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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1. Perancangan Penelitian 

Suatu perancangan sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, dimana 

sebuah rancangan adalah tahapan awal yang dirangkai dari ide-ide yang tercipta 

dan dari rancang tersebut lalu dapat membuat sebuah strategi untuk mencapai ide 

yang sudah dirangkum saat membuat sebuah rancangan (Priyono, 2016). 

Sedangkan menurut (Kuntjojo, 2009) rancangan penelitian adalah suatu ide atau 

cara yang dibuat untuk sebuah strategi dalam mencapai tujuan dari perusahaan. 

Dalam kasus penjelasan dari penelitian diatas kasus yang terjadi 

dilapangan merupakan karakterisik dalam penelitian ini. Fungsi dari rancangan 

penelitian ini adalah mencari penjelasan terhadapa suatu masalah dan memberikan 

alternatif untuk menyelesaikan masalah yang ada diperusahaan dan membantu 

perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan.  (Siyoto & Sodik, 

2015). 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah membantu menyelesaikan 

permasalahan yang sedang terjadi di dalam perusahaan. Dengan merancang sistem 

pencatatan akuntansi agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan 

untuk kegiatan operasional. Jika adanya sistem pencatatan ini diharapkan PT. Dwi 

Mitra Sukses dapat menyusun laporan keuangan dengan standar dan peraturan 

akuntansi yang ada di Indonesia dan untuk meningkatkan laba perusahaan dimasa 

yang akan datang. 
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4.2. Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data di dalam penelitian ini yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Wawancara

Dalam merancang sistem akuntansi ini penulis melakukan wawancara

dengan akunting di PT. Dwi Mitra Sukses tentang aktivitas operasional 

perusahaan, jam kerja perusahaan, pencatatan transaksi keuangan perusahaan. 

Wawancara ini membantu penulis dalam menemukan permasalahan yang 

dihadapi oleh perusahaan. 

2. Observasi

Dalam penelitian ini observasi merupakan hal yang dilakukan dalam

pengamatan langsung ke PT. Dwi Mitra Sukses, pengamatan langsung pada 

kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. 

3. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan referensi yang dapat ditemukan didalam

buku dan jurnal yang ada hubungannya dengan kegiatan kerja praktek yang 

dilaksanakan oleh peneliti. 

4.3. Tahap Perancangan 

Sistem pencatatan akuntansi dibuat dengan menggunakan software 

Microsoft Office Access 2010. Sistem sudah dirancang berdasarkan kebutuhan PT. 

Dwi Mitra Sukses yang laporan keuangannya digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan pengambilan keputusan dan pembuatan strategi perusahaan untuk 

masa mendatang. 
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Proses pembuatan sistem pencatatan akuntansi di PT. Dwi Mitra Sukses melalui 

tahapan, yaitu : 

1. Melakukan wawancara untuk mengetahui kegiata operasional perusahaan

dan melakukan observasi langsung ke PT. Dwi Mitra Sukses.

2. Mengidentifikasi masalah yang terjadi pada PT. Dwi Mitra Sukses.

3. Menganalisa permasalahan PT. Dwi Mitra Sukses berdasarkan dari data

yang diberikan perusahaan

4. Membahas masalah pencatatan akuntansi yang terjadi pada PT. Dwi

Mitra Sukses dengan pemilik dan akunting.

5. Memberikan masukan kepada pemilik tentang masalah yang terjadi.

6. Memahami standar akuntansi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

7. Perancangan sistem pencatatan akuntansi pada PT. Dwi Mitra Sukses.

Sistem dibuat menggunakan software sederhana, yaitu: Microsoft Access.

8. Sistem yang telah dibuat diuji diperusahaan pelaksanaan kerja praktek.

9. Memperbaiki segala kegagalan yang ada pada sistem yang sedang

dirancang.

10. Membuat buku panduan tentang tata cara penggunaan sistem akuntansi.

11. Melakukan training kepada akunting bagaimana cara menggunakan

sistem yang sudah dirangkai oleh penulis.

