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BAB IV 

METODOLOGI 

 

A. Rancangan Penelitian  

1. Metodologi 

Dalam melakukan penelitian, proses belajar, pembelajaran serta riset 

ilmiah lainnya metodologi merupakan suatu hal yang sangat penting, 

dikarenakan dibutuhkannya sistem dan tata cara yang teratur untuk 

melakukan penelitian dan metodologi yang digunakan pada ruang lingkup 

tersebut. sederhanan kata metodologi merupakan serangkaian cara-cara yang 

diterapkan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang sedang diteliti. 

Secara etimologi, kata metodologi diambil dari Bahasa Yunani yang 

terdiri dari kata “methodos dan logos” yang dimana methodos berartikan 

cara atau jalan yang ditempuh, melainkan logos berartikan ilmu 

pengetahuan sehingga metodologi merupakan ilmu tentang cara atau jalan 

yang ditempuh untuk  memecahkan sebuah permasalahan. Berbeda dengan 

pengertian metodologi menurut KBBI yang dimana metodologi diartikan 

sebagai ilmu tentang metode atau uraian tentang metode.  

Dalam pembuatan kerangka ilmiah, metodologi digunakan oleh 

peneliti sebagai penguji apakah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut 

peneliti telah menggunakan metode yang sudah tepat atau tidak. Untuk lebih 

memahami kata metodologi secara terperinci dapat ditinjau berdasarkan 

pendapat-pendapat para ahli seperti yang dinyatakan oleh Bakker yang 

mengartikan metodologi merupakan cara-cara yang mengatur suatu 

prosedur penelitian ilmiah pada umumnya, serta pelaksanannya terhadap 

masing-masing bidang keilmuan secara khusus. Melainkan menurut Mouton 

metodologi adalah tata cara atau suatu metode untuk melakukan suatu hal. 

Serta menurut Gie pada dasarnya metodologi menunjukan tiga ciri utama 

dalam kerangka konseptual atau operasional yaitu metodologi semata-mata 

merupakan ilmu tentang metode, berkaitain dengan ilmu khsus serta 

metodologi sebagai sebuah cara untuk mengumpulkan data ilmu khusus. 
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2. Penelitian 

Pada umumnya kata penelitian berartikan suatu proses yang bertujuan 

untuk menyelidiki, mencari tahu, hingga menemukan sesuatu atau data yang 

sedang diteliti. Pendapat yang lain menyatakan bahwa pengertian dari 

penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan secara sistematis 

dengan cara mempelajari berbagai bahan serta sumber untuk mengumpulkan 

fakta-fakta untuk mendapatkan kesimpulan baru. 

a.     Ciri-Ciri Penelitian 

Tujuan utama dalam melakukan penelitian adalah untuk 

menemukan sesuatu atau data yang sedang diteliti, terdapat beberapa 

karakteristik atau ciri ciri dari penelitan tersebut, yang dimana ciri ciri 

penelitian tersebut yaitu : 

 

1)   Rasional 

Berdasarkan ciri-ciri keilmuan rasional menyatakan bahwa 

penelitan harus dilaksanakan dengan cara-cara yang masuk akal 

atau logis sehingga dapat dicerna atau dipahami oleh nalar 

manusia. 

2)  Empiris  

Berdasarkan ciri-ciri keilmuan empiris menyatakan bahwa 

penelitian didasari oleh sumber pengetahuan yang diperoleh 

melalui hasil dari penelitian atau pengamatan dari indera 

manusia, sehingga metode ini juga dapat digunakan oleh orang 

lain untuk melakukan pengamatan. 

3)  Sistematis  

Berdasarkan ciri-ciri keilmuan sistemasi menyatakan 

bahwa penelitian harus melalui langkah-langkah yang bersifat 

masuk akal atau logis serta teratur sesuai dengan sistem yang 
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telah ditentukan sehingga tersusun runtut sebab-akibat dari suatu 

objek penelitian.   

b.     Tujuan Penelitian 

Agar pengertian dari penelitian dapat lebih di mengerti secara 

terperinci, maka yang dapat dijadikan sebagai rujukan adalah pendapat 

para ahli sebagai beirkut : 

 

1)  Soetrisno Hadi 

Menurut Soetrisno Hadi, penelitian merupakan suatu cara 

atau usaha untuk menemukan kekosongan atau kekurangan yang 

ada, atau menelusuri lebih dalam lagi terhadap apa yang telah 

diketahui, mengembangkan, memperluas serta melakukan uji 

coba sebuah kebenaran yang masih belum dapat dipastikan. 

