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BAB IV 

METODOLOGI 
 

 

4.1 Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian yang didasarkan pada objeknya terdiri dari 

beberapa kategori yakni perencanaan yang memiliki tujuan mendapatkan 

informasi yang bermanfaat untuk menanggulangi masalah yang ada pada suatu 

terapan pendekatan ilmiah. Indriantoro & Supomo (2013) mengatakan 

bahwasannya penelitian terapan dapat dikatakan serupa dengan selidikan 

sistematik yang tertuju pada suatu permasalahan yang memiliki tujuan untuk 

dimanfaatkan sebagai kebutuhan lain-lain.  

Menurut Sugiyono (2014), metode deskriptif ialah metode yang akan 

dipergunakan didalam penelitian ini dimana metode ini memberikan gambaran 

mengenai tata cara mendapatkan seluruh data dengan benar dengan sistematis dan 

bertujuan agar dapat dipecahkan, dikuasai, serta dapat diatasi masalah yang 

spesifik yang tertuju pada perusahaan 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data ialah salah satu bagian penting disebuah penelitian yang 

memengaruhi proses analisa data, kemudian data ini akan diolah menjadi laporan 

yang seutuhnya Arikunto (2002). Ada dua metode dalam pengumpulan data yakni 

wawancara, pengamatan atau observasi. Berhubungan secara langsung bersama 

direktur suatu perusahaan merupakan cara untuk melaksanakan observasi pada 

penelitian ini. 

Dengan dilakukannya pengamatan, maka bisa diketahui aktivitas 

operasional pada perusahaan serta seluruh masalah yang terjadi di CV. Skale 

Design Interior. Dibawah ini terdapat beberapa pertanyaan yang diajuin oleh 

penulis ke perusahaan, yakni: 

1. Identitas perusahaan 

2. Prosedur kerja perusahaan 

3. Kewajiban dan tanggung jawab karyawan perusahaan 

4. Problematika umum yang dihadapi perusahaan 
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4.3 Proses Perancangan 

Informasi yang diperoleh dari direktur usaha sangat membantu dalam 

pemrosesan rancang sistem pencatatan. Penulis merancang sistem ini sesuai 

dengan kebutuhan CV. Skale Design Interior agar direktur lebih mudah 

memahami sistem yang telah dikembangkan oleh penulis dan lebih mudah untuk 

menganalisis data pada perusahaan. Seluruh laporan dihasilkan melalui sistem 

yang dikembangkan oleh penulis. 

Di dalam proses sistem pencatatan akuntansi terdapat beberapa langkah 

yang meliputi: 

1. Menganalisa transaksi yang telah terjadi 

2. Analisis seluruh data yang ada pada perusahaan 

3. Melakukan perancangan pada sistem akuntansi dan laporannya 

4. Menunjukkan sistem yang telah siap dibuat oleh penulis kepada 

pengguna serta membimbing pengguna dalam mengoperasikan sistem 

5. Memberi masukan dan saran kepada direktur perusahaan 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tanggal 5 Agustus 2019, penulis berkunjungan ke CV. Skale Design 

Interior untuk menemui direktur perusahaannya. Selanjutnya penulis minta 

permohonan kepada pemilik perusahaan untuk melaksanakan kerja praktik di 

perusahaan tersebut. Setelah penulis mendapat persetujuan dari direktur, maka 

penulis langsung menanyakan problematika yang dialami oleh CV. Skale Design 

Interior terkait sistem pencatatannya. Kemudian dilanjutkan dengan pemrosesan 

susun proposal kerja praktik dan mengajukan surat pernyataan dari klien untuk 

dinyerahkan ke program studi. 

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Ditahap ini penulis mulai menggabungkan seluruh data serta informasi 

yang diperoleh dari tahap melakukan wawancara dan pengamatan agar siklus serta 

sistem yang telah dibuat untuk perusahaan CV. Skale Design Interior dapat 

diketahui. Seluruh transaksi sehari- hari yang telah terjadi di CV. Skale Design 
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Interior akan dilakukan pencatatan oleh penulis. Aktivitas selanjutnya ialah 

penulis melaksanakan pengujian sistem yang telah dikembangkan oleh penulis 

serta melaksanakan implementasi yang bertujuan untuk memastikan laporan yang 

telah disiapkan oleh penulis akurat dan dapat beroperasi dengan lancar. 

 

4.4.3   Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Ditahap terakhir ini penulis akan melakukan penyusunan laporan kerja 

praktik atas hasil yang telah didapatkan melalui aktivitas selama melakukan 

perancangan, perencanaan serta pengimplementasian pada sistem yang telah 

dibuat.  

Setelah memastikan sistem yang dikembangkan berjalan dengan lancar, 

maka dosen pembimbing akan melakukan kunjungan ke lokasi tempat penulis 

kerja praktik. Tujuan dari kunjungan ini ialah tahap dimana penulis melakukan 

implementasi sistem yang telah dibuat. 

 

4.4.4   Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal kerja yang dilaksanakan oleh penulis selama menjalankan kerja 

praktik di CV. Skale Design Interior meliputi: 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

 

 

05 Agustus – 30 Agustus 2019 

21 September – 25 September 2019 

 

 

15 Oktober – 28 Oktober 2019 

 

26 November – 13 Desember 2019 

20 Desember – 25 Januari 2019 

06 Februari 2020 

 

07 Desember 2020 –  29 Februari 2020 

 

 

Mencari tempat kerja praktik. 

Menganalisa pencatatan keuangan 

usaha serta bertukar pikiran akan 

kebutuhan data tersistem. 

Mendesain sistem akuntansi sesuai 

harapan pemilik usaha. 

Membuat sistem sesuai rancangan. 

Penyusunan laporan kerja praktik. 

Dosen pembimbing melakukan 

visitasi ke CV. Skale Design Interior. 

Melaksanakan perbaikan luaran 

proyek dan pemfinalan laporan. 
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