
BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1. Rancangan Penulisan 

 Berdasarkan tujuan penulisannya, laporan ini dikategorikan sebagai 

penulisan terapan. Penulisan terapan dilakukan dengan maksud menyelesaikan 

masalah khusus yang dialami oleh organisasi atau bisnis menggunakan hasil atas 

temuan pada penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Pada umumnya, penulisan 

terapan dilakukan dalam lingkungan pemerintahan dan lingkungan bisnis. 

 Penulisan ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan 

penelitian ini dilakukan adalah untuk memahami karakteristik bisnis dalam 

melakukan kegiatan operasional bisnisnya. Metode penulisan menggambarkan 

kebutuhan bisnis terhadap sistem pencatatan akuntansi berupa penyajian laporan 

keuangan. Laporan penulisan atas proyek kerja praktek ini dirancang untuk 

mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh Toko Juliana Style salah satunya 

dalam hal pencatatan transaksi kegiatan bisnis dan pengaruhnya terhadap 

penyusunan serta penyajian laporan keuangan. 

 

4.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan diperoleh dengan melakukan survei, observasi serta 

wawancara secara lisan dan tulisan kepada pemilik usaha mengenai sejarah 

perusahaan, struktur organisasi, jenis-jenis transaksi yang terjadi, pemasok, dan 

lain-lain. Data yang diperoleh dikategorikan sebagai data primer, yakni data yang 

berasal dari narasumber (pihak pertama) secara langsung. 

 Penulisan ini diawali dengan melakukan kunjungan pertama ke lokasi 

proyek kerja praktik. Kegiatan survei diisi dengan wawancara singkat kepada 

pemilik toko selaku narasumber utama sekaligus pihak yang akan 

mengimplementasikan hasil luaran proyek ini. Hal yang dibahas pada kunjungan 

survei adalah melakukan tanya jawab seputar operasional bisnis, meliputi tanggal 

pendirian, struktur organisasi, kegiatan operasional usaha sehari-hari, dan 

hambatan apa yang sedang dihadapi pemilik toko dalam menjalankan bisnisnya. 
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 Kendala-kendala yang dihadapi pemilik toko dalam menjalankan bisnisnya 

menjadi tugas penting dalam merencanakan proyek yang akan dilakukan 

khususnya pada masalah pembukuan pencatatan transaksi bisnis. Penelitian ini 

menggambarkan secara garis besar apa saja yang mungkin dilaksanakan dalam 

proyek kerja praktek ini. Selanjutnya, dilakukan kunjungan observasi rutin ke 

lokasi kerja praktik guna memperoleh data-data yang akan mendukung proyek 

penulisan kerja praktek. 

 

4.3. Proses Perancangan 

 Sistem pencatatan akuntansi disusun berdasarkan kebutuhan operasional 

bisnis klien. Proses perancangan diawali dengan melakukan survei dan observasi 

terhadap kegiatan operasional bisnis klien. Pemilik bisnis memaparkan alur 

kegiatan operasional dimulai pada saat pembelian barang persediaan, 

penyimpanan, hingga penjualan barang kepada konsumen. Kemudian, 

penyusunan sistem pencatatan akuntansi dimulai dari penyusunan daftar akun 

yang dibutuhkan oleh Toko Juliana Style. 

 Proses perancangan sistem dilanjutkan dengan membuat beberapa tabel 

meliputi informasi daftar akun, pelanggan, pemasok, aset tetap dan persediaan. 

Selanjutnya, tabel pendukung lain juga dirancang untuk dilakukan perancangan 

sistem jurnal. Sistem jurnal diawali dengan perancangan tabel, query dan 

dilanjutkan dengan merancang formulir guna mengisi daftar masing-masing tabel 

yang telah dibuat sebelumnya. Perancangan query tambahan beserta relationship 

dan union, yang berfungsi menggabungkan keseluruhan jurnal pada masing-

masing formulir yang digunakan sebagai acuan pembuatan laporan keuangan. 

 

4.4. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

1. Tahap Persiapan 

 Proyek kerja praktik diawali dengan mencari objek kerja praktik. Objek 

kerja praktik harus memenuhi beberapa kriteria yakni merupakan 

perusahaan/organisasi/bisnis yang telah melakukan kegiatan operasional usaha 

sekurang-kurangnya satu tahun dan objek kerja praktik bukan merupakan bisnis 

milik keluarga. Survei lokasi dilaksanakan pada bulan Juli 2019. Setelah 
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menentukan beberapa pilihan, kesimpulan yang diperoleh ialah Toko Juliana Style 

memenuhi persyaratan sebagai objek kerja praktik.Toko Juliana Style telah 

beroperasi sejak tahun 2014. Kendala utama yang dihadapi pemilik adalah tidak 

tersedianya wadah untuk melakukan pencatatan transaksi secara rapi dan 

sistematis. Akibatnya, hingga akhir pertengahan tahun 2019 pemilik belum dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang baik. 

