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BAB IV  

METODOLOGI  

 

4.1. Rancangan Penelitian  

 Narsa dan Widodo (2012) Sistem merupakan jaringan-jaringan prosedur 

yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainya yang membentuk 

serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tugas. 

Prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang diatur secara berurutan yang 

meliputi proses dan operasi dari suatu sistem. 

 Dari penelitian ini bahwasaanya kami merekomendaikan praktek baru 

yang dimana kami akan membuat sistem akutansi untuk standart UMKM yang 

dimana bertujuan untuk mengenalkan dasar pencatatan akutansi selaras supaya 

mencetuskan laporan keuangan dengan akurat.  

 

4.2. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang kami gunakan dengan cara interview 

secara langsung kepada pemilik toko NSP Hijabs. Dari sini kami menanyakan 

mengenai seperti apa sistem pencatatan tersebut, apakah secara manual atau 

menggunakan microsoft excel atau berhubungan dengan lainnya. Dari jawaban 

pemilik menyatakan sistem pencatatannya secara manual. Dimana buka penjulana 

dan buku stok di jadikan 2 buku. Untuk mengenai pembayaran sewa, listrik, dan 

gaji karyawan dicatat di buku penjualan tersebut.  

 

4.3. Proses Perancangan Sistem  

Berkaitan dengan konfigurasi asifikasi pengurusan intern dan kodifikasi akutansi 

pada toko NSP Hijabs.  

1. Microsoft Office Access adalah software yang konfigurasi terhdap sistem 

pencatatan akutansi, terdiri dari table, form, query, dan report untuk 

menyusun perancangan sistem dalam membaca transaksi operasional 

toko NSP Hijabs.  

2. merakit halama table dan query, table berisi dengan kolom dan baris 

yang digunakan  

3. Penyusunan query 
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4. Pencatatan transaksi  

5. Hasil 

  

4.4. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan.  

Pada tahap ini menjelaskan jenjang mengenai konkretisasi sistem ini di 

jalankan:  

4.4.1. Tahap Persiapan  

Pada tanggal 28 agustus 2019, awalan penulis mendapat persetujuan 

kepada pemilik toko yaitu ibu Farida atas kesepakatannya menerima saya untuk 

membuatkan sistem akutansi di toko tersebut. Pada tanggal tersebut juga saya 

langusung membuat proposal untuk langsung menjalankan kerja praktek di toko 

NSP Hijabs. Persiapan apa saja yang meninjau terhadap persiapan saya untuk 

memulai membuatkan sistem akutansi di toko NSP Hijabs :  

1. Mencari tau mekanisme kerja secara operasional di toko NSP Hijabs  

2. Melihat sistem pencatatan yang dilakukan selama toko NSP Hijabs 

beroperasional 

3. Memperlajari apa saja yang diperlukan dan apa yang akan penulis buat 

untuk membuat sistem akutansi secara standart akutansi yang benar dan 

tepat.  

4.4.2. Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap ini dimana saya memulai membuat buat sistem akutansi. 

Sebelum dapat kesepakatan dari pemilik toko, saya melakukan observasi lebih 

lanjut mengenai apa-apa saja yang di perlukan pada toko NSP Hijabs. 

Setelah mendapatkan persetujuan dari prodi akutansi, saya langsung buatkan 

sistem akutansi untuk toko NSP Hijabs. Dalam tahapan ini saya akan jabarkan 

seperti:  

1. Mengoperasikan sistem pencatatan akutansi yang awalannya secara 

manual menjadi sistematik melalui Microsoft Office Access.  

2. Mengimplementasikan sistem yang dibuat. 

3. Mengajarkan karyawan toko NSP Hijabs dalam menjalankan sistem.  

4. Mengontrol perkembangan sistem dan evaluasi secara rutin.  
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4.4.3. Tahap Penilaian dan Pelaporan  

Tahapan penilaian tersebut menyampaikan fase dimana mengetahui 

apakah sistem pencatatan tersebut sudah melalui masa final evaluasi dalam sistem 

pencatatan sebuah laporan. Selain itu diadakan kunjungan dozen dimana 

mau mengetahui bagaimana sistem ini berjalan. Apakah sistem ini layak 

digunakan, mudah di mengerti, dan pencatatan laporan keuanganya sesuai dengan 

standart akutansi yang sudah di tetapkan. Di dalam ini, dosen pembimbing datang 

melakukan pengecekan di toko NSP Hijabs untuk mengetahui hasil akhir dari 

sistem kerja praktek tersebut. Sistem pencatatan akutansi yang di buat penulis 

diterima dengan baik.  
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Kegiatan  
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER  NOVEMBER  DESEMBER  

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

Mencari 

tempat izin 

kerja praktek 

                                  

Mengobservasi 

dan 
wawancara 

sesuai dengan 

apa yang 
dibutuhkan  

- - - - -                         

Pengumpulan 

data yang di 

perlukan  
- - - - -                         

Perancangan 

sistem dan 

melakukan 

perbaikan 
sesuai dengan 

permintaan  
- - - - - - - - -                 

Pengontrolan 

dan evaluasi 
terhadap 

sistem selama 

jangka waktu 
berjalan  

- - - - - - - - - - - - - -       

Kunjungan 

Dosen 

pembimbing  

- - - - - - - - - - - - - - -   

 
 

  

Sumber data diolah, 2019 
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