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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Menurut Sujarweni (2014) dalam melakukan penelitian mempunyai 

beberapa tujuan, salah satu diantaranya adalah untuk mengetahui pemecahan 

masalah dengan cara yang efektif. Tujuan penelitian ini adalah membantu 

membenahi sistem dalam pencatatan transaksi atas akuntansi beserta kegiatan 

keuangan yang terjadi pada usaha Monas Laundry denganmenggunakan media 

aplikasi berbasis Microsoft Office Access 2007. Aplikasi ini merupakan harapan 

untuk membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Monas 

Laundry dan dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang baik bagi 

pengguna sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melaksanakan kerja praktik, dibutuhkan metode pengumpulan data  

akan dipakai untuk memperoleh data seperti: 

1. Survei 

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab. Dengan cara tersebut 

mampu mengumpulkan informasi yang ingin diketahui dari berbagai macam 

aspek terhadap pelaku usaha.  

2. Observasi 

Pengertian observasi adalah sebagai metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk mengukur proses terjadinya suatu kegiatan. 
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3. Dokumentasi 

Dengan dokumentasi pemilik dapat melihat peristiwa yang terjadi di hari ini 

dan yang akan datang. Dengan dokumentasi pemilik bisa lebih mengoreksi 

kekurangan dari kejadian yang sebelumnya. 

4. Simulasi 

Proses kegiatan simulasi yang dilakukan sebagai berikut : 

a. Meminta dan menerima pendapat dari pemilik usaha atas sistem dan 

laporan yang di inginkan dan melakukan pelatihan terhadap pemilik 

usaha terkait pada sistem pencatatan akuntansi. 

b. Sistem yang tidak sesuai kemudian dirubah atas permintaan pemilik 

usaha. 

c. Melakukan pelatihan atas perbaikan sistem dan melakukan 

implementasi. 

d. Mewawancarai hasil dari implementasi. 

 

4.3 Proses Perancangan 

 Dengan merancang sistem akutansi berbasis Microsoft Office Access 2007. 

Sebelum melakukan rancangan, penulis harus melakukan tindakan kunjungan 

yang disertai dengan survei dan akan mengumpulkan segala informasi untuk 

memudahkan penulis dalam membuat perancangan sistem akuntansi. Pertama, 

mengetahui saldo awal pemilik dalam mendirikan usaha dan menetapkan akun 

yang berhubungan, kemudian sistem pun dapat dirancang lebih sederhana agar 

pemilik dengan mudah dalam menggunakan sistem.  
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4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Di tahap persiapan yang dilakukan penulis adalah melihat lokasi-lokasi di 

wilayah Kota Batam. Berkeliling selama seminggu, akhirnya menemukan usaha 

jasa Monas Laundry sebagai tempat yang bersedia.  

4.4.2  Tahap Pelaksanaan  

Harus dipahami dan diketahui oleh penulis pada tahap pelaksanaan adalah 

kendala serta masalah yang dialami oleh perusahaan, kemudian penulis 

melakukan pengajuan proposal dan membuat sebuah sistem yang sudah dirancang 

untuk mempermudah pemilik usaha sehingga dapat mengimplementasikan sistem. 

Setelah di setujui untuk mengimplementasikan sistem ini, penulis hanya akan 

mengawasi pada tahap implementasi 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Setelah tahap pelaksanaan selesai, tahap berikutnya ialah pelaporan dimana 

merangkum semua kegiatan yang ada dalam proyek. Kemudian visitasi yang 

dilakukan dosen pembimbing terhadap perusahaan dengan tujuan untuk menilai 

hasil sistem yang penulis rancang dan memastikan sistem bermanfaat bagi pemilik 

usaha. Setelah visitasi dilakukan oleh dosen pembimbing, kemudian 

mengumpulkan laporan akhir. 

4.4.4 Jadwal Kerja  

 Kerja praktik dilaksanakan tepatnya di Monas Laundry pada bulan Agustus 

– Oktober 2018. Dalam waktu 3 bulan sistem diopersikan di Monas Laundry. 

Jadwal pelaksanaan proyek kerja praktik ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1  

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

No Tahapan Tanggal  Tanggal  

1. Survey ke lokasi kerja praktik 04 Juni 2018 10 Juni 2018 

2. Wawancara awal dan permintaan izin 

kerja praktik kepada pemilik usaha 

18 Juni 2018 23 Juni 2018 

3. Pengajuan proposal kerja praktik dan 

persetujuan lokasi kerja praktik 

02 Juli 2018 08 Juli 2018 

4. Pengumpulan data usaha Monas 

Laundry 

09 Juli 2018 15 Juli 2018 

5. Perancangan rencana sistem 

pencatatan 

03 September 2018 31 Oktober 2018 

6. Pengujian terhadap sistem akuntansi 05 November 2018 11 November 2018 

7. Perbaikan pada sistem  16 November 2018 30 November 2018 

8. Impelementasi sistem pada pemilik 

usaha 

03 Desember 2018 23 Desember 2018 

9. Evaluasi dan revisi sistem akuntansi 24 Desember 2018 06 Desember 2019 

10. Kunjungan dosem pembimbing ke 

tempat kerja praktik 

16 Maret 2019 16 Maret 2019 

11. Hasil akhir laporan kerja praktik 18 Maret 2019 06 Mei 2019 

Sumber: Data diolah, 2019. 
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