 Pada kunjungan kedua, dijelaskan beberapa hal terkait pentingnya sistem 

pencatatan yang baik dan tersistematis. Pencatatan yang baik dapat menghasilkan 

informasi-informasi penting bagi kelangsungan bisnis di masa depan melalui 

laporan keuangan. Karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang mampu menampung 

semua transaksi atas kegiatan operasional perusahaan.Kesimpulan dari kunjungan 

ini adalah pemilik paham dan menyetujui ketersediaannya sebagai objek kerja 

praktik dan melakukan penandatanganan proposal dan ketersediaannya sebagai 

klien. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Pelaksanaan diawali dengan pengumpulan informasi terkait objek kerja 

praktik. Informasi diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung kepada 

pemilik usaha atas pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari.Informasi yang 

diperoleh meliputi identitas perusahaan, kegiatan operasional, sistem pembelian 

barang dan penjualan barang, serta pembukuan manual yang diterapkan untuk 

mencatat seluruh transaksi operasional. Perancangan sistem dimulai pada tahap 

ini. 

 Pelaksanaan proyek kerja praktik berlangsung pada bulan Juli 2019 hingga 

Desember 2019. Perancangan sistem terus berkembang seiring dengan informasi 

yang diperoleh dari klien. Dalam pelaksanaan perancangan sistem, penelitian ini 

dibantu oleh dosen pembimbing agar sistem pencatatan yang dibuat sesuai dengan 

kaidah pencatatan yang tepat. Kunjungan berkala dilakukan agar perancangan 

sistem sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan. 

 Tahapan terakhir dalam perancangan sistem adalah sistem siap untuk 

digunakan oleh klien. Sistem terlebih dahulu dilakukan uji coba guna memastikan 

bahwa sistem telah dirancang dengan tepat. Pengguna sistem dibimbing untuk 
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melakukan penginputan data transaksi kedalam sistem pencatatan. Tahapan ini 

diiringi dengan perbaikan berkala terhadap masalah-masalah yang ditemukan 

didalam sistem. Tahap akhir dari pelaksanaan ialah sistem sudah siap untuk 

diimplementasikan. Penggunaan sistem diiringi dengan pelatihan dan pengawasan 

secara berkala. Evaluasi juga terus dilakukan agar pada tahap akhir implementasi, 

sistem sudah dapat digunakan dengan baik dan lancar. 

 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Tahapan akhir dari proyek kerja praktik adalah penyusunan laporan. 

Laporan kerja praktik disusun berdasarkan proses awal penelusuran lokasi kerja 

praktik hingga tahapan implementasi terhadap sistem yang telah dirancang. Hasil 

dari rancangan sistem berupa menu hingga laporan yang dihasilkan juga 

dipaparkan dalam laporan kerja praktik. Tahap penyelesaian rancangan laporan 

kerja praktik diiringi dengan kunjungan dosen pembimbing ke lokasi kerja praktik 

tanggal 8 Desember 2019. Dosen pembimbing melakukan wawancara kepada 

pemilik toko dan melihat pemahaman klien terhadap sistem yang akan digunakan. 

Kemudian klien menunjukkan implementasi terhadap sistem dengan memasukkan 

data transaksi usaha hingga laporan keuangan dapat dihasilkan. 

 Tahapan terakhir pada proyek kerja praktik adalah melakukan perbaikan 

berkala terhadap laporan akhir kerja praktik. Laporan kerja praktik dikembangkan 

dan dilakukan perbaikan berdasarkan arahan dosen pembimbing. Laporan akhir 

laporan kerja praktik akan difinalisasi dan dikumpulkan dalam bentuk hardcover. 

 

4. Jadwal Kerja 

 Pelaksanaan proyek kerja praktik dimulai pada tahapan awal pencarian 

lokasi kerja praktik hingga sistem siap untuk diimplementasikan dan laporan akhir 

kerja praktik telah difinalisasi. Berikut jadwal proyek kerja praktik: 
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Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik di Toko Juliana Style 

Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

Penentuan lokasi kerja praktik berdasarkan kriteria 
1–15 Juli 2019 

Kunjungan awal ke lokasi kerja praktik dan persetujuan klien 
16 Juli 2019 

Kegiatan wawancara dan observasi awal terkait identitas 

perusahaan dan kegiatan operasional usaha 
22 Juli 2019 

Informasi terkait kegiatan operasional usaha dikumpulkan 

beserta perancangan sistem pencatatan awal 
23–31 Juli 2019 

Perancangan sistem pencatatan akuntansi 
01 Agustus – 15 Oktober 2019 

Pengenalan dan uji coba sistem pencatatan kepada klien 
17 – 27 Oktober 2019 

Tahap perbaikan sistem dan pengawasan 01 – 09 November 2019 

Melaksanakan implementasi sistem pencatatan 10 – 24 November 2019 

Mengevaluasi penggunaan sistem setelah implementasi 25 November – 07 Desember 

2019 

Penyusunan laporan kerja praktik Agustus – Desember 2019 

Kunjungan oleh dosen pembimbing ke lokasi objek kerja 

praktik 

08 Desember 2019 

Perbaikan laporan kerja praktik dan tahap finalisasi laporan 

kerja praktik 

14 Februari 2020 

Sumber: Data diolah, 2020. 
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