
BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Usaha 

 Didalam pembuatan kerja praktek, perancangan penelitian ini akan berisikan 

pembuatan sistem pencatatan akuntansi berbasis aplikasi dengan database yang 

memakai postgresql. Kegiatan observasi bertujuan untuk mengklasifikasi proyek 

kerja praktek yang merupakan bagian dari penelitian terapan, yaitu satu dari beberapa  

penelitian yang kegiatannya dikerjakan untuk tujuan sebuah pemecahan perkara yang 

terdapat didalam suatu organisasi (Sugiyono, 2010). Penelitian terapan adalah 

kegiatan observasi yang bertujuan memecahkan permasalahan yang jelas sedang 

dihadapi instituisi atau struktur organisasi tertentu yang pada umumnya dikerjakan di 

area pemerintahan atau bisnis (Indriantoro & Supomo, 2013).  

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dipakai berkaitan dengan perencanaan 

pengerjaan sistem adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

 Wawancara ialah suatu aktivitas untuk tujuan mengumpulkan data dengan 

suatu proses, yakni melakukan tanya jawab secara langsung dengan sumber data yang 

memiliki keterkaitan langsung dan tanpa dengan daftar pertanyaan (Djaelani, 2013). 

Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mendapat data melalui beberapa pertanyaan 

kepada pemilik usaha. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk mendapat informasi 

seperti identitas dari perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, 

kegiatan operasional perusahaan, rutinitas perusahaan, pencatatan akuntansi yang 

dilakukan serta kendala yang dihadapi. 

2. Observasi 

 Observasi merupakan salah satu strategi pengumpulan informasi dengan cara 

melihatnya secara langsung mengenai bagaimana sebuah pekerjaan dilaksanakan 

(Sugiyono, 2010). Teknik observasi ini dilakukan guna mengetahui cara kerja dan 
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sistem yang digunakan oleh PT. Mega Artha Sukses, dan dilakukan setiap adanya 

kunjungan. Dampak dari observasi tersebut bermanfaat untuk mendukung penulisan 

mengenai permasalahan perusahaan serta mendukung berlangsungnya perancangan 

sistem agar selaras dengan tiap-tiap siklus akuntansi. 

 

4.3 Proses Perancangan 

 Tahapan dibawah adalah fase dari perancangan sistem akuntansi pada PT. 

Mega Artha Sukses : 

1. Melakukan observasi dan juga wawancara dengan pemilik PT. Mega Artha 

Sukses  perihal aktivitas operasional dan persoalan yang dijumpai; 

2. Mendata tiap aset dan menambahkannya ke rancangan sistem pencatatan yang 

sudah dibuat; 

3. Menata laporan keuangan yang didalamnya mencangkup laporan laba rugi, 

laporan pembelian, laporan penjualan, dan laporan sisa stok; 

4. Memberikan rincian penjelasan tentang cara ataupun tahapan dalam 

menggunakan sistem kepada staff pengguna dan pemilik usaha; dan 

5. Menerapkan sistem pencatatan akuntansi pada PT. Mega Artha Sukses. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

 Praktik penelitian dipisahkan dalam beberapa tahap, yakni tahap persiapan, 

pelaksanaan, penilaian dan pelaporan. Dibawah ini merupakan uraian rinci mengenai 

tahapan-tahapan yang ada dalam pengerjaan penelitian : 

 

4.4.1 Tahap Persiapan 

 Pada tahapan ini dilakukan observasi dan wawancara lebih lanjut, setelah 

sebelumnya mendapat izin untuk melaksanakan penelitian di tempat usaha dan 

membantu pemilik dalam pencatatan akuntansi. Langkah observasi dan langkah 

wawancara dilakukan dengan tujuan mengerti kegiatan konkret dalam sistem 

pencatatan akuntansi yang ada di PT. Mega Artha Sukses . Selanjutnya dilakukan 
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pengumpulan informasi data yang memopong penataan sistem pencatatan akuntansi 

yang selaras dengan keadaan nyata perusahaan.  

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

 Pada tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan, akan dilakukan pembuatan sistem 

pada pencatatan akuntansi dan pelaporannya agar sesuai dengan kepentingan pemilik 

usaha. Sistem aplikasi yang sudah selesai dibuat akan diuji secara spesifik melalui uji 

coba implementasi. Sebelum implementasi, akan dilakukan pelatihan terhadap 

pemilik dan karyawan PT. Mega Artha Sukses yang akan bertanggung jawab untuk 

menggunakan sistem yang dibuat. Setelah meyakinkan sistem yang dirancang dapat 

dioperasikan dengan baik, selanjutnya akan dilaksanakan proses serah terima sistem 

yang dibuat tersebut kepihak PT. Mega Artha Sukses. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Tahapan ini dilakukan apabila tahap pelaksanaan sistem informasi telah 

dituntaskan dan membuahkan laporan selaras dengan keperluan pemilik perusahaan. 

Dilakukan penyusunan laporan riset, dan kemudian penilaian akan diberikan oleh 

dosen pembimbing dengan cara mengunjungi tempat penelitian tersebut dan 

melakukan observasi terhadap kemampuan atau kepahaman pihak pemakai atas 

sistem yang sudah dirancang. Setelah tahap penilaian dan evaluasi, hardcove laporan 

penelitian dikumpulkan ke divisi Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

(BAAK). 

 

4.4.4 Jadwal Kerja 

 Penerapan nyata kerja praktek pada PT. Mega Artha Sukses dimulai sejak 

bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Rincian jadwal 

pelaksanaan kerja praktek pada PT. Mega Artha Sukses sebagai berikut:  
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Tabel 4.1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1. 15 Agustus 2019 - 28 Agustus 
2019 

Pengenalan lokasi, permintaan persetujuan 
kerja praktek, dan persiapan rencana kerja 
praktek 

2. 29 Agustus 2019 Menyerahkan surat keterangan pernyataan 
untuk kesepakatan kerja praktek 

3. 2 September 2019 - 15 
September 2019 

Menguasai aktivitas operasional entitas 
dan sistem yang dipakai 

4. 16 September 2019 - 31 
September 2019 

Membuat pengumpulan data perusahaan 
yang diperlukan untuk disimpan 

5. 01 Oktober  2019 - 15 Oktober 
2019 

Tahap pendesainan sistem pencatatan 
akuntansi  

6. 16 Oktober 2019 - 02 Desember 
2019 

Melakukan pelatihan serta implementasi 
sistem pencatatan akuntansi 

7. 03 Desember 2019 - 10 
Desember  2019 

Menilai kinera sistem dan menulis laporan 
untuk kerja praktek yang telah dilakukan 

8. 11 Desember 2019 - 3 Januari 
2020 

 

Penilaian dari pandangan pemilik 
perusahaan dan kunjungan oleh dosen 
pembimbing 

9. 4 Januari 2020 - 31 Januari 2020  Finalisasi laporan dan penjilidan 
Sumber: Data diolah, 2019 
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