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BAB IV 
METODOLOGI 

4.1  Rancangan Penelitian 

Riset merupakan riset pemilihan permasalahan yang berhubungan 

dengan sebuah tujuan untuk menyempurnakan praktik-praktik yang telah ada. 

Berdasarkan tujuan sebelumnya, penelitian tersebut dikategorikan sebagai 

penelitian terapan. Riset terapan adalah penyelidikan secara hati-hati, sistematis 

dan secara berkelanjutan pada suatu permasalahan yang dimanfaatkan untuk 

keperluan tertentu (Nazir, 2004). Menurut Kuntjojo, Pd, & Pengantar (2009) 

menyatakan riset terapan adalah ragam riset yang hasilnya dapat ditentukan dan 

berkaitan dalam pemecahan masalah. 

Laporan kerja praktik tersebut melakukan penyusunan sistem akuntansi 

berdasarkan Microsoft Access. Sistem akuntansi berfungsi dalam membantu 

seorang pengelola Cia Cia Laundry sehingga menyusun laporan keuangan 

perusahaan yang handal. Maka dari itu, Cia Cia Laundry dengan menggunakan 

sistem ini dapat memecahkan setiap permasalahan yang terdapat di Cia Cia 

Laundry.  

4.2  Teknik Pengumpulan Data 

Nazir (2004) mengemukakan teknik pengumpulan data terbagi atas dua 

bagian pengumpulan yaitu data tidak langsung dan data langsung. Data tidak 

langsung yaitu data dengan pemerolehan riset dari sumber yang telah ada begitu 

pula dengan data langsung adalah data yang dimana sumbernya diperoleh secara 

langsung oleh penelitian. Metode riset yang dimanfaatkan dalam riset ini yaitu 

metode secara observasi dan survei lapangan.  

Pengumpulan dengan teknik observasi yaitu melakukan wawancara 
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secara langsung dengan pemilik dan pekerja Laundry. Wawancara adalah metode 

pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara langsung untuk mengetahui 

pendapat, tanggapan, motivasi terhadap suatu objek (Soegijono 1993). 

Wawancara ini menghasilkan beberapa informasi berupa invoice pembelian dan 

penjualan sehingga laporan laba rugi bisa dihasilkan.  

 Survei merupakan kegiatan empiris yang berdasarkan fakta-fakta 

lapangan ataupun teks, melalui panca indera tanpa menggunakan manipulasi 

apapun. Tujuan observasi yaitu mendeskripsikan, menganalisa teori dan hipotesis 

melalui penelitian kualitatif maupun kuantitatif (Hasanah 2017). Kegiatan 

observasi yaitu dengan melalukan pengamatan dengan mencatat transaksi 

keuangan yang berlangsung. 

4.3  Proses Perancangan  

Wawancara dan survei yang dilakukan dengan tujuan memperoleh 

beberapa informasi berupa aktivitas operasional dan kendala yang dapat 

menghambat perusahaan tersebut. Kendala tersebut dapat menjadi dasar dalam 

merancang sistem yang terdapat di proyek ini. Pembuatan sistem pencatatan 

akuntansi dengan penggunaan Microsoft Office Access telah disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah terjadi supaya mudah 

dimengerti dan disimpulkan oleh pengguna. Maka dari itu, sistem akuntansi ini 

dapat memperoleh laporan keuangan yang handal. 

4.4  Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan  

4.4.1  Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dilakukan dengan pencarian tempat kerja praktik yang 

dijadikan sebagai tempat perancangan sistem akuntansi di Batam. Setelah 
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melakukan pencarian tempat kerja praktik, maka melakukan wawancara kepada 

pemilik Cia Cia Laundry berupa kegiatan operasional dan kendala organisasi. 

Penulis mengajukan proposal kepada pemilik Laundry untuk memberikan kerja 

praktik di usaha tersebut. Oleh karena itu, pemilik menyetujui kepada penulis 

untuk penyelesaian laporan kerja praktik dan memberikan berkas yang dibutuhkan 

oleh penulis untuk pembuatan laporan tersebut. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan dilaksanakan pada awal Agustus 2019, dilakukan 

dengan adanya pengumpulan data dari Cia-Cia Laundry. Sebelumnya, informasi 

yang didapatkan dalam tahap persiapan dilakukan penganalisaan kembali dalam 

perancangan sistem pencatatan akuntansi dan laporan keuangan. Luaran yang 

diperoleh dari perancangan dan pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan 

pengelola. Sistem akuntansi dirancang dalam Microsoft Office Access, seperti 

nama konsumen, nama pemasok, nama dan jumlah akun yang dibutuhkan pemilik 

Cia Cia Laundry.  

