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BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penulisan 

Karya Tulis ini ditujukan untuk mengungkapkan kebenaran. Sugiyono 

(2013) menerangkan bahwa, “Penulisan ini juga tahap yang penting pada 

penulisan, sebab maksud pokok penulisan ini ialah menghasilkan data”. Sistem 

penulisan dalam laporan ini merupakan penulisan terapan. Penulisan terapan 

adalah penulisan yang dilaksanakan serta memiliki tujuan menerapkan hasil 

penemuan guna memecahkan masalah tertentu yang sedang dihadapi dalam 

sebuah organisasi ataupun perusahaan.  

Kerja praktek ini bertujuan mengembangkan suatu metode pembukuan 

secara akuntansi berbasis Microsoft Accsess yang bisa meningkatkan efisiensi 

dalam kegiatan operasional serta bisa menghasilkan laporan untuk pemilik 

perusahaan maupun pemakai laporan keuangan perusahaan tersebut. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengelompokkan informasi adalah unsur terpenting di suatu 

penulisan, data yang telah terkumpul kemudian diproses menjadi hasil penulisan. 

Tahap pendataan serta pengukuran informasi mengenai variabel-variabel yang 

diminati dengan cara yang sistematis. Data diproses hingga bisa disampaikan 

dengan jelas dan tepat sehingga bisa dipahami. Dalam penulisan Depot Air Galon 

PURIST ini peneiliti memakai metode pengumpulan informasi secara: 
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1. Wawancara 

Penulis melaksanakan diskusi melalui mengajukan pertanyaan pada 

pemilik usaha Depot Air Galon PURIST mengenai sistem pembukuan 

yang dipakai untuk peningkatan marketing serta efisiensi pada usaha 

miliknya. Dibawah ini merupakan beberapa pertanyaan yang penulis 

ajukan kepada pihak Depot Air Galon PURIST : 

a. Berapa konsumen langganan pada Depot Air Galon PURIST? 

b. Apakah ada sistem pencatatan yang sudah sesuai dengan standard 

akuntansi? 

c. Sistem Pencatatan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Depot Air 

Galon PURIST? 

2. Observasi 

Observasi adalah kegiatan terhadap sebuah tahap tujuan mengetahui lalu 

memahami wawasan dari suatu kejadian yang didasarkan wawasan serta 

ide yang sebelumnya telah disadari. Sutrisno Hadi (2018) mengemukakan 

pendapat, “observasi merupakan suatu tahap yang sangat kompleks yang 

terdiri dari berbagai macam proses baik proses biologis maupun proses 

psikologis yang lebih mementingkan proses-proses ingatan dan 

pengamatan”. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Sesudah melaksanakan proses Interview serta penelitian, peneliti 

melaksanakan proses penyusunan metode pembukuan secara akuntansi dan akan 

diterapkan di Depot Air Galon PURIST, antara lain : 
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1. Menganalisis sistem akuntansi seperti apa serta bagaimana sistem yang 

akan diterapkan pemilik usaha dalam usahanya, setelah itu menganalisis 

sistem seperti apa yang dibutuhkan dalam usaha Depot Air Galon PURIST 

ini sebagai solusi atas masalah yang dihadapi selama ini. 

2. Setelah proses analisis selesai, kemudian penulis akan menyusun metode 

pembukuan secara akuntansi yang selaras dengan standard yang berlaku 

serta sesuai dengan yang dibutuhkan dalam Depot Air Galon PURIST ini. 

3. Menjelaskan dan menyalurkan informasi cara-cara pemakaian sistem 

tersebut kepada pemilik Usaha dan Karyawannya. Dimulai dari akun yang 

akan dipakai, saldo awal, dan bagaimana tahap menginput transaksi-

transaksi ke jurnal umum pada sistem yang sudah dibuat untuk 

memudahkan kegiatan operasional. 

4. Pengimplementasian sistem yang sudah dibuat oleh Depot Air Galon 

PURIST. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Didalam penyelesaian kerja praktek ini beberapa tahap aktualisasi yang 

dikerjakan, antara lain: 

a. Tahap Awal (Persiapan) 

Tahap persiapan dalam melakukan penelitian ini adalah mencari objek 

didaerah Batam ini yang sesuai dengan solusi yang akan dilakukan analisis 

untuk dilakukan perancangan, setelah mendapat objek penelitian maka 

penulis melakukan wawancara dan observasi pada objek tersebut serta 

menemukan kendala yang ada pada usaha client tersebut. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini penulis memahami kendala atau masalah yang dialami pada 

usaha atau perusahaan ini, lalu penulis mengajukan proposal serta 

merancang suatu metode rancangan guna membantu pemilik usaha 

menjadi lebih mudah sehingga bisa diterapkan metode ini, selanjutnya 

pemilik usaha setuju dengan pengimplementasian sistem ini, selanjutnya 

penulis akan memantau dan merevisi pada proses pengimplementasian. 

c. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap penilaian dilaksakan dengan Dosen Pembimbing Dosen 

pembimbing melaksanakan visitasi ketempat kerja praktek sesudah proses 

pelaksanaan usai dilakukan. Kunjungan tersebut bertujuan menilai hasil 

sistem yang dirancang dan memastikan apakah luaran proyek telah 

bermanfaat bagi pengguna.  

Laporan Kerja Praktek yang sudah dirancang berdasarkan dasar Laporan 

Kerja Praktek serta direvisi oleh Dosen Pembimbing sehingga finalisasi 

atas Laporan Kerja Praktek didapatkan. Finalisasi Laporan Kerja Praktek 

harus dilengkapi dengan setiap dokumentasi dan lampiran yang telah 

dicantumkan dalam format laporan kerja praktek. 

 

4.5 Jadwal Kerja 

Jadwal aktualisasi kerja praktek ini dilaksanakan dimulai dari 1 September 

2019 hingga 31 Januari 2020. Kegiatan dilaksanakan didalam kerja praktek ini 

adalah melaksanakan pemeriksaan tempat, Observasi serta menyampaikan saran 

dan masukkan yang berhubungan dengan aktifitas pembukuan secara Akuntansi 
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dan penyusunan laporan keuangan. Jadwal pelaksanaan proyek ini bisa dibaca 

pada table berikut : 

N
o. 

Tahap 
Pelaksanaan 

Sep-19 Okt-19 Nov-19 Des-19 Jan-20 

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

1 

Melakukan 
pencarian 
tempat Kerja 
Praktek 

                                        

2 
memahami 
aktivitas 
perusahaan 

                                        

3 
menganalisa 
masalah pada 
perusahaaan 

                                        

4 
menyusun 
Proposal Kerja 
Praktek 

                                        

5 
Melakukan 
Observasi 
Lapangan 

                                        

6 
Merancang 
sistem yang 
akan dibuat 

                                        

7 
menguji sistem 
yang akan 
diterapkan 

                                        

8 
Pengimplement
asian Sistem 

                                        

9 

Menyaluran 
Informasi 
kepada 
Perusahaan 

                                        

1
0 

Pembuatan 
Laporan Kerja 
Praktek 

                                        

1
1 

Penilaian Kerja 
Praktek 

                                        

1
2 

Finalisasi 
Laporan Kerja 
Praktek 

                                        

1
3 

Pengumpulan 
Laporan Kerja 
Praktek 
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