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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Aktivitas_yang tersusun dan objektif yang berawal dengan mengumpul data, 

penguraian, dan pengujian bersumber pada data yang tersedia hingga suatu 

kesimpulan tercapai. Observasi terapan dirancang untuk memudahkan pengguna 

untuk melalukan laporan keuangan bisnis meraka. Penelitian terapan dapat 

memecahkan masalah kehidupan nyata dengan mnciptakan sistem akuntansi yang 

bermanfaat bagi pemilik bisnis selama mengidentifikasi penerimaan dan 

pengeluaran bisnis (Sugiyono, 2004). 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan_data berfungsi untuk memperoleh penjelasan melalui 

wawancara dan observasi selama penelitian. Pemahaman wawancara menurut 

sugiyono yaitu sebagai teknik pengumpulan data melalui penelitian permulaan 

untuk mengidentifikasi masalah yang perlu di selidiki, dan juga andaikata pengaji 

hendak lebih memahami tentang hal dari responden yang makin mendalam dan 

jumlah respondennya kecil. Wawancara dengan pemilik bisnis melalui obrolan 

Whatsapp untuk menanyakan gambaran umum perusahaan dan permasalahan 

yang pernah dialami oleh perusahaan. Demikian pula pemilik menjawab 

pertanyaan yang diajukan secara tertulis (sugiyono, 2004) 

Menurut sugiyono (2015), kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu 

objek disebut juga kegiatan observasi. Pengamatan yang dilakukan dalam 
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penelitian ini adalah mengamati secara langsung aktivitas operasional dan sistem 

akuntansi perusahaan.  

 

4.3 Proses Perancangan  

Langkah cara pembuatan sistemaakuntansi-pada Souvenirbatam_id di mulai 

setelah laporan dan data mengenai individualitas perusahaan, aksi perusahaan, 

sistemyyang dipergunakan oleh perusahaan juga kesulitan yang dihadapi oleh 

perusahaan-dan akan dikumpulkan melalui pemantauan dan tanya jawab. Penulis 

mengidentifikasi catatan akunyyang diperlukan olehpperusahaan, buku harian 

yang dibutuhkan dan laporankkeuanganyyang diciptakan untuk mendukung 

pengambilan pertimbangan pemilik dimasa yang akan datang. 

Penulis juga akan buat data master sistem yang terdapat di table daftar akun, 

daftar supplier daftar<aset>tetap dan juga daftar-pelanggan, kemudian membuat 

table jurnal>umum, sales+header, sales+detail, purchase+header, dan 

purchase+detail. Kemudian dilanjut dengan pembuatan form-daftar-akun, daftar 

asset-tetap, daftar-supplier, daftar-pelanggan, daftar-harga, form-penjualan dan 

pembelian. Form-untuk memasukkan data ke dalam sistem. Setelah itu 

dilanjutkan membuataqueryayang akan membentuk laporan keuangan.  

Laporan yang dibentuk terdiri dari laporan neraca saldo, laporan laba rugi, 

laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan modal. Perancangan sistem 

akuntansi untuk Souvenirbatam_id sistem yang di buat dianjurkan oleh pemilik 

agar dibuat sesederhana mungkin untuk memudahkan pemahaman dan operasi 

juga untuk menyediakan laporan keuangan yang sah kepada pemilik bisnis. 
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4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan  

4.1.1   Tahap Persiapan 

Tahap berikut ini, pada awalnya peneliti melakukan pencarian 

tempat untuk melakukan kerja praktek yang membutuhkan perkembangan 

sistem akuntansi. Setelah menemukan tempatnya, dilanjutkan tengan 

perkunjungan untuk membahas kesediaan Souvenirbatam_id untuk meminta 

izin untuk pelaksanaan kerja praktek. Kesediaan Souvenirbatam_id ditandai 

dengan lampiran pernyataan implementasi oleh pemilik usaha dan kemudian 

dilakukan wawancara dan pengamatan supaya memahami situasi keseluruha 

usaha dan kesulitan yang dihadapi_perusahaan. Langkah selanjutnya adalah 

menyiapkan dan menyerahkan proposal kerja_praktek kepada dosen 

pembmbing dan ketua program studii akuntansi untuk memperoleh 

pembenaran implementasi kerja-praktek.  

 

4.4.2      Tahapan Pelaksanaan 

Tahap+pelaksanaan+adalah tahap lanjutan dari tahap sebelumnya. 

Setelah memperoleh tempat serta persetujuan pemilik perusahaan dan dosen 

pembimbing untuk melakukan kerja praktek di Souvenirbatam_id, maka 

aktivitas yang dikerjakan pada tahap ini adalah disimpulkan sebagai berikut:  

1. Melakukan wawacara dan pengamatan lebih lanjut untuk 

mendapatkan pemahaman semakin dalam tentang aktivitas bisnis dan 

sistem pencatatan akuntansi yang di Souvenirbatam_id; 

2. Kumpulkan informasi terkait kegiatan desain sistem akuntansi 

berdasarkan keadaan perusahaan; 
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3. Merancang sistem-akuntansi dengan bentuk-Microsoft-Access 2007; 

4. Menguji kecermatan sistem sebelum melatih pemilih perusahaan. 

Jika sistem tidak cocok atau memiliki masalah, itu akan diperbaiki; 

5. setelah sistem akuntansi yang dirancang akurat, maka akan dilatih 

cara menggunakan sistem yang selesai dirancang kepada-pemilik 

tersebut serta memberitahu manfaat dan penggunaan sistem-yang 

sudah dirancang; dan 

6. memeriksa kembali kecermatan sistem yang telah dibuat. 

 

4.4.3      Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap terakhir<dari tahapan kerja>praktek ini adalah membuat 

laporan dari sistem yang di rancang dan juga penilaian yang<dilakukan 

oleh>dosen pembimbing setelah mengadakan kunjungan ke_tempat usaha. 

Dalam proses_kunjungan ini dosen pembimbing_akan melaksanakan 

wawancara kepada pemilik_usaha dan sekaligus meminta pemilik usaha 

untuk memperlihatkan cara penggunaan sistem yang-telah diajarkan 

sebelumnya. 

 

4.4.4      Jadwal Pelaksanaan 

Pelaksanan kegiatan kerja praktek di Souvenirbatam_id berawal dari 

tanggal 20 Mei 2018 hingga 31 November 2018. Selama*kerja*praktek, 

aktivitas yang sering dilakukanaadalah aktivita yang berangkaian 

denganaperancangan sistemaakuntansi yang di buat. 
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Rencana penerapan kerja praktik berawal dari eksplorisasi lokasi 

kerja praktek,-wawancara,-dan pengamatan kegiatanaoperasional, 

pengumpulanadata dalam, perancanganssistem pencatatan akuntansi, 

pengujian, implementasi, pertimbangan, pengawasan, hingga pengkajian 

sistem. 
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