Sistem akuntansi yang telah dibuat akan dijadikan sebagai salah satu alat 

pada Cia Cia Laundry. Akan tetapi, sebelum melakukan implementasi, penulis 

akan melakukan pengujian terhadap sistem yang dirancang dan melakukan 

perubahan apabila terjadi kesalahan atau error. Setelah melakukan perbaikan, 

penulis akan melakukan pelatihan mengenai cara penggunaan sistem dan 

perkenalan terhadap sistem yang dirancang. Sistem yang dirancang kembali maka 

akan beroperasional dengan baik dan sesuai kebutuhan pemilik serta mendapatkan 

umpan balik dari pemilik tentang kemajuan sistem akuntansi.  

 Sistem yang dibuat akan dilakukan pemantauan setiap kegiatan 
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yang dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan keakuratan dan kemudahan 

pemilik dalam penggunaannya. Jika terjadi kesulitan atau error pada sistem lagi 

maka akan dilakukan perbaikan kembali. Jika tidak terjadi kesalahan maka yang 

diharapkan penulis bahwa sistem tersebut dapat memantau setiap pengeluaran 

atau penerimaan kas, dan dapat membantu pemilik Cia Cia Laundry dalam 

mengelola laporan keuangannya. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Setelah tahap pelaksanaan dilaksanakan maka langkah berikutnya yaitu 

menerapkan sistem pada Cia Cia Laundry dan dinyatakan bahwa sistem telah 

beroperasional dengan lancar. Maka dari itu, penulis akan mengelola laporan kerja 

praktik yang berdasarkan format dan menyesuaikan data perusahaan Cia Cia 

Laundry. Penulis dan dosen pembimbing akan melakukan visitasi ke Cia Cia 

Laundry untuk pemastian sistem telah diterapkan dan  penilaian serta penaksiran 

terhadap kerja praktik yang dibuat oleh penulis. 

Setelah melaksanakan penaksiran dan penilaian terhadap kerja praktik 

maka penulis bisa mengumpulkan laporan kerja praktik. Hardcover laporan yang 

telah disusun dan diperbaiki dari bab I sampai bab VII serta CD akan diserahkan 

ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Penulis 

mengumpulkan laporan kerja praktik adalah salah satu penilaian dari mata kuliah 

Kerja Praktik I dan II. 

4.4.4  Jadwal Pelaksanaan 

Kerja praktik dilaksanakan dari bulan Oktober hingga November 2019 di 

Cia Cia Laundry yang berkedudukan di Kompleks Anggrek Permai M 02. Berikut 

ini adalah aktivitas yang dilakukan dalam  kerja praktik : 
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Tabel 2 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik  

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
8 

15 July 2019 - 24 July 2019  
 
25 July 2019 - 30 July 2019 
 
 
01 Agustus 2019 - 22 Agustus 
2019 
 
23 Agustus 2019 - 01 September 
2019 
02 September 2019 - 02 Oktober 
2019 
02 Oktober 2019 - 1 November  
2019  
 
12 November 2019 
13 November 2019 - 30 
November 2019 

Survei dan pencarian tempat kerja 
praktik 
Melakukan survei dan mengajukan 
permohonan izin kepada pengelola 
Cia Cia Laundry 
Mempersiapkan dan pengumpulan 
data berkaitan dengan proyek kerja 
praktik 
Memahami segala kegiatan 
operasional umum perusahaan 
Perancangan sistem dan luaran 
proyek 
Melakukan pelatihan, penerapan, 
dan perbaiki sistem, serta 
penyusunan laporan kerja praktik 
Visitasi dosen pembimbing 
Memperbaiki luaran proyek dan 
penyelesaian laporan kerja praktik 

  Sumber : Data diolah,2019 
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