2)   Soerjono Soekanto  

Menurut Soerjono Soekantor, pengertian dari penelitian 

adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan dari analisis 

dan konstruksi yang sistematis, metodologis, dan konsisten 

dengan tujuan untuk mencari tahu tentang kebenaran yang 

sedang dia hadapi. 

3)   Sanapiah Faisal 

Menurut Sanapiah Faisal, penelitian merupakan kegiatan 

untuk belajar untuk mengerti suatu permasalahan dengan 

menggunakan metode-metode ilmiah secara beraturan dan 

sistematis untuk menemukan ilmu baru yang dapat digunakan 

kebenaranya mengenai dunia alam dan dunia sosial. 
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c.    Tujuan Penelitian 

Pada umumnya penelian bertujuan untuk menemukan suatu 

pengetahuan atau hal baru yang dapat di gunakan sebagai rujukan atau 

referensi yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Para ahli 

menyatakan tujuan dari penelitian praktis yaitu: 

 

1)  Tujuan Eksploratif 

Dalam tujuan penelitian eksploratif, peneliti melakukan 

suatu penelitian untuk mendapatkan atau menemukan sesuatu 

yang baru atau belum pernah ditemukan sebelumnya.  

 

2) Tujuan Verfikatif  

Dalam tujuan penelitan secara verifikatif, peneliti 

membuktikan kembali atau melakukan pengujian terhadap ilmu 

pengetahuan yang sebelumnya telah ada. 

   

3) Tujuan Pengembangan  

Dalam tujuan penelitian pengembangan, peneliti 

melakukan pengalian, meneliti lebih dalam, atau 

mengembangkan suatu penelitian atau pengetahuan yang 

sebelumnya telah ada. 

 

3. Metodologi penelitian  

Dalam menjalankan hidup kita sehari-hari, pasti banyak pertanyaan-

pertanyaan atau permasalahan yang muncul maupun itu permasalah yang 

besar atau kecil. Maka dari itu setiap manusia selalu mencari cara untuk 
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menyelesaikan masalah tersebut dimana pasti menggunakan metode ataupun 

cara untuk  

mencari penyelesaiaan pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang ada. 

Berdasarkan hal tersebut lahirlah ilmu metodologi penelitian yang dimana 

ilmu ini biasanya digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan 

permasalahan yang spesifik dibidang penelitian ilmiah. Sehingga 

metodologi penelitian adalah sebuah cara untuk menyelesaikan serta 

mengetahui hasil dari permasalahan spesifik yang timbul, yang dimana 

permasalahan tersebut adalah sebuah permasalahan penilitian. Menurut 

Prof. Dr. Sugiyono metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk 

mendapatkan sejumlah data dengan tujuan dari penulis serta kegunaanya. 

 Dalam melakukan penelitian metodologi, peneliti selalu  mencari 

jawaban atau menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan cara-cara 

yang sistematis hingga didapatkan sebuah kesimpulan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang ada atau diberikan kepada peneliti. Jawaban 

yang baik hanya akan didapatkan jika penelitian metodologi penelitian 

secara sistematis, jika tidak akan timbul kemungkinaan bahwa tidak 

didapatkanya hasil akhir atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau 

permasalahan yang muncul. Secara sederhana metodologi merupakan 

sebuah ide atau gagasan yang jelas dan tepat dalam penggunaan metode 

untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Sehingga peneliti harus sangat 

hati-hati dalam menggunakan metode-metode yang ada untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan agar penelitian dapat selesai pada 

waktunya serta peneliti juga dapat mencapai apa yang dituju. Maka dari itu 

proses dalam menentukan metode merupakan salah satu hal yang sangat 

penting bagi kelancaran suatu proses penelitian. 

 

a.     Manfaat Metodologi Penelitian 

1)  Memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian untuk 

mengambil keputusan. 

Julianto. Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal di PT. Koh Brothers Indonesia 
UIB Repository©2020



47 
 

  Universitas Internasional Batam 

2) Dapat mengatasi keterbatasan seperti biaya, waktu, etik, 

tenaga, serta lain lainnya. 

3)  Kesimpulan yang dihasilkan oleh peneliti dapat 

dipertanggung jawabkan. 

4) Kesimpulan yang telah ada dapat digunakan sebagai 

pemecehan permasalahan. 

b.     Metode Penelitian 

Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu metode penelitian 

normatif dan metode penelitian empiris yang dimana metode-metode 

tersebut adalah. 

1)  Normatif 

Penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus 

kepada penelitian perpusatakaan atau kajian studi dokumen 

berupa data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, 

teori-teori hukum, keputusan pengadilan, dan dapat berupa 

pendapat-pendapat dari bidang akademis atau sarajana. 

Penelitian normatif menggunakan analisa kualitatif yang dimana 

peneliti menjelaskan dengan data-data yang ada, kata-kata atau 

pernyataan bukan melalui angka-angka. Menurut Sunaryati 

Hartono tentang beberapa manfaat dari penggunakan penelitian 

normatif yaitu : 

a) Dapat mengetahui dasar tentang hukum positif dari 

permasalahan tersebut. 

b) Peneliti dapat melakukan penyusunan dokumen-

dokumen terkait dengan hukum. 

c) Menulis serta menerbitkan makalah atau buku tentang 

hukum. 
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d) Bisa memberikan ilmu hukum kepara orang lain 

tentang peristiwa atau suatu masalah. 

e) Peneliti dapat melangsungkan penelitian yang dasar 

dibidang hukum. 

f) Melakukan penyusunan naskah akademik dan/atau 

perundang-undangan.  

g) Menyusun pembangunan rencana hukum. 

Penelitian hukum normatif tidak hanya mengkaji asas-asas 

hukum melainkan juga mengkaji sistematis hukum, taraf 

sinkronisasi hukum, hingga perbandingan serta sejarah dari 

hukum. Segala penelitian pasti memerlukan suatu sumber data 

dimana yang menjadi acuan atau refrensi dari penelitian 

tersebut, sehingga penelitian hukum normatif juga memiliki 

sumber hukum dimana terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu : 

a) Sumber Hukum Primer yang merupakan bahan utama 

yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang nantinya 

akan diteliti. Sumber hukum primer dapat berupa asas-

asas atau dasar seperti Undang-Undang Dasar 1945, 

Pancasila, Peraturan Pemerintah dan Yuridspuridensi.  

b) Sumber Hukum Sekunder yang merupakan bahan-

bahan atau data untuk menjelaskan tentang bahan dari 

sumber hukum primer. Contoh dari sumber hukum 

sekunder yaitu dapat berupa Rancangan perUndang-

undangan, hasil dari penelitian, serta karya ilmiah. 

c) Sumber Hukum Tersier yang merupakan informasi-

informasi tentang sumber hukum primer dan sekunder. 

Sumber hukum tersier dapat berupa kamus Bahasa 

hukum, majalah, media massa maupun internet. 
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2)  Metode Penelitian Empiris 

Metode penelitian empiris merupakan suatu metode 

penelitian hukum yang ber fokus kepada hal-hal yang nyata dan 

bagaiaman suatu hukum dapat bekerja di lingkungan masyarakat 

tersebut. Metode penelitian empiris disebut sebagai penelitian 

hukum sosiologis dikarenakan dalam penelitian ini meneliti 

tentang hubungan orang dengan orang lainnya yang hidup di 

lingkungan masyarakat. Sumber utama dari penelitian empiris 

adalah data primer, yang dimana data primer merupakan data 

yang diperoleh langsung dari masyarakat tersebut menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa kegiatan wawancara, 

observasi, hasil jawaban kueosioner. Penelitian empiris 

menggunakan analisa kuantitatif yang pengambil kesimpulan 

dituangkan dalam bentuk angka-angka.  

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

penelitian normatif empiris, yang dimana penulis berfokus 

kepada data sekunder namun tetap menggunakan data primer 

sebagai sumber data penelitian. Pada data sekunder penulis 

mengambil sumber data melalui beberapa literature, karya 

ilmiah, jurnal, serta buku. Sedangkan pada data primer penulis 

menggunakan teknik wawancara dan observasi.  

 

B. Objek Penelitian  
 

Objek penelitian merupakan hal yang dijadikan sasaran untuk dilakukanya 

peneneliti. Suatu penelitian tidak akan mungkin dapat bermakna, berjalan, atau 

mendapatkan kesimpulan jika tidak ada objek yang diteliti. Sehingga berdasarkan 

pendapat dari Sugioyo menyatakan bahwa objek penelitian merupakan suatu 

sasaran ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan 

tujuan dan kegunaan tentang hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal 

tersebut.  
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Objek penelitian dari penulis adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal 

(LKPM) di PT. Koh Brothers Indonesia yang merupakan perseroan yang didirikan 

di Indonesia dan menggunakan hukum Indonesia. PT. Koh Brothers Indonesia 

yang merupakan Penanam Modal Asing wajib membuat laporan ke Badan 

Koordinator Penanaman Modal (BKPM) menurut perundangan-undangan yang 

berlaku. 

Alasan dari wajibnya PT. Koh Brothers Indonesia untuk melaporkan 

kegiatan penanaman modal dikarenakan posisi PT. Koh Brothers Indonesia yang 

merupakan investor asing serta memiliki status hukum di Indonesia. Kebijakan ini 

dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pengkajian dan 

pengusulan perencanaan penanaman modal nasional serta sebagai koordinasi 

pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal yang dijalankan oleh 

lembaga yang bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dari 

peraturan-peraturan yang berlaku juga menetapkan sanksi bagi perusahaan atau 

perseroan yang tidak melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal dapat 

berupa pemabatasan kerja, fasilitas hingga pencabutan izin usaha perusahaan atau 

perseroan tersebut yang menyebabkan pemberhetian kegiatan pekerjaan.   

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mencari serta mengumpulkan sumber data penulis menggunakan 

teknik normatif empiris yang dimana penggunakaan sumber primer dan sekunder. 

Berdasarkan sumbernya penulis mengumpulkan data melalui organisasi atau 

lembaga itu sendiri dan pihak luar organisasi atau lembaga lain. Penulis juga 

memperoleh data-data yang dibutuhkan secara primer yaitu dengan menggunakan 

wawancara dan observasi serta data sekunder yang berupa literature, penelitian 

serta buku-buku.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam sebuah penelitian, metode pengumpulan data merupsakan salah 

satu hal crusial atau vital yang harus ditentukan secara tepat agar 

tercapainya tujuan dari penelitian tersebut. Pemilihan metode untuk 
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mengumpulkan data bukanlah hal yang mudah, dikarenakan banyak 

metode-metode yang dapat digunakan. Sehingga peneliti membutuhkan 

metode yang tepat untuk melaksakan penelitian agar peneliti tidak kesulitan 

dalam mencari bagaimana cara mengumpulkan data, narasumbernya, hingga 

apa saja yang dapat digunakan untuk memperlancar penelitian. ada beberapa 

yang teknik atau cara pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti 

yaitu :  

a) Angket atau biasanya dikenal sebagai kuesioner adalah suatu teknik 

pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan 

atau pernyataan kepada orang lain untuk dijawab atau biasa disebut 

sebagai responden. Namun dalam pengumpulan data melalui 

kuesioner merupakan hal yang tidah mudah dikarenakan responden 

yang terlalu besar yang memberikan jawaban-jawaban yang 

beragam serta terbagi dibeberapa wilayah. Dalam penulisan 

kuesioner peneliti harus memperhatikan beberapa faktor seperti 

harus ada skala yang jelas untuk memilih jawaban dari pertanyaan 

yang diberikan peneliti. Bahasa yang digunakan oleh peneliti dalam 

membuat kuesioner juga harus mudah dicerna atau sesuai dengan 

kemampuan dari responden yang dimana lebih baik digunakan 

Bahasa yang seragam. Peneliti juga harus memberikan tipe dan 

bentuk pertanyaan, apakah itu tertutup atau terbuka, dikatakan 

terbuka jika responden dapat memberikan jawaban menurut 

pendapatnya atau bebas melainkan tertutup responden hanya 

memilih jawaban yang diberikan oleh peneliti.     

b) Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

langsung terjun kelapangan, bertatap muka langsung dengan 

sumber-sumber data serta melangsungkan proses tanya jawab. 

Wawancara terbagi mejadi dua yaitu yang pertama merupakan 

wawancara terstruktur dimana peneliti telah mengetahui bahwa apa 

informasi yang ingin digali oleh peneliti dari responden sehingga 

telah ada urutan pertanyaan yang sistematis. Sedangkan wawancara 

tidak terstruktur merupakan wawancara yang bersifat bebas atau 
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tidak ada urutan pertanyaan atau draft pertanyaan yang akan 

diajukan oleh peneliti melainkan hanya memuat point-point penting 

tentang masalah yang ingin ditanyakan dari responden. 

c) Observasi merupakan metode pengumpulan data yang tergolong 

berbelit-belit atau kompleks karena banyak menggunakan faktor-

faktor dalam melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya, observasi 

tidak hanya melihat reaksi dari responden tetapi juga merekam 

segala situasi dan kondisi yang terjadi.  Teknik ini baik digunakan 

untuk mempelajari tentang perilaku manusia, proses kerja, gejala 

alam dan pada umumnya dilakukan dilingkungan responden yang 

tidak begitu besar. Observasi juga terbagi menjadi dua yaitu 

participant observation yang artinya peneliti ikut langsung terjun 

kelapangan untuk melakukan kegiatan observasi kegiatan sehari-

hari orang atau situasi yang sedang diamati sebagai sumber data. 

Bertolak belakang dengan participant observation yaitu non 

participant observation dimana peneliti tidak ikut secara langsung 

untuk mengobservasi atau meneliti sumber data yang sedang teliti.  

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peneliti menggunakan 

pendekatan normatif empiris yang berfokus untuk mengumpulkan data 

melalui data primer yang berupa wawancara dengan objek penelitian atau 

sumber data dan melakukan observasi, serta menggunakan data sekunder 

yang berupa literature, buku-buku hingga karya ilmiah.    

 

D. Metodologi Pelaksanaan 

Kegiatan dari praktek kerja peneliti akan dilaksanakan pada bulan Agustus 

2019, dihari dan jam kerja kalender. Kegiatan ini akan dilaksanakan di PT. Koh 

Brothers Indonesia yang berdomisili di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Dalam 

menjalankan kerja praktek, peneliti merupakan karyawan dari pihak PT. Koh 

Brothers Indonesia dan akan memberikan output berupa laporan kegiatan 

penanaman modal.   
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1. Tahapan Pelaksanaan Kerja Praktek 

Dalam menjalankan kerja praktek, peneliti akan melewati beberapa 

tahapan untuk mencapai tujuan, kesimpulan hingga menghasilkan output 

dari kerja praktek yang dilaksanakan oleh peneliti.  

a)     Kegiatan Pra Pelaksanaan  

Dalam kegiatan pra penelitian, peneliti akan melakukan survei 

tempat pelaksanaan kerja praktek, apakah tempat tersebut dapat 

dijadikan lapang atau objek untuk melaksanakan kerja praktek. 

Peneliti juga melakukan analisa apakah ada permasalahan yang dapat 

dipecahkan atau diselesaikan di objek penelitian tersebut serta 

menggali latar belakang dari objek penelitian agar peneliti 

mendapatkan gambaran terhadap objek yang akan diteliti dan 

dipecahkan.  

Setelah peneliti melakukan analisa atau survei terhadap objek 

penelitian tersebut dan telah sesuai dengan spesifikasi, maka penulis 

akan mengajuhkan permohonan pelaksanaan kerja praktek kepada 

pihak yang berwenang di objek penelitian tersebut. Pengajuan 

permohonan izin kerja praktek yang akan diberikan kepada pihak 

objek dapat berupa proposal, surat pengatar. Dalam proposal ini berisi 

gambaran-gambaran umum berupa latar belakang, tujuan, perumusan 

masalah, jangka waktu hingga rencana output yang akan dihasilkan 

oleh peneliti.  

Setelah mengajukan proposal dan mendapatkan persetujuan dari 

pihak objek yang akan diteliti dan dosen pembimning. Peneliti akan 

melanjutkan ketahap selanjutnya yaitu tahap penelitian. 
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b)     Kegiatan Pada Saat Pelaksanaan  

Dalam saat pelaksanaan, peneliti akan mengumpulkan data-data 

awal dan perusahaan melalui pihak PT. Koh Brothers Indonesia untuk 

melakukan pengisian laporan kegiatan penanaman modal.  

Setelah melakukan pengecekan dan telah mengumpulkan data-

data dan dokumen  yang dibutuhkan secara detail, peneliti akan 

melanjutkan melakukan pelaporan melalui online. Setelah melakukan 

login ke website National Single Window for investment (NSWi), 

peneliti dapat melakukan pelaporan kegiatan penanaman modal yang 

nantinya akan disubmit secara online. Pelaporan kegiatan penanaman 

wajib dilaporkan secara bertahap.   

 

c)     Kegiatan Setelah Pelaksanaan 

Setelah peneliti telah melaksanakan tahap pelaksanaan, maka 

penulis akan mulai melampirkan output atau luaran dari program kerja 

praktek yang dilakukan oleh peneliti. Output atau luaran yang 

dihasilkan oleh peneliti dari pelaporan kegiatan penanaman modal  

adalah berupa dokumen baku maupun tidak baku yang dapat 

digunakan sebagai sebuah referensi atau panutan bagi karyawan yang 

ada di Perusahan tersebut untuk melaksanakan kewajiban pelaporan 

kegiatan penanaman modal secara bertahap. Tidak hanya sebagai 

panutan atau refrensi hasil dari laporan kegiatan penanaman modal 

yang dilaksanakan oleh penulis juga memberikan perlindungan hukum 

untuk kelancaran melakukan usaha atau menjalankan usahanya serta 

terhindar dari sanksi-sanksi yang akan berlaku sesuai dengan 

perundang-undangan jika tidak dipenuhinya pelaporan tersebut.  
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E