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BAB IV 

METODOLOGI 
 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian merupakan sebuah investigasi yang dilakukan secara tersusun, 

terorganisasi dan rajin dilakukan. Dalam metode penelitian biasa berisikan 

informasi yang dikaji ketentuannya mengenai proses yang harus dan akan ditempuh 

untuk melakukan penelitian (Indriantoro & Supomo, 2013). 

Dalam Indriantoro dan Supomo (2013) penelitan bermanfaat dan bertujuan 

untuk pengembangan dan penambahan ilmu yang dilakukan denngan beberapa trik 

dan aturan tertentu secara tertata dan teratur dengan guna untuk menghandel 

masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam proyek ini adalah penelitan terapan, 

dimana penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memecahkan masalah secara 

praktis (Suriasumantri, 1985). 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam kerja praktik ini di CV.Felindo 

Sukes Mandiri dimaksudkan sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Metode ini merupakan tahap diskusi antara peneliti dan pemilik usaha 

yang berkaitan dengan kegiatan operasonal yang sedang berjalan di 

perusahaan tersebut. 

2. Observasi 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah dengan pengamatan pada sistem 

akuntansi dalam perusahaan 

 

4.3 Proses Perancangan 

Langkah dalam pembuatan sistem akuntansi ini dimulai dengan 

pengumpulan data informasi yang berkaitan langsung dengan perusahaan melalui 

tanya jawab dan observasi. Data yang telah didapatkan kemudian harus dikelola 
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dan dianalisa. Kemudian dirancanglah sistem akuntansi memakai program 

Microsoft Office Access 2016 yang cocok dengan kebutuhan perusahaan. 

Setelah sistem selesai, maka peneliti mengimplentasikan sistem tersebut di 

CV.Felindo Sukses Mandiri dan menjelaskan cara menggunakan sistem ini kepada 

Admin CV.Felindo Sukses Mandiri. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari tempat untuk melakukan 

kerja praktik yang bergerak di bidang dagang. Kemudian memohon persetujuan 

dari empuya perusahaan untuk melakukan proyek di perusahaan tersebut. Jika 

sudah disetujui, maka lanjutkanlah dengan mewawancarai pelaku usaha untuk 

mengetahui keluhan dan kendala yang dihadapi dalam perusahaan sekarang. 

Setelah mengetahui kendala, peneliti melakukan penentuan topik, menyusun 

proposal kerja praktik dan memohon persetujuan dari pelaku usaha untuk 

ketersediaan implementasi sistem akuntansi. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahap ini, sistem pencatatan akuntansi yang telah dirancang untuk 

perusahaan telah diimplementasikan. Evaluasi dikerjakan setiap minggu untuk 

memahami masalah yang dihadapi oleh Admin CV.Felindo Sukses Mandiri ketika 

memakai sistem yang dirancang tersbut. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Penilaian untuk proyek kerja praktik ini akan dinilai ketika implementasi 

sistem selesai dilakukan di CV.Felindo Sukses Mandiri. Laporan kerja praktik 

disusun hingga akhir dari bab laporan kerja praktik ini. Untuk penilaian kerja 

praktik ini langsung dilakukan di lokasi implementasi sisem dilakukan yaitu di 

gedung perusahaan CV.Felindo Sukses Mandiri dan dievaluasi oleh dosen 

pembimbing kemudian tahap final adalah pengumpulan sampulan hardcover untuk 

laporan kerja praktik kepada BAAK. 
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4.4.4 Jadwal Kerja 

Proses dari kegiatan proyek kerja praktik secara rinci akan dijabarkan 

melalui tabel dibawah ini: 

Tahap Tanggal Aktivitas 

Persiapan 
20 Agustus 2019 

Interviu dengan empunya usaha untuk  

mengetahui permasalahan yang ada di  

lokasi kerja praktek. 

26 Agustus 2019 Penyusunan Proposal KP. 

Pelaksanaan 

5 - 30 September 2019 

Pengamatan untuk pemerolehan data 

yang 

dibutuhkan dalam pembuatan sistem 

akuntansi. 

10 Oktober - 25 

November 2019 

Pembuatan sistem akuntansi dengan 

program 

Microsoft Access 2016. 

07 Desember 2019 - 07 

Januari 2020 

Penggunaan sistem akan diajarkan 

kepada karyawan 

dan melakukan mplementasi sistem 

yang dibuat untuk  

menguji keakuratan dan kemanjuran 

sistem. Jika 

adanya kekurangan dapat dilakukan 

perbaikan pada 

sistem. 

Evaluasi dan 

pelaporan 

10 Januari - 29 

Februari 2020 

Bimbingan dari dosen pembimbing 

dan penyusunan 

laporan KP. Dosen medatangi lokasi 

kerja praktek untuk menyurvei sistem 

akuntansi yang 

telah diimplementasikan di perusahaan 

tersebut. 
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1 - 10 Maret 2020 

Penyelesaian laporan KP dan 

pengumpulan sampulan hardcover ke 

BAAK. 

Sumber: Penulis, 2020
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