
BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian merupakan sebuah proses berkelanjutan yakni mulai dari 

perencanaan dan rancangan penelitian, kemudian arah penelitian, waktu penelitian, 

metode pengambilan data, analisa dan pelaporan hasil rancangan. Pada laporan ini 

menggunakan metode yaitu metode deskriptif kualitatif karena sifat data berupa 

hasil wawancara dan survey dan tidak berupa angka yang diukur.  

 Proyek yang dikerjakan oleh penulis menggunakan jenis penelitian terapan. 

Menurut Sugiyono (2010) penelitian terapan adalah hal yang dilakukan bertujuan 

untuk menjalankan hasil penelitian guna memberikan solusi tertentu dalam masalah 

yang dihadapi pengguna. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Salah satu pengambilan informasi dalam melakukan kerja praktek di PT. 

Shallomindo adalah dengan melakukan survey ataupun berkomunikasi dengan 

wawancara kepada pemilik dan karyawan perusahaan, sehingga bisa mengetahui 

bagaimana prosedur kerja, pengendalian internal control, proses dalam 

menjalankan operasional perusahaan dan kendala ataupun masalah yang dihadapi 

perusahaan sehingga bisa mengetahui kondisi perusahaan pada saat ini dan cara 

kedua dengan teknik observasi yaitu langsung ke perusahaan sehingga bisa melihat 

secara langsung bagaimana cara kerja sebuah perusahaan dalam bertransaksi antara 

satu dengan yang lainnya.  

 Dalam pengambilan data dengan wawancara, penulis memiliki banyak 

pertanyaan yang ingin diketahui dari perusahaan akan gambaran dan kinerja yang 

meliputi : latar belakang,cara kerja, pencatatan laporan, hal yang menjadi kendala 

dalam pengembangan perusahaan, kemudian gambran secra garis besar sistem yang 

dibutuhkan oleh perusahaan dalam pencatatan laporan keuangan, dan beberapa hal 

yang menyangkut kinerja karyawan. 
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4.3 Perancangan 

 Sistem yang dirancang oleh penulis akan digunakan oleh PT. Shallomindo 

dimulai dengan membuat jurnal umum, daftar akun yang menjadi kebutuhan dasar 

pengguna. Selanjutnya dibuat form untuk mengisi data-data yang berhubungan 

dengan konsumen, pemasok dan karyawan.  

 Perancangan jurnal umum dibuat berdasarkan daftar akun yang tersedia dan 

pada saat pencatatan, pengguna cukup memilih nama akun yang diinginkan yang 

sudah tersedia, jadi pengguna tidak perlu lagi melakukan pengetikan. Selanjutnya 

dibuat buku besar yang terhubung dari jurnal umum. Setelah itu dibuat jurnal 

penyesuaian untuk mencatat akun-akun penyesuaian. 

 Berikutnya yang dirancang adalah pembuatan kartu persediaan serta laporan 

utang piutang. Pada kartu persediaan terbagi menjadi dua yaitu untuk mencatat 

history dari persediaan serta mencatat balance dari persediaan tersebut. Kemudian 

kartu utang dan piutang dibuat untuk memudahkan pengguna untuk memantau 

kewajiban serta hak yang harus diberikan dan diterima. 

 Pada tahap terakhir dari perancangan sistem ini adalah pembuatan neraca 

lajur dan laporan laba rugi serta neraca. Neraca lajur dihubungkan jurnal umum dan 

penyesuaian yang  disiapkan penulis sebelumnya lalu dengan rumus dihitung saldo 

akhir untuk kemudian dicatat ke laporan laba rugi dan neraca. 

 

4.4 Tahap dan Jadwal Pelaksanaan 

 Beberapa tahap dilakukan penulis dalam melaksanakan proyek di PT. 

