BAB IV
METODOLOGI
4.1

Rancangan Penelitian
Perancangan penelitian, waktu penelitian,menentukan tujuan penelitian,

serta analisis dan penyajian hasil penelitian merupakan proses tahap peracangan
pada penelitian. Dalam proses penelitian ini jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian terapan. Penelitian terapan bertujuan sebagai pemecah masalah
yang timbul dan harus dihadapi sebuah entitas (Sugiyono, 2010).
4.2

Teknik Pengumpulan Data
Sumber data primer diaplikasikan dalam penelitian ini, yang dimana

sumber data primer adalah data diperoleh dari narasumber secara langsung tanpa
melalui orang lain ataupun media lainnya. Dari penelitian ini metode observasi dan
survey ialah metode yang digunakan penulis. Menurut Indriantoro & Supomo,
(1999)

metode

survey

adalah

metode

perangkaian

data

dengan

cara

wawancarasedangkan metode observasi adalah metode yang digunakan dalam
teknik pengumpulan data dengan cara mencatat proses kejadian obyek, subyek
secara sistematis tanpa komunikasi serta mengajukan pertanyaan.
4.3

Proses Perancangan
Sesudah dilakukannya survey serta observasi maka didapatkan informasi

mengenai aktivitas harian Dian laundry. Halangan yang dihasilkan melalui survey
dan observasi dapat dijadikan sumber luaran dalam penelitian ini
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4.4

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan

4.4.1

Tahapan Persiapan
Dalam tahap awal menyusun penelitian ini penulis menentukan tempat

dimana penulis akan melaksanakan penelitian dan aspek apa yang akan di teliti oleh
penulis, yaitu Dian laundry yang bergerak pada aspek laundry .Kunjungan pertama
kali bertujuan untuk memberikan penjelasan dan maksud dari penelitian ini kepada
pemilik usaha serta mewawancarai secara langsung ibu Selly selaku pemilik
laundry untuk mengetahui operasional usahanya. Dosen pembimbing akan
menyetujui proposal penelitian setelah penulis membuat proposalnya selesai.
4.4.2

Tahap Pelaksanaan
Penulis menganalisa permasalahan agar dapat menghasilkan luaran proyek

untuk mengatasi permasalahan yang di hadapi. Penulis merancang sistem Microsoft
Access dan diimplementsikan secara bertahap agar pengguna sistem tidak
mengalami kesulitan ketika menjalankan sistem. Penulis melakukan proses uji coba
sistem sebelum sistem tersebut diberikan kepada pemilik UMKM agar dapat
diperbaiki kekurangan dari sistem yang dirancang.
Penulis melakukan pelatihan kepada pengguna sistem agar pengguna
merasa nyaman menggunakan sistem tanpa adanya kesulitan. Pelatihan ini
diadakan karena penulis berharap pengguna dapat menggunakan dengan maksimal
sistem dan membantu laporan keuangan dari usaha pemilik.
Dengan adanya kunjungan rutin yang dilaksanakan maka penulis dapat
meyakinkan sistem berhasil digunakan dengan benar serta sesuai dengan kebutuhan
pemilik usaha.
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4.4.3

Tahap Penelitian dan Pelaporan
Seluruh aktivitas dalam penelitian ini dirangkum dalam bentuk sebuah

laporan. Untuk memastikan pengimplementsian sistem sudah benar maka dosen
pembimbing melakukan kunjungan dan melakukan penilaian terhadap penelitian
ini. Kemudian proses finalisasi laporan adalah pengumpulan data hasil dalam
bentuk hardcover ke BAAK.
4.4.4

Jadwal Pelaksanaan
Penelitian Dian laundry dilaksanakan penulis sejak bulan Agustus 2019

sampai dengan Oktober 2019. Penulis lebih ditujukan untuk fokus dalam
perancangan sistem akuntansi kepada Dian laundry selama penelitian berlangsung.
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik sebagi berikut:
No

Tanggal Pelaksanaan

1

31 Agustus 2019 s/d 7 Melakukan survei terhadap tempat kerja
September 2019

2

Kegiatan

praktik

21 September 2019 s/d Kunjungan terhadap tempat kerja praktik
28 September 2019

serta meminta izin. Mengumpulkan data
usaha dan memahami operasionalnya

3

29 September 2019 s/d Membuat proposal serta merancang sistem
19 Oktober 2019

4

26 Oktober 2019 s/d 1 Melakukan uji coba sistem untuk keakuratan
November

5

akuntansi

dan keandalannya

5 November 2019 s/d 8 Diskusi dengan pemilik terhadap kekurangan
November 2019

sistem pada form penjualan
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6

9 November s/d 12 Implementasi sistem
November 2019

7

13 November 2019

Dosen melakukan evaluasi apakah sistem
bekerja dengan baik

8

15 November 2019

Serah terima sistem kepada Dian laundry

9

14 Desember 2019

Pengumpulan hardcover

Tabel 1 : Tabel Pelaksanaan Kerja Praktik (2019).
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