BAB IV
METODOLOGI

4.1

Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian kerja praktik adalah sebuah observasi yang

bertujuan untuk bisa memecahkan masalah yang dialami pada suatu perusahaan.
Menurut Sugiyono (2016), suatu observasi yang dilakukan karena adanya suatu
masalah yang harus diselesaikan atau pun dibutuhkan suatu perbaikan.
Indriantoro dan Supomo (2015), mengatakan kalau observasi itu merupakan
sebuah lembaga seperti lembaga pemerintah atau pun lembaga bisnis yang sedang
mengalami masalah, namun masalah tersebut ada bisa diselesaikan.

4.2

Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dari kerja praktik dengan memakai data primer,

yakni data yang didapatkan secara langsung dari narasumbernya. Cara
mengumpulkan data kerja praktik adalah dengan cara survei, wawancara, dan
melakukan obsevasi.
Teknik pertama adalah survei, survei ini dilakukan dari mulai melihat
keadaan tempat kerja praktik, kemudian perkenalan dengan pemilik kerja praktik
secara langsung untuk mengetahui secara jelas keadaan tempat praktik. Teknik
kedua yaitu melakukan wawancara, menurut Sugiyono (2016), wawancara adalah
proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan
informasi yang dibutuhkan. Jadi manfaat dari wawancara ini adalah untuk
mengetahui keadaan kondisi tempat kerja praktik serta masalah yang dialami.
Untuk teknik terakhir adalah observasi, dimana observasi ini adalah proses
pemantauan mengenai kegiatan yang sedang dikerjakan dan akan terjadi setiap
kunjungan kerja praktik.

4.3

Proses Perancangan
Dari hasil data yang terkumpul akibat survei, tanya jawab, dan

pengamatan maka penulis merancang sebuah sistem akuntansi untuk membantu
kendala-kendala yang dialami oleh Toko MM Computer. Membuat sistem dengan
menyusun daftar akun, daftar pelanggan, daftar persediaan yang sesuai dengan
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kegiatan operasional, dan daftar aset tetap yang ada Toko MM Computer.
Membuat sistem untuk jurnal-jurnal transaksi yang diperlukan bagi Toko MM
Computer contoh jurnal sales, jurnal purchase, dan general ledger. Penulis juga
merancang laporan keuangan yakni, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan,
dan laporan pembantu. Selain itu, dibuat menu utama yang berguna untuk
mempermudah pemakai sistem untuk mencari menu yang diperlukan seperti hasil
laporan ataupun catatan kegiatan di Toko MM Computer. Terakhir, mengajarkan
sistem yang sudah sesuai dengan keperluan Toko MM Computer kepada
pemiliknya agar bisa menggunakan sistem yang sudah dibuat.

4.4

Tahapan dan Jadwal Perancangan

4.4.1

Tahapan Perancangan
Tahapan yang digunakan pada kerja praktik ini sebagai berikut:

1.

Tahap Persiapan
Tahap persiapan adalah langkah awal dari melaksanakan kerja praktik

ini. Tahap persiapan yang dimulai dari melakukan survey terhadap UMKM.
Sehingga mendapatkan salah satu UMKM yang bersedia untuk memberikan izin
melakukan kerja praktik. Adapun usaha umum yang terpilih Toko MM Computer.
Hal utama yang harus dilakukan adalah menjelaskan diri serta harapan, dan
keuntungan dari kerja praktik yang akan dilakukan dan meminta persetujuan dari
pemilik toko untuk bisa melakukan kerja praktik. Sesudah memperoleh izin dari
pemilik toko, selanjuynya mengajukan proposal kerja praktik kepada dosen
pembimbing dan ketua prodi.
2.

Tahap Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan ini, dimulai dari melangsungkan tanya jawab dengan

pemilik Toko MM Computer tentang aktivitas keseharian dan pencatatan seharihari yang dilakukan serta mengelompokkan data-data awal membuat sistem
akuntansi yang dibutuhkan Toko MM Computer. Membuat sistem akuntansi yang
cocok dengan bahan yang sudah diperoleh dengan mengunakan microsoft office
access. Sistem akuntansi yang sudah dibuat, lalu dites dulu sebelum diserahkan
kepada pemilik Toko MM Computer. Uji coba ini dilakukan agar sistem akuntansi
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tersebut bisa diandalkan dan bisa mengetahui kelemahan maupun kekurangan
sistem akuntansi tersebut agar bisa diperbaiki dan menjadi sistem yang sesuai
dengan kebutuhan operasional toko. Pengimplementasikan sistem dan pemberikan
pelatihan dasar akuntansi & sistem kepada pemilik toko dilakukan supaya bisa
menjalankan sistem dengan baik dan membantu pemilik toko dalam pencatatan
operasionalnya.
3.

Tahap Penilaian dan Pelaporan
Tahap ini adalah tahap terakhir dalam pelaksanaan kerja praktik. Tahap

penilaian adalah pertimbangan hasil dari kerja praktik yang sudah dilaksanakan.
Penilaian ini didapatkan dari pemilik toko dan dosen pembimbing. Laporan dalam
kerja praktik disusun sesuai dengan mengunakan sistematika pembahasan laporan.

4.4.2

Jadwal Pelaksanaan
Penerapan waktu kerja praktik di Toko MM Computer sejak dari awal

Juli 2019 hingga akhir Januari 2020. Berikut jadwal dari kegiatan kerja praktik.
Tabel 1
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek
No

Tanggal Pelaksanaan

Kegiatan

1

01 Juli 2019 – 05 Agustus 2019

Mencari tempat kerja praktik

2

10 Agustus 2019 – 14 Agustus 2019

Wawancara aktivitas perusahaan

3

15 Agustus 2019 – 06 September 2019

Observasi masalah perusahaan

4

07 September 2019 – 31 Oktober 2019

Perancangan sistem

5

01 November – 19 Desember

Implementasi sistem

6

20 Desember 2019

Kunjungan Pembimbing

7

21 Desember 2019 – 31 Januari 2020

Finalisasi laporan kerja praktik

Sumber: Penulis (2020).

Universitas Internasional Batam
Suyanti. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal pada Toko MM
Computer.
UIB Repository©2020