Shallomindo: 

1. Tahap Pertama 

Tahap ini dilakukan pada bulan november 2019, dilakukan survei 

awal ke PT. Shallomindo apakah lokasi tersebut memenuhi syarat yang 

telah diberikan UIB dan perkenalan diri penulis dan menjelaskan maksud 

dan tujuan proyek dalam merancang sistem. Proses pengumpulan data 

dengan tanya jawab dan langsung menuju lokasi atas operasional 

perusahaan. 

Pada minggu ketiga dan keempat bulan november 2019, dimulai 

dengan tahapan untuk mengumpulkan informasi mengenai sejarah 
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perusahaan, alur usaha dalam perusahaan, serta hal yang menjadi keluhan 

perusahaan selama menjalankan perusahaan tersebut. Setelah selesai 

mengumpulkan data dan menganalisa masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan, pada bulan desember 2019 dilakukan penentuan topik untuk 

kerja praktek ini dan pengumpulan pengajuan kerja praktek ke prodi 

Akuntansi. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah tahap persiapan telah dilakukan yakni dengan 

mengumpulkan data yang berguna bagi kerja praktek ini, tahap selanjutnya 

yang dilakukan adalah pembuatan sistem yang sesuai dengan kebutuhan PT. 

Shallomindo yaitu pada minggu pertama sampai minggu keempat bulan 

Agustus. Pembuatan sistem dimulai dengan pembuatan daftar akun yang 

dibutuhkan perusahaan, jurnal untuk penjualan, pembelian, pengeluaran 

kas, dan penerimaan kas.  

Selanjutnya sistem dilanjutkan dengan pembuatan jurnal umum, 

jurnal penyesuaian, buku besar, kartu persediaan, dan daftar depresiasi aset 

perusahaan serta perhitungan penyusutannya. Setelah semua form dan 

jurnal untuk pencatatan semua transaksi perusahaan telah dibuat, maka 

selanjutnya dibuat neraca lajur yang berfungsi menampung semua mutasi 

kejadian yang terjadi dan dibuat juga format untuk laporan laba rugi dan 

laporan neraca. 

Saat perancangan sistem yang dirancang penulis selesai, maka 

dilakukan implementasi, tahap implementasi ini berlangsung dari minggu 

pertama bulan maret 2020. Tahap implementasi dimulai dengan 

memperkenalkan sistem yang telah dibuat kepada akuntan perusahaan dan 

pelatihan sistemnya.  

Seiring dengan tahap implementasi ini dilakukan, dilakukan juga 

proses pemantauan sistem dan melihat bagaimana respon pengguna 

terhadap sistem yang telah dibuat. Pada awal bulan maret diterbitkan 

laporan keuangan dengan menggunakan sistem yang telah diimplementasi. 

Tetapi ada hal-hal yang perlu direvisi dari sistem yang dianggap masih 
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terlalu sederhana yaitu pada kartu persediaan, kemudian daftar pelanggan 

yang masih belum cukup lengkap, daftar pemasok, dan daftar karyawan. 

Tabel 4.4 jadwal pelakasanaan 

 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Sistem yang telah dibuat dan hasil dari sistem ini telah dibuat sejak 

November minggu pertama sampai dengan minggu kedua bulan Januari. 

Pada tahap ini telah dilakukan pula revisi untuk laporan praktek.. Lalu pada 

minggu kedua bulan Maret dosen pembimbing melakukan kunjungan ke 

lokasi kerja praktek untuk memantau dan menilai hasil dari kerja praktek 

ini.  

 

AKTIVITAS  

Periode 

NOVEMBER 

19 

DESEMBER 

19 MARET 20 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Servei lokasi √                      

Pengumpulan 

Data   
√   

                

Perancangan 

Sistem     
√ √ √        

Implementasi dan 

Pelatihan           
√ √ √ √    

Evaluasi dan 

Monitoring                 
 √ 

    

Kunjungan Dosen 

Pembimbing                     √   

Finalisasi 

Pelaporan                        √ 
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