
 11  Universitas Internasional Batam 

 

BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian  merupakan suatu permasalahan yang mempunyai hubungan 

dengan tujuan dalam menyelesaikan kejadian permasalahan yang ada. Berdasarkan 

riset penelitian sebelumnya, penelitian laporan ini merupakan penelitian yang 

menggunakan penelitian terapan, penelitian terapan merupakan penelitian yang 

mengembangkan suatu permasalahan dengan cara sistematis dan organisir dalam 

menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan karakteristik penelitian dapat 

digolongkan pada penelitian deskriptif (Descriptive Research) dimana penelitian 

ini dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat sebuah keputusan untuk 

mengatasi masalah–masalah yang terjadi di entitas berdasarkan karakteristik atau 

fenomena yang terjadi (Indriantoro & Supomo, 2014). 

Rancangan Penelitian tersebut dilakukan dengan penyusunan sistem 

akuntansi pada King Of Communication. Diharapkan dapat membantu pengelola 

King Of Communication dalam menyelesaikan permasalahan keuangan yang 

terjadi pada King Of Communication. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Nazer M (2007) menyatakan metode pengambilan data terbagi menjadi 

dua berdasarkan sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data sekunder adalah 

menggunakan metode pengumpulan data yang sudah ada. Sedangkan data primer 

adalah mengumpulkan data yang berasal dari sumber secara langsung. Metode yang 

dipraktekan dalam riset ini adalah metode primer dengan melakukan observasi dan 

survei lapangan. 

Indriantoro & Supomo (2014) pengumpulan data menggunakan cara 

metode survei adalah dengan wawancara langsung terhadap pemilik usaha ataupun 

karyawan untuk mendapatkan kondisi perusahaan atau permasalahan dalam usaha. 

Wawancara adalah salah satu dari sekian teknik dalam mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumbernya. Wawancara ini 

menghasilkan informasi berupa proses transaksi sehari–hari dalam usaha. 
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 Observasi adalah proses dimana penulis melakukan tinjau lokasi secara 

langsung untuk mengamati pola perilaku yang terjadi pada perusahaan dan 

mengetahui secara sistematik pekerjaan dalam usaha secara langsung (Indriantoro 

& Supomo, 2014). Tujuan observasi adalah supaya penulis mencari tahu 

permasalahan yang terjadi pada King Of Communication. Kegiatan dilakukan 

dengan cara melakukan pengawasan dalam cara melakukan pencatatan transaksi 

keuangan. 

4.3 Proses Perancangan 

Tahapan dimulai setelah melalui proses pengumpulan informasi oleh 

penulis dalam meninjau permasalahan dalam kegiatan usaha. Dari permasalahan 

yang ada akan menjadi pertimbangan penulis dalam melakukan perancangan 

sistem. Perancangan sistem dalam membantu usaha King Of Communication akan 

menggunakan Ms. Access dan menyesuaikan dengan kebutuhan usaha yaitu 

perdagangan barang telekomunikasi sehingga dapat mengatasi persoalan yang 

terjadi pada entitas. 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahapan diawali dengan melakukan survei terhadap tempat yang bakal 

dijadikan sebagai tempat implementasi sistem akuntansi. Setelah mendapat tempat 

kerja praktek maka mulai melakukan proses wawancara kepada pengelola King Of 

Communication seputar gambaran perusahaan, kegiatan operasional dan 

permasalahan pada King Of Communication. Selanjutnya penulis membuat 

proposal tempat kerja praktik untuk persetujuan dijadikan tempat kerja. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Setelah mendapat keterangan tentang permasalahan yang terjadi pada 

King Of Communication penulis melakukan analisa guna untuk merancang sistem, 

luaran sistem yang dirancang berbentuk Ms.Access yang sesuai dengan keperluan 

pengelola dalam mengaplikasikan ke dalam usahanya.  
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Sistem yang dibuat sebelum memasuki tahap implementasi penulis 

melakukan uji coba dalam rangka mencari permasalahan yang terjadi pada sistem 

sebelum diberikan kepada pengelola. Setelah melakukan perbaikan terhadap sistem 

yang mengalami kesalahan, selanjutnya penulis memberikan pelatihan cara 

menggunakan sistem yang telah dibuat dan menanyakan pendapat pemilik terhadap 

sistem yang dirancang apakah telah sesuai dengan keinginan pemilik. 

Proses terakhir adalah menerima evaluasi dari pemilik terhadap sistem 

yang dirancang. Pada proses implementasi akan terus diawasi  dan dipantau 

terhadap keakuratan data yang telah dibuat, jika terjadi error pada sistem maka  

segera dilakukan revisi terhadap sistem. Diharapkan sistem dapat membantu 

kegiatan transaksi keuangan perusahaan dalam mengelola laporan keuangan. 

apabila sistem dianggap sudah berjalan dengan baik, maka selanjutnya dilakukan 

penyerahan sistem kepada pengelola King Of Communication. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Setelah rangkaian proses kegiatan selesai, hasil akhir yang dilampirkan 

dalam bentuk laporan kerja praktik sesuai format laporan. Kunjungan ke King Of 

Communication yang dilakukan oleh pembimbing untuk melakukan evaluasi atas 

implementasi sistem. 

Setelah penilaian dan evaluasi terhadap hasil kerja praktik maka akan 

dilakukan tahap penyelesaian finalisasi laporan kerja praktik. Hardcover laporan 

yang telah selesai dibuat dan diperbaiki, serta CD diserahkan kepada Biro 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Untuk penilaian mata 

kuliah kerja praktik I  dan II 
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4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

No. Aktivitas 

2019 2020 

Aug Sept Oct Nov Des Jan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Survey lokasi KP                          

2. Kunjungan lokasi KP, wawancara 

pemilik usaha, dan meminta 

persetujuan. 

             

           

3. Penyusunan proposal KP dan 

pengajuan kepada Prodi Akuntansi 
 

    
         

           

4. Kunjungan  kembali ke lokasi KP, 

mengumpulkan data transaksi 

keuangan. 
 

    

         

           

5. Merancang sistem akuntansi 

berbasis computer (Ms. Access) 

    
         

           

Irfan Batra Wiryawan. Pemrograman Sistem Akuntansi pada King Of Communication. 
UIB Repository©2020



15 

 

Universitas Internasional Batam 
 

sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan usaha 

 
 

6. Menunjukkan sistem yang sudah 

dirancang dan melakukan pelatihan 

penggunaan sistem 

 

    

         

           

7. Pemantauan terhadap klien atas 

penggunaan sistem akuntansi.  

 

    

        

            

8. Evaluasi sistem akuntansi dan 

memperbaiki kekurangan yang 

terjadi pada sistem pencatatan. 
 

    

        

            

9. Implementasi sistem pencatatan 

akuntansi final. 

 
 

    

        

            

11. Kunjungan dosen dan evaluasi hasil 

implementasi 

    
                

    

12. Finalisasi laporan                          
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Sumber: Data diolah, 2019. 
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