12. Melakukan percobaan sistem pencatatan akuntansi pada computer

pemilik.

13. Memberikan masukan atas pengendalian masalah yang terjadi di

perusahaan PT. Dwi Mitra Sukses.
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4.4. Susunan dan Jadwal Perencanaan 

4.4.1. Tahapan Awal 

Tahapan awal dari Kerja praktek adalah melakukan survey tempat kerja 

praktek, hingga pemilihan tempat untuk dilaksanakan praktek kerja lapangan. 

Persyaratan dalam pemilihan tempat praktek kerja, yaitu: 

1. Tempat kegiatan praktek harus berdiri kurang lebih selama satu tahun.

2. Tempat kegiatan praktek bukanlah kepemilikan dari kerabat dekat atau

tempat kerja dari mahasiswa itu sendiri.

3. Pemilik bersedia untuk melakukan penerapan pada sistem akuntansi

terkomputerisasi yang sudah dibuat oleh mahasiswa.

4. Tempat yang dapat melakukan kerja praktek berupa :

a. Institusi pemerintah atau swasta

b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

c. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

d. Industri Lokal dan Penanaman Modal Asing.

Dalam pemilihan tempat kerja praktek, penulis harus menentukan tempat 

praktek bersifat UMKM. Penulis memilih tempat di PT. Dwi Mitra Sukses 

bergerak dibidang pembangunan perumahan atau developer. PT. Dwi Mitra 

Sukses berlokasi di Jl. Raden Patah Komplek Nagoya Gateway Blok E No.3. 

Pemilik dari usaha dan penulis sudah melakukan wawancara dan pemilik 

menyetujui untuk menerapkan sistem akuntansi yang dirancang oleh penulis. 

Pemilik juga bersedia untuk memberikan segala informasi data tentang usaha 

miliknya. 
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Proses selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah memilih judul 

laporan kerja praktek , pemilihan topik dalam pembuatan laporan harus selaras 

dengan tempat pelaksanaan praktek kerja. Proposal kerja praktek harus dikerjakan 

lebih dahulu. Setelah proposal menerima persetujuan maka akan dilanjutkan pada 

tahap perancangan sistem. 

4.4.2. Tahapan Pelaksanaan 

Pelaksanaan termasuk kedalam tahapan penting yang harus dikerjakan 

penulis, pertama-pertama yang harus penulis lakukan ialah mengadakan 

wawancara dan observasi langsung ke perusahaan termpat praktek kerja. Tujuan 

dari wawancara dan observasi ini adalah untuk memahami masalah yang 

berlangsung lama di perusahaan  dan pengumpulan data untuk membantu penulis 

dalam merancang sistem. 

Wawancara dilakukan kepada pemilik usaha dan karyawannya. Setelah 

proses wawancara penulis menyimpulkan bahwa perusahaan memiliki 

permasalahan pada sistem pencatatan akuntansi, dimana pencatatan akuntansi di 

PT. Dwi Mitra Sukses dengan Microsoft Office Excel. Dengan pencatatan yang 

sederhana, oleh karena itu penulis membuat sebuah sistem pencatatan akuntansi 

dengan berbasis komputerisasi yang dapat digunakan oleh pemilik usaha. 

Penulis akan memberikan penjelasan tentang bagaimana menggunakan 

sistem yang sudah dirancang dan mengevaluasi jika saat penggunaan perusahaan 

mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi. Penulis melaksanakan 

kunjungan rutin secara berkala agar meyakinkan perusahaan bahwa sistem yang 

digunakan berfungsi dengan baik. 
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Setelah melakukan training, pemilik akan menerapkan sistem pencatatan 

akuntansi kepada karyawannya. Tahapan selanjutnya adalah evaluasi terhadap 

kinerja pengguna, untuk menyesuaikan penguna sistem dengan sistem yang sudah 

dirancang. 

4.4.3. Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

Penilaian dan pelaporan tahap penting yang menjadi akhir dari seluruh 

rangkaian praktek kerja, dimana sistem yang sudah dirancang akan dinilai dan 

diimplemntasikan pada perusahaan. Laporan akhir akan ditulis berdasarkan hasil 

dari pelaksanaan kerja praktek yang diimpelementasikan langsung pada 

perusahaan, dan dosen ditugaskan untuk membimbing laporan penulis. Setiap 

dosen menjadi pembimbing membantu dan menuntun penulis saat menemukan 

kendala saat proses pembuatan sistem. 

Pada tahap penilaian, sistem dinilai fungsi dan cara kerjanya. Sistem 

yang dibuat harus memiliki fungsi yang baik. Saat proses penilaian setiap dosen 

pembimbing mendatangi perusahaan dimana mahasiswa melakukan praktek kerja 

dan melakukan mewawancara pemilik usaha atau akunting untuk memastikan 

atau bertanya apakah sistem yang dirancang sudah diterapkan atau belum 

diterapkan. Selanjutnya sistem yang dirancang akan diamati oleh dosen dan akan 

diberi penilaian dalam penginputan hingga akhir dari proses laporan ini yaitu 

dalam mengumpukan CD dan hardcover kepada biro administrasi dan 

kemahasiswaan untuk di simpan. 
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4.4.4. Jadwal Kerja Praktek 

Proses dasar yang dikerjakan penulis ialah mencari tempat untuk 

melaksanakan praktek kerja pada tanggal 10 Juli 2019. Proses selanjutnya 

melakukan wawancara, tahap selanutnya proses pengajuan proposal dan mendapat 

persetujuan dari tempat praktek kerja, menandatangani surat pernyataan bahwa 

penulis mendapatkan izin untuk melakukan praktek kerja, setelah mendapat izin 

dari perusahaan, dilanjutkan dengan tahapn proses observasi dan wawancara lebih 

lanjut tentang kegiatan operasional perusahaan dalam hal mengumpulkan data 

untuk perancangan sistem pencatatan akuntansi, setelah data terkumpul proses 

perancangan sistem mulai dikerjakan dan jika ada kendala sistem tersebut akan 

melalui tahap pembetulan, setelah tahap perancangan selesai akan dilanjutkan 

dengan tahap penerapan sistem pencatatan dan dilakukan tahap training terhadap 

sistem kepada pemilik dan karyawan, setelah seluruh tahapan dilewati, tahapan 

akhir adalah melakukan evaluasi terhadap sistem sampai dengan implementasi 

sistem secara keseluruhan oleh perusahaan. 

Tabel 4.1 

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1. 10 Juli 2019 
Mencari tempat untuk pelaksanaan kerja 

praktek dan survey lokasi. 

2. 15 Juli 2019 Wawancara dengan pemilik dan akunting. 

3. 30 September 2019 
Pengajuan proposal serta persetujuan untuk 

melakukan kerja praktek lapangan. 

4. 1 Oktober 2019 Proses wawancara tahap lanjut dan 
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observasi langsung kegiatan operasional 

perusahaan. 

5. 
3 Oktober 2019 – 15 

Oktober 2015 

Merancang sistem memerlukan tahapan 

pengumpulan data 

6. 16 Oktober 2019 
Penyusunan kerangka sistem yang akan 

dibuat. 

7. 
21 Oktober 2019- 31 

Oktober 2019 
Pembuatan sistem pencatatan akuntansi. 

8. 

1 November 2019-10 

November 2019 
Review percobaan pada sistem 

9. 

11 November 2019- 13 

November 2019 
Pembetulan sistem pencatatan 

10. 
16 November 2019 

Implementasi sistem pada perusahaan PT. 

Dwi Mitra Sukses. 

11. 

17 November – 30 

November 2019 
Evaluasi dan perbaikan sistem 

12. 
2 Desember 2019 

Implementasi secara permanen pada 

perusahaan 

13. 

16 Desember 2019 – 31 

Desember 2019 

Pengawasan dan Peninjauan kembali 

terhadap sistem. 

Sumber: Data diolah, 2019. 
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