
17 Universitas Internasional Batam 

BAB IV 
METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian pada laporan kerja praktik ini memiliki tujuan yaitu 

untuk membuat temuan penelitian yang ada diadaptasi berdasarkan masalah dan 

adanya pengembangan, serta pengujian teori (Suryana, 2012). Rumusan masalah 

yang ada akan dikumpulkan kemudian dikaji agar dapat menyimpulkan masalah 

yang terjadi, selanjutnya data dari masalah tersebut akan dibuat menjadi karya 

ilmiah, lalu dipublikasikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.  

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pelaksanaan ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu survei, 

observasi, dan wawancara (Indriyanto, 2013). Survei yang dilakukan penulis yaitu 

melihat ke beberapa tempat apakah ada kesempatan melaksanakan kerja praktik, 

selanjutnya penulis melakukan observasi tempat kerja praktik tersebut bagaimana 

kegiatan operasional usaha tersebut berjalan. Tahap selanjutnya yaitu 

mewawancarai pemilik dengan melakukan perkenalan, serta meminta izin agar 

dapat melaksanakan kerja praktik di tempat usahanya. Pengumpulan data ini 

melalui data primer dan sekunder dari pemilik usaha.  

4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan merupakan suatu tahapan yang dilalui dalam 

pembuatan sistem akuntansi. Proses perancangan sistem akuntansi Kevin 

Kosmetik adalah: 

1. Proses tahap awal  yaitu melakukan wawancara dan observasi di Toko

Kevin Kosmetik.

2. Merancang sistem dan membuat daftar akun yang sesuai operasional

usaha Toko Kevin Kosmetik.

3. Menyusun laporan keuangan yang akan menjadi hasil dari kegiatan

operasional, seperti buku besar, laporan laba rugi, dan sebagainya.

4. Memberikan training dan penjelasan kepada pemilik usaha dan karyawan

mengenai konsep sistem yang akan digunakan.
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5. Melakukan implementasi sistem akuntansi yang sudah dirancang pada 

Toko Kevin Kosmetik. 

Sistem akuntansi untuk Toko Kevin Kosmetik dirancang menggunakan 

database Microsoft Access. Sistem yang dirancangkan terdiri dari tabel, form, 

query, dan report. Tabel dalam sistem terdiri dari tabel daftar akun, tabel 

customer, tabel supplier, tabel pembelian, tabel penjualan, tabel persediaan, dan 

tabel jurnal. Tabel yang sudah selesai dirancang selanjutnya membuat form dan 

query.  

Form ini memiliki fungsi untuk menambahkan setiap informasi dari 

kegiatan operasional yang dilakukan. Form yang dibuat terdiri dari form daftar 

akun, form customer, form supplier, form persediaan, form penjualan, form 

pembelian, form penerimaan kas, form pengeluaran kas, form pembayaran utang, 

form penerimaan piutang, dan form jurnal umum.  

Form yang sudah selesai dirancang akan lanjut membuat query. Query 

merupakan proses yang dilakukan untuk menghasilkan data yang diinginkan 

pengguna yang berasal dari formulir yang dikerjakan. Query dalam sistem ini 

terdiri dari query penjualan, query pembelian, query buku besar, query COGS, 

query laporan laba rugi, query keluar masuk persediaan, query general ledger, 

query laporan utang, dan query laporan piutang. 

Query yang sudah selesai dirancang selanjutnya akan dilakukan 

pembuatan report, tujuan report yang dibuat adalah agar pemilik usaha 

mengetahui tahap akhir seluruh kegiatan operasional yang dilakukan. Report yang 

dihasilkan berupa buku besar, laporan pembelian, laporan penjualan, laporan 

persediaan, laporan sisa utang, laporan sisa piutang, dan laporan perubahan 

modal.  

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Proses perancangan memiliki tahapan yaitu sebagai berikut:  

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap pertama yang dilakukan merupakan tahap persiapan sebelum 

melakukan implementasi, pengumpulan, serta  tahap persiapan sebagai berikut: 
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1. Mewawancarai dan mengobservasi lokasi kerja praktik dan mengajukan 

permintaan izin agar menggunakan lokasi usahanya untuk kerja praktik. 

2. Proposal diajukan kepada pembimbing dan kepala prodi akuntansi di 

kampus, dan 

3. Memberi informasi dan membuat kesepakatan kepada pemilik usaha 

bahwa menggunakan data transaksi operasional usahanya untuk 

melakukan perancangan sistem.   

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan implementasi dengan 

mewawancarai pemilik usaha dan mengunjungi lokasi usaha. Tahap pelaksanaan 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan memahami kendala dalam operasional usaha.  

2. Merancangkan sistem akuntansi, kemudian melakukan implementasi 

pada usaha. 

3. Memberikan pelatihan secara singkat dan jelas kepada pemilik usaha, 

serta karyawannya.  

4. Melakukan implementasi dan menyerahkan sistem pembukuan yang 

sudah dirancang. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir yang dilalui setelah melakukan 

perancangan sistem, selanjutnya akan melakukan input data dan dari data yang 

diinput akan menghasilkan laporan keuangan dari kegiatan operasional usaha. 

Tahap penilaian dan pelaporan sebagai berikut: 

1. Pembukuan yang dirancang di evaluasi kembali, serta di lakukan 

perbaikan apabila diperlukan. 

2. Menyusun laporan kerja praktik. 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

 Jadwal pelaksanaan kerja praktik ini dimulai dari bulan Agustus 2019 

sampai Desember 2019. Tabel dibawah ini tertera jadwal sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Jadwal Perancangan Kerja Praktik 

No Tahapan Kerja Praktik Kegiatan Pelaksanaan 

1 

Tahap Persiapan 

(Agustus-September) 

- Melakukan survei untuk tempat melakukan 
kerja praktik dan mengunjungi tempat usaha 

- Meminta izin kepada pemilik usaha 
- Pengajuan proposal kepada prodi untuk 

disetujui.  

2 

Tahap Pelaksanaan 

(September-Oktober) 

- Melakukan wawancara dan mengumpulkan 
data kegiatan operasional usaha 

- Mencari masalah yang dihadapi oleh usaha 
- Menganalisa data operasional usaha 
- Merancangkan sistem Microsoft Access 
- Mengenalkan sistem, serta diuji. 
- Implementasi sistem akuntansi. 

3 

Tahap Penilaian dan 
Laporan 

(Oktober-Desember) 

- Melakukan penyerahan laporan kerja 
praktik 

- Kunjungan bersama pembimbing 
- Finalisasi laporan dan kumpulkan ke 

BAAK. 
Sumber: Penulis, 2019 
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