang, form barang masuk dan keluar, 

serta form penerimaan dan pengeluaran kas. 

d. Laporan: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan penjualan dan 

pembelian, laporan sisa utang dan piutang, laporan persediaan, laporan 

perubahan modal, laporan aset tetap, dan buku besar. 

4. Melakukan percobaan terhadap sistem yang telah didesain dengan data yang 

didapat melalui proses sebelumnya untuk melihat adanya kesalahan atau 

ketidaksesuaian hasil yang diberikan oleh sistem. 

5. Melakukan proses revisi atas kesalahan serta ketidaksesuaian hasil yang 

terdapat pada sistem. 

6. Melakukan pelatihan penggunaan serta pengujian terhadap sistem kepada 

pemilik usaha serta melakukan perbaikan atas kekurangan yang terdapat 

dalam sistem akuntansi yang dibuat. 

7. Melakukan penerapan sistem akuntansi kepada Villa Smart Net. 

8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem yang diberikan. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Perancangan 

Kegiatan kerja praktik dilakukan dengan melalui beberapa proses dan tahapan 

pelaksanaan diantaranya:  

4.4.1 Tahap persiapan 

Tahap awal yang dilakukan pada pelaksanaan kerja praktik yakni tahap 

persiapan, dimana pada tahap ini dimulai pada bulan Juli 2019 dengan melakukan 

segala persiapan dimulai dengan pencarian tempat usaha sebagai lokasi tempat usaha 

serta melaksanakan wawancara dan observasi dengan pemilik tempat usaha. Kegiatan 

selanjutnya adalah menyiapkan proposal untuk memperoleh persetujuan oleh kepala 

program studi, dosen pembimbing, serta pemilik usaha atas dilakukannya penerapan 

trehadap sistem yang akan dirancang pada tempat usaha yang telah di tentukan oleh 

peneliti.  
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4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahapan berikutnya yakni tahap pelaksanaan, dimana pada tahap ini 

dilakukan observasi serta pemahaman ulang atas identitas atau profil usaha, jenis 

usaha, aktivitas usaha, masalah yang dialami pemilik, serta bagaimana sistem yang 

telah diterapkan oleh pemilik usaha. Pemilik usaha mengatakan bahwa sebelumnya 

tidak pernah melakukan pencatatan atas laporan transaksi kegiatan usaha, dan pemilik 

menginginkan sistem akuntansi sederhana, mudah dimengerti dan dipahami. Penulis 

kemudian membuat sistem akuntansi dirancang berdasarkan keinginan pemilik sesuai 

dengan standar akuntansi.  

Pada tahapan ini juga dilakukan dengan cara mengumpulkan segala data 

terkait data transaksi usaha serta data kegiatan operasional usaha sebagai panduan 

dalam perancangan sistem untuk disesuaikan dengan kondisi suatu usaha melalui 

informasi yang telah dikumpulkan. Data yang telah diterima digunakan sebagai dasar 

atau panduan oleh penulis untuk mendesain sistem sesuai kebutuhan perusahaan dan 

kriteria yang diinginkan pemilik dengan menggunakan aplikasi Software Microsoft 

Office Access 2013. 

Tahap selanjutnya adalah dilakukan atas pengujian sistem pada tempat usaha. 

Pertama-tama penulis memberikan pemahaman dasar akuntansi kepada pemilik, 

kemudian menjelaskan cara penggunaan sistem serta cara membaca laporan akuntansi. 

Latihan secara berlanjut diberikan kepada pemilik usaha melalui proses evaluasi yang 

berkaitan dengan masalah serta kesulitan yang dihadapi selama masa percobaan sistem. 

Kunjungan rutin dilakukan setelah pemilik memahami cara penggunaan 

sistem. Setiap dua minggu sekali penulis melakukan kunjungan rutin guna melihat 

adanya masalah ataupun kekurangan yang terdapat dalam sistem. Proses implementasi 

dilakukan ketika tidak terdapat masalah penggunaan terhadap sistem yang telah 

didesain. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Pada tahap terkahir yakni dilakukan evaluasi serta penyusunan laporan atas 

segala sesuatu yang telah terjadi selama kerja praktik berlangsung. Penyusunan 

terhadap laporan kerja praktik dilakukan diatas bimbingan dosen pembimbing, dimana 
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penyusunan atas laporan kerja praktik dilakukan pengecekan setiap satu minggu sekali. 

Penyusunan terhadap laporan kerja praktik juga melalui beberapa revisi sesuai dengan 

kriteria yang disarankan oleh dosen pembimbing. 

Pada proses penilaian, dosen pembimbing melakukan kunjungan pada lokasi 

kerja praktik untuk menilai dengan mewawancarai pemilik usaha terkait gambaran 

umum perusahaan serta sistem yang diimplementasikan Villa Smart Net. Dosen 

pembimbing akan menguji pemilik dengan meminta pemilik usaha melakukan 

pengoperasian sistem dengan melalukan penginputan atas kegiatan transaksi hingga 

proses laporan keuangan untuk mengetahui apakah pemilik telah memahami 

penggunaan terhadap sistem yang diterapkan. Laporan kerja praktik akan 

difinalisasikan oleh dosen pembimbing ketika proses kunjungan serta analisa terhadap 

tempat kerja praktik oleh dosen pembimbing telah selesai. Proses terakhir setelah 

dilakukan finalisasi terhadap laporan proyek oleh dosen pembimbing yakni penyerahan 

laporan kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dalam 

bentuk hardcover dan CD.  

4.4.4 Jadwal Kerja 

Jadwal kegiatan kerja praktik pada Villa Smart Net dimulai pada tanggal 15 

Juli 2019 hingga 15 Desember 2019. Rician tahap pelaksanaan kerja praktik adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1  

Jadwal Pelaksanaan  

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

 1 15 Juli - 21 Juli 2019 Pemilihan lokasi kerja praktik. 

 2 27 Juli - 28 Juli 2019 Wawancara dan permintaan izin. 

 3 1 Agustus - 5 Agustus 2019 Penyusunan proposal dan persetujuan 

tempat kerja praktik. 

5 10 Agustus 2019 Pengumpulan data perusahaan. 

6 3 September - 10 Oktober 2019 Mulai mendesain sistem akuntansi. 
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7 

 

8 

9 

 

10 

11 Oktober - 13 Oktober 2019 

 

14 Oktober – 15 November 2019 

17 November – 14 Desember 2019 

 

15 Desember 2019 

 

Pengujian terhadap sistem akuntansi 

yang telah didesain. 

Revisi sistem akuntansi. 

Pelaksanaan penerapan sistem 

akuntansi. 

Melakukan kunjungan dan penilaian 

kerja praktik. 

Sumber : Penulis, 2019. 
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