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BAB IV 

METODOLOGI 
  

4.1 Rancangan Penelitian 

Menelusuri penelitian dan pengkajian studi ini, penulis bermaksud untuk 

memberikan jawaban terhadap permasalahan mengenai sistem pelaporan 

keuangan yang dihadapi oleh pemilik. Penelitian ini adalah penelitian terapan 

yang merupakan salah satu jenis penelitian dengan tujuan untuk mengemukakan 

penyelesaian atas persoalan-persoalan tertentu secara praktis. Pemecahan masalah 

dilakukan sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan guna kepentingan 

manusia baik secara individu, kelompok ataupun untuk keperluan industri politik 

dan bukan untuk pengetahuan keilmuan semata merupakan tujuan utama dari 

penelitian terapan (Fristiana Irina, 2017). 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis melaksanakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Wawancara, merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian, dimana adanya suatu proses interaksi 

antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang 

diwawancarai (Hasanah, 2017). Penulis melakukan pengumpulan data 

yang ada kaitannya terhadap usaha pemilik, dengan mempergunakan 

sistem tanya jawab sambil bertatap muka langsung dengan pemilik usaha 

Hose Laundry.   

2. Observasi, merupakan kegiatan pencatatan suatu gejala atau peristiwa 

dengan bantuan alat atau instrumen untuk merekam serta mencatatnya 

guna tujuan ilmiah atau tujuan lainnya (Hasanah, 2017). Penulis 

melakukan teknik pengumpulan data dengan melihat secara langsung 

kondisi usaha Hose Laundry serta melakukan pengumpulan informasi 

dan data yang berhubungan dengan persoalan yang terjadi. 
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4.3 Proses Perancangan  

Berbagai informasi mengenai Hose Laundry diperoleh langsung dari 

pemilik usaha, informasi yang diberikan merupakan penunjang dari proses 

perancangan sistem ini. Proses perancangan sistem ini merupakan kolaborasi 

antara penulis dengan mahasiswa jurusan teknologi informasi. Dimana penulis 

menjelaskan mengenai pencatatan akuntansi sampai dengan penyajian laporan 

keuangan, dan mahasiswa jurusan teknologi informasi tersebut yang membuat 

sistem informasi akuntansi ini. Keperluan Hose Laundry disesuaikan dalam proses 

perancangan ini, sehingga mempermudah pemilik untuk lebih memahami sistem 

pencatatan transaksi yang digunakan dan pemilik juga dapat melakukan analisa 

terhadap data keuangan atas usaha yang didirikan.  

Tahapan dari proses perancangan sistem pencatatan transaksi keuangan 

pada Hose laundry yaitu: 

1. Menganalisa identitas perusahaan; 

2. Menganalisa bukti transaksi keuangan; 

3. Membentuk sistem pencatatan transaksi keuangan serta pelaporannya; 

4. Menunjukkan sistem yang telah dibentuk kepada penyelia, 

membimbingnya agar dapat menggunakan sistem tersebut; dan 

5. Mengungkapkan pendapat dan saran kepada pemilik usaha. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

9 Agustus 2019 merupakan hari dimana penulis melakukan kunjungan ke 

Hose Laundry dengan tujuan bertemu dengan pemilik usaha. Penulis memberikan 

surat permohonan guna pelaksanaan kerja proyek pada tempat klien. Setelah klien 

setuju atas kerja praktek yang akan dilakukan oleh penulis, penulis langsung 

segera membahas mengenai pokok permasalahan yang dihadapi oleh klien 

berkaitan dengan sistem pencatatan transaksi keuangan pada Hose Laundry. 

Setelah mengetahui semua pokok permasalahannya maka selanjutnya penulis 

menyusun proposal kerja praktek serta melampirkan surat persetujuan dari klien 

yang telah ditandatangani untuk diberikan kepada pembimbing dan kepala prodi 

akuntansi (data diolah, 2020).  
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4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Penulis melakukan pengumpulan data serta informasi yang diperoleh dari 

kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan dengan tujuan agar dapat 

mengenal siklus dan sistem yang telah dijalankan pada Hose Laundry. Penulis 

juga permintaan atas data transaksi masuk dan keluarnya aktivitas kas yang terjadi 

setiap hari kepada klien. Setelah itu, penulis melakukan uji coba sistem pencatatan 

transaksi keuangan yang telah dibentuk oleh penulis dan melaksanakan penerapan 

terhadap sistem agar penulis mengetahui apakah laporan yang dihasilkan dapat 

menunjukkan hasil yang lebih akurat (data diolah, 2020).  

 

4.4.3   Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Ini adalah tahap akhir, dimana setelah penulis menjalankan semua tahap 

dari proyek kerja praktek ini. Hasil dari kegiatan proyek ini akan disajikan ke 

dalam laporan kerja praktek, berupa hasil – hasil dari aktivitas yang dilakukan 

mulai dari tahap perencanaan, perancangan sistem serta implementasi sistem 

pencatatan transaksi keuangan yang disusun. Pembimbing akan melakukan 

kunjungan pada tempat kerja proyek penulis, dengan tujuan melakukan 

pengecekan apakah sistem yang dibentuk benar telah dijalankan oleh pemilik 

usaha (data diolah, 2020). 

 

4.4.4   Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal kegiatan kerja praktek di Hose Laundry sebagai berikut: 

 

Sumber: Penulis, 2020. 

Susanti. Perancangan Sistem Transaksi Keuangan pada Hose Laundry. 
UIB Repository©2020




