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BAB IV 

METODOLOGI 

  

4.1 Rancangan Penelitian 

Berdasarkan objeknya, rancangan penelitian tergolong dalam kategori 

penelitian meliputi perencanaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang 

berguna untuk mengatasi masalah dalam sebuah penerapan pendekatan ilmiah. 

Penelitian terapan dianggap sebagai penyelidikan yang sistematik terhadap sebuah 

masalah dengan tujuan yang digunakan untuk keperluan tertentu (Indriantoro & 

Supomo, 2013). 

Menurut Sugiyono (2014), metode deskriptif yang diaplikasikan dalam 

penelitian ini adalah mendeskripsikan secara sistematis untuk memperoleh data 

yang valid dengan tujuan yang diarahkan untuk suatu wawasan sehingga dapat 

untuk menguasai, memecahkan, dan mengatasi masalah tertentu bagi perusahaan. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Arikunto (2002) menyatakan data merupakan salah satu komponen yang 

penting dalam penelitian yang berpengaruh pada proses analisis data, dan data 

tersebut kemudian diolah kesimpulannya sehingga menghasilkan sebuah laporan. 

Secara umum, teknik pengumpulan data terdiri dari dua yaitu observasi atau 

pengamatan dan wawancara. 

Observasi yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah dengan cara 

berkomunikasi secara langsung dengan pemilik usahanya. Dengan melakukan 
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observasi kita dapat mengetahui kegiatan operasional laundry serta hambatan 

masalah yang dialami oleh papa laundry saat ini. 

Berikut ada beberapa persoalan yang akan diajukan peneliti pada pemilik 

laundry, yaitu: 

1.  Identitas laundry 

2. Proses kerja laundry 

3. Tugas dan tanggungjawab karyawan laundry 

4. Masalah umum yang dihadapi laundry 

 

4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan sistem pencatatan akuntansi ini memperoleh 

berbagai informasi dari pemilik usaha. Perancangan sistem ini disesuaikan dengan 

keperluan Papa Laundry memiliki tujuan supaya pemilik lebih mudah mengerti 

dengan sistem yang dipakai serta dapat menganalisa data perusahaan. Sistem yang 

telah dirancang dapat menghasilkan berbagai laporan yang jelas. 

Berikut adalah beberapa tahapan dari proses perancangan sistem 

pencatatan akuntansi: 

1. Melakukan analisa pada transaksi; 

2. Menganalisa data-data perusahaan; 

3. Merancang sistem pencatatan akutansi serta pelaporannya; 

4. Memperlihatkan sistem yang telah dirancang pada pengguna, dan 

mengajarkan pengguna dalam menjalankan sistem; 

5. Memberikan ide serta saran pada pemilik usaha; 
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4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Pada tanggal 25 November 2018, penulis berkunjung ke Papa Laundry 

untuk menemui pemilik usahanya. Kemudian penulis menyampaikan permohonan 

untuk berkeinginan melakukan kerja praktik kepada pemilik usaha. Setelah 

mendapatkan persetujuan dari pemilik usaha, penulis segera berdiskusi mengenai 

masalah yang dialami dengan sistem pencatatan keuangan Papa Laundry. Penulis 

kemudian membuat proses penyusunan proposal kerja praktek serta pengajuan 

surat pernyataan klien untuk diserahkan kepada program studi. 

4.4.1 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini, penulis memulai mengumpulkan data dan 

informasi yang didapatkan selama melakukan observasi dan wawancara untuk 

mengetahui siklus dan sistem yang telah diterapkan pada Papa Laundry. Penulis 

juga meminta data-data kepada pemilik untuk memberikan transaksi keluar 

masuknya pada kas yang terjadi setiap harinya. Selanjutnya penulis melakukan 

kegiatan untuk menguji coba sistem yang dirancang dan melakukan implementasi 

untuk mengetahui apakah laporan yang dibuat akan berhasil secara akurat. 

4.4.3   Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Setelah melaksanakan seluruh kegiatan kerja praktik ini, selanjutnya 

hasilnya akan segera disusun dalam bentuk laporan kerja praktik yang 

memperoleh hasil kegiatan selama proses perancangan, perencanaan dan 

implementasi sistem yang telah dirancang.  
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Setelah semua sistem dirancang selesai, selanjutnya dosen pembimbing 

akan berkunjung ke lokasi kerja praktik. Kunjungan tersebut dilakukan untuk  

melakukan implementasi sistem akuntansi yang dihasilkan. 

4.4.4   Jadwal Pelaksanaan 

Berikut adalah jadwal kerja selama pelaksanaan kerja praktik di Papa 

Laundry : 

1. Penulis mencari tempat dan meminta persetujuan izin kerja praktik; 

2. Melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik usaha mengenai 

perusahaan serta data-data perusahaan; 

3. Mengumpulkan susunan proposal kerja praktik dan surat pernyataan 

klien; 

4. Mempersiapkan dan merancang sistem pencatatan akutansi serta 

pelaporannya; 

5. Menyusun dan merangkum hasil yang dirancang selama kerja praktik dan 

disusun dalam bentuk laporan kerja praktik; 

6. Proses pelatihan, implementasi, dan perbaikan sistem; 

7. Kunjungan dosen pembimbing ke lokasi kerja praktik; 

8. Perbaikan luaran proyek dan finalisasi laporan; 
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