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BAB IV 

METODOLOGI 
 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Dalam laporan praktek di Bagus Laundry digunakan penelitian terapan. 

Penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu 

penemuan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam suatu organisasi 

(Sugiyono, 2010). 

 Bentuk penelitian dalam pelaksanaan proyek pembuatan sistem laporan 

keuangan Bagus Laundry adalah penelitian terapan. Untuk membuat keputusan 

tentang kebijakan atau tindakan tertentu merupakan tujuan dari penelitian ini. 

Penggunaan metode ilmiah ini menjamin objektivitas dalam mengumpulkan fakta 

dan menguji ide kreatif untuk strategi bisnis alternative dan untuk 

mengembangkan sistem akuntansi berbasis Microsoft Excel 2007, yang mampu 

membantu memecahkan masalah yang dialami oleh perusahaan dan dapat 

memberikan laporan keuangan kepada pengguna dengan baik. 

 

4.2 Metode  Pengumpulan Data 

Untuk menetukan data penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :  

1. Observasi disini penulis terjun langsung ke lokasi untuk menemukan dan 

mendapatkan data yang akurat. 

2. Wawancara adalah pertanyaan dan jawaban yang terjadi antara penulis 

dengan pemilik laundry atau pihak lain yang berkepentingan untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. 
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3. Studi literature adalah pengumpulan data untuk mencari informasi sesuai 

dengan kebutuhan penulis dengan mengumpulkan literature yang ada di 

perpustakaan atau menggunakan jaringan internet. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Dalam proses perancangan sistem akuntansi yang diterapkan di Bagus 

Laundry ada tahapan sehingga perancangan sistem diperoleh. Berikut adalah 

tahap-tahap perancangan sistem pencatatan akuntansi: 

1 Langkah pertama adalah menemukan tempat kerja praktis yang belum 

menggunakan sistem komputerisasi dan yang memerlukan sistem 

pencatatan keuangan dalam bentuk Microsoft excel 2007, setelah 

mendapatkan tempat yang sesuai hal-hal yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah pengantar awal untuk jenis bisnis, alur kerja, operasi, dan 

laporan keuangan yang dijalankan oleh Bagus Laundry. Tujuan dari 

tahap ini adalah menyesuaikan sistem yang akan dibuat dengan sistem 

kerja Bagus Laundry. 

2 Tahap kedua menemukan masalah yang sedang dialami oleh Bagus 

Laundry sehingga sistemnya disusun sesuai dengan kebutuhan dan dapat 

memecahkan masalah, mempermudah pengguna sistem dalam aktivitas 

pencatatan transaksi yang lebih akurat. 

3 Tahap ketiga adalah mulai membuat sistem awal seperti nama akun yang 

dibutuhkan, formulir jurnal, buku besar atau laporan keuangan yang 

digunakan untuk disajikan dalam sistem pencatatan ini. 
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4 Tahap keempat adalah persiapan sistem berdasarkan data yang diterima 

dari pemilik laundry, dan pengelompokan ke akun yang telah dibuat oleh 

penulis dengan formula yang telah dirancang. 

5 Tahap kelima adalah setelah selesai memasukkan data sesuai dengan 

informasi yang diberikan oleh pemilik maka pada tahap ini penulis 

melakukan pelatihan terhadap sistem yang telah selesai dipersiapkan 

untuk pemilik Bagus Laundry. pemilik diminta untuk menggunakan 

sistem transaksi selama periode tersebut. Kesalahan dan kekurangan 

dalam sistem yang dirasakan oleh pemilik Bagus Laundry diketahui pada 

tahap ini menjadi dasar revisi dan penyempurnaan pada tahap 

selanjutnya. 

6 Tahap selanjutnya adalah setelah melatih pemilik Bagus Laundry dan 

memperbaiki kesalahan pada sistem yang ditemukan selama pelatihan. 

Pada tahap sebelumnya pemilik meminta penulis membuat sistem 

sehingga pemilik bisa mengetahui pendapatan per hari dan per bulan 

dalam satu sistem. Perbaikan dan revisi ini akhirnya dapat dilakukan 

dengan baik oleh penulis dalam satu pemilik sistem dapat mengetahui 

pendapatan yang diterima pada siang hari dan selama sebulan, dan 

pemiliknya dapat mengetahui apakah pemiliknya mengalami untung atau 

rugi, karena pemilik sebelumnya sering memberikan potongan harga 

untuk pelanggan. 

7 Tahap akhir merupakan finalisasi sistem akuntansi yang dibuat oleh 

penulis. Setelah tidak ada yang perlu ditambahkan oleh pemilik maka 

dengan ini penulis melakukan finalisasi setelah perbaikan kesalahan dan 
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kekurangan pada tahap sebelumnya, dan belum menemukan masalah 

baru pada sistem setelah digunakan kembali oleh pemilik Bagus 

Laundry. 

 

4.4 Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan 

 Pada awal januari 2018, penulis mulai melakukan kerja praktek mulai 

dari pengumpulan data. Berikut adalah aktivitas yang dilakukan oleh penulis pada 

tahap implementasi: 

4.4.1 Tahap Persiapan 

1.  Survei awal dilakukan oleh penulis untuk mencari tempat praktek dan 

mengetahui keadaan praktek yang penulis pilih untuk perancangan 

sistem.  

2. Mengunjungi dan mewawancarai pemilik Bagus Laundry untuk meminta 

ijin kerja praktek di Bagus Laundry. 

3. Setelah mendapat persetujuan dari pemilik Bagus Laundry, penulis 

membuat proposal kerja praktek dan surat pernyataan klien untuk 

diserahkan ke program studi. 

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Januari 2018, kerja praktek dimulai dari penulis mengerjakan 

pengumpulan data yang didapat dari pemilik laundry. Aktivitas yang dikerjakan 

oleh penulis untuk tahap implementasi adalah: 

1. Penulis mulai mewawancarai dan mengamati dengan pemilik Bagus 

Laundry untuk mengetahui keadaan perusahaan pada saat itu serta catatan 
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keuangan yang telah diimplementasikan di Bagus Laundry, dan masalah 

yang sedang dihadapi. 

2. Kemudian melakukan pertemuan dengan pemilik Bagus laundry untuk 

membahas masalah yang dihadapi dan perkiraan solusi untuk memecahkan 

masalah. 

3. Mulailah merancang kerangka dasar sistem registri berbasis Microsoft 

Excel 2007, seperti nama dan jumlah akun yang dibutuhkan untuk 

memasukkan data yang diberikan oleh pemilik Bagus Laundry. 

4. Melakukan diskusi tentang sistem dasar yang diciptakan oleh penulis 

dengan pemilik Bagus Laundry dan meminta pemiliknya untuk 

menambahkan kekurangan sistem. 

5. Memulai penyusunan sistem dengan desain yang diterapkan oleh penulis 

dan tambahkan permintaan dari pemiliknya untuk menambahkan rekaman 

yang bisa diketahui penghasilan per hari dan bulanan sehingga pemilik 

bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan yang didapat. 

6. Selanjutnya penulis melakukan pelatihan experobaaan penggunaan sistem 

pencatatan yang telah dirancang oleh penulis kepada pemilik Bagus 

Laundry. Pemilik juga diharuskan untuk mencoba menggunakan sistem 

untuk transaksi yang terjadi selama periode tersebut. 

7. Kesalahan dan kekurangan yang ditemukan oleh pemiliknya kembali 

dibahas dan direvisi kembali oleh penulis. 

8. Setelah sistem rekaman yang direvisi, pelatihan dilakukan kembali untuk 

memberitahukan beberapa perubahan pada saran pemilik mengenai 

kekurangan sistem. 
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9. Monitoring bagaimana perubahan, keefektifan, dan keakuratan sistem 

telah dirancang oleh penulis. Dan melakukan wawancara singkat kepada 

pemilik tentang sistem baru yang diterapkan, apakah sistem sudah bekerja 

dengan baik. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian Dan Pelaporan 

1. Setelah implementasi sistem dijalankan dengan baik, penulis mulai 

menyusun laporan kerja praktek. Penyusunan laporan kerja praktek ini 

didasarkan pada format yang ada, dan sesuai dengan data perusahaan yang 

diterima oleh penulis dan sistem akuntansi yang dibuat dan 

diimplementasikan di perusahaan. 

2. Proses selanjutnya dilakukan dimana dosen pembimbing penulis menilai 

sistem akuntansi yang telah dibuat oleh penulis. Selanjutnya, penulis 

menyiapkan surat kunjungan ke Bagus Laundry serta surat kesediaan klien 

untuk menerima kunjungan lapangan. 

3. Kunjungan dosen pembimbing ke Bagus Laundry merupakan tahap 

evaluasi dan penilaian kerja praktek yang dilakukan penulis. 

4. Setelah tahap kunjungan tersebut, dosen pembimbing mengevaluasi 

laporan kerja praktek yang disiapkan oleh penulis untuk mengetahui 

apakah laporan tersebut dapat dikumpulkan secara hardcover ke dalam 

program studi. 

5. Mengumpulkan laporan hardcover untuk program studi. 
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4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan kerja praktek mulai bulan Januari s.d. April 2018 di 

Bagus Laundry yang beralamat di Taman Kartini Raya 2 Blok A No 7 Sungai 

Harapan. Kegiatan kerja praktek memiliki waktu yang fleksibel tanpa harus 

mengikuti jadwal kerja karyawan di Bagus Laundry. Jadwal kegiatan pelaksanaan 

kerja praktek di Bagus Laundry dapat dilihat pada lampiran Tabel 1. 
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