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BAB IV 

METODELOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Kegiatan yang terancang, terlaksanakan dimulai dari mengumpulkan data, 

menguraikan data, dan menguji data yang bersumber pada data yang tersaji 

sehingga mencapai sebuah ringkasan. Penelitian yang dilaksanakan adalah 

penelitian terapan dimana penelitian ini disusun untuk menyederhanakan 

penggunanya melakukan laporan keuangan dalam menjalankan usaha mereka. 

Penelitian/observasi terapan ini dilaksanakan dengan tujuan dapat memberikan 

solusi atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan 

menciptakan sistem akuntansi yang berguna dan berfaedah bagi owner usaha 

sewaktu mengidentifikasikan penerimaan dan pengeluaran transaksi yang terjadi 

dalam bisnis yang dilaksanakan. (Sugiyono, 2004) 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dilaksanakan bisa mendapatkan informasi yang dipakai 

memiliki fungsi untuk mendapatkan informasi melalui wawancara dan observasi 

sewaktu observasi dilaksanakan. Menurut Sugiyono (2004), pemahaman dalam 

wawancara dilakukan dengan teknik mengumpulkan data melalui observasi awal 

untuk mengidentifikasikan masalah yang terjadi, wajib diselidiki, dan juga perlu 

andai kata peneliti hendak lebih mendalami tentang hal dari narasumber dan 

dalam jumlah narasumber yang sedikit. Wawancara yang dilakukan dengan owner 

secara langsung pada saat kunjungan lokasi kerja praktik untuk mendapatkan 

gambaran umum toko, persoalan yang telah terjadi di toko. Demikian pula owner 

yaitu bapak Indi memberikan informasi yang diperlukan secara tertulis (Sugiyono, 

2004)  

Menurut Sugiyono (2015) , aktivitas pencantuman observasi yang 

dilakukan pada satu objek disebut sebagai aktivitas observasi. Penyelidikan yang 

dilaksanakan dalam observasi ini yaitu dengan mengamatinya langsung kegiatan 

operasinal yang dilaksanakan dan sistem akuntansi yang diterapkan. 
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4.3 Proses Perancangan  

Langkah pembuatan sistem pada Toko Mekar Abadi bermula setelah 

laporan dan data yang berhubungan dengan individualitas toko, usaha yang 

dilakukan oleh toko, sistem yang dipergunakan oleh toko, juga kesusahan yang 

dialami oleh toko dan akan diserahkan dengan pengamatan dan tanya jawab. 

Peneliti mengidentifikasikan catatan akun yang dipeelukan oleh toko, buku harian 

yang dibutukan, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyokong penetapan 

keputusan oleh owner toko yaitu bapak Indi di masa yang akan datang. 

Peneliti membuat data master pada sistem yang terdapat pada tabel daftar 

akun (chart of account), daftar pemasok (supplier), daftar pelanggan (customer), 

kemudian membuat tabel yaitu jurnal umum, jurnal penyesuaian, sales header, 

sales detail, purchase header, dan purchase detail. Selanjutnya dibuat form 

seperti form daftar akun (chart of account), daftar pemasok, daftar customer, form 

penjualan, dan form pembelian. Form memiliki fungsi menginput data ke dalam 

sistem yang dibuat. Kemudian diteruskan dengan membuat query yang akan 

membentuk laporan keuangan yang diperlukan.  

Laporan keuangan yang disusun yaitu laporan komprehensif laba rugi dan 

laporan neraca saldo. Perancangan sistem akuntansi untuk Toko Mekar Abadi, 

dianjurkan oleh pemilik toko yaitu bapak Indi, dibuat sederhana mungkin untuk 

mengampangkan pemahaman dan penggunaannya sampai dengan menyiapkan 

laporan yang sah bagi owner toko. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan diawali dengan peneliti melakukan pencarian lokasi 

untuk melaksanakan kerja praktik yang memerlukan pengembangan sistem 

akuntansi. Sesudah mendaptkan tempat kerja praktik yaitu Toko Mekar Abadi, 

peneliti melakukan kunjungan ke lokasi kerja praktik membahas kesediaan Toko 

Mekar Abadi untuk memberikan persetujuan untuk melaksanakan kerja praktik. 

Kesiapan Toko Mekar Abadi ditandai dengan lampiran pernyataan implementasi 

oleh owner Toko Mekar Abadi, kemudian melakukan wawancara kepada pemilik 

Toko Mekar Abadi dan observasi tepat kerja praktik supaya megetahui situasi 
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keseluruhan usaha yang dilakukan dan kesusahan yang dihadapi Toko Mekar 

Abadi. Langkah berikutnya adalah menyediakan dan menberikan proposal 

program kerja praktik kepada dosen pembimbing dan ketua program studi 

akuntansi guna mendapatkan ijin terhadap  pengimplementasian kerja praktik. 

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan adalah langkah yang dilaksanakan sesudah langkah 

persiapan. Sesudah mendapatkan lokasi kerja praktik serta persetujuan kerja 

praktik dari bapak Indi selaku pemilik dan dosen pembimbing yaitu ibu Serly 

untuk melaksanakan kerja praktik di Toko Mekar Abadi, maka kegiatan yang 

dibuat dalam tahap pelaksanaan ini yaitu: 

a. Melakukan Tanya jawab dan observasi lebih lanjut supaya memahami 

aktivitas yang dilakukan oleh Toko Mekar Abadi dan menganalisis kesulitan 

yang dihadapi oleh Toko Mekar Abadi. 

b. Mempelajari standar akuntansi dan aturan yang berlaku sesuai dengan 

kegiatan yang dilakukan oleh Toko Mekar Abadi. 

c. Mengumpulkan informasi yang terkait dengan kegiatan mendesain sistem 

akuntansi berdasarkan keadaan Toko Mekar Abadi. 

d. Merancang sistem akuntansi dan pelaporannya sesuai dengan peraturan dan 

syarat yang berlaku. 

e. Menguji ketepatan seeta kecermatan sistem yang dibuat dengan menguji coba 

implementasi. 

f. Mengimplementasikan sistem melalui uji coba implementasi. 

g. Melatih pengguna sistem untuk mengoperasikan sistem pencatatan akuntansi 

yang telah didesign. 

h. Menyerahkan sistem yang sudah dibuat dan diimplementasikan. 

i. Memeriksa kembali ketepatan dan keakuratan sistem yang sudah didesign. 
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4.4.3 Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

Tahap akhir yang dilakukan dalam kerja praktik yaitu menyusun sebuah 

laporan dari sistem yang dirancang, dibuat, dan juga penilaian dilakukan oleh ibu 

Serly, S.E, MM. selaku dosen pembimbing sesudah melakukan kunjungan ke 

Toko Mekar Abadi. Dalam kunjungan ini ibu Serly selaku dosen pembimbing 

akan melaksanakan Tanya jawab pada bapak Indi selaku owner Toko Mekar 

Abadi dan sekaligus meminta bapak Indi untuk menunjukkan cara memakai 

sistem yang telah diberitahukan oleh peneliti. 

 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan kerja praktik di Toko Mekar Abadi adalah sebagai 

berikut: 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 01 Juli 2019 – 05 Agustus 2019 Pencarian lokasi kerja praktik 

2 10 Agustus 2019 – 14 Agustus 2019 Tanya jawab kegiatan toko 

3 15 Agustus 2019 – 06 September 2019 Observasi masalah toko 

4 07 September 2019 - 31 Oktober 2019 Pembuatan sistem akuntansi 

5 01 November 2019 – 19 Desember 2019 Implementasi sistem akuntansi 

6 20 Desember 2019 Kunjungan dosen pembimbing 

7 21 Desember 2019 – 31 Januari 2020 Penyelesaian laporan kerja praktik 

  

 Rencana pengimplementasian kerja praktik ini berawal dari menemukan 

lokasi kerja praktik, melakukan tanya jawab, pengamatan aktivitas toko, 

menggumpulkan data, pembuatan sistem, pengujian, pengimplementasi, 

pertimbangan, pengawasan, sampai dengan pengkajian sistem. Selama kerja 

praktik, aktivitas yang dilaksanakan adalah aktivitas yang berkaitan dengan 

pembuatan sistem yang dijalankan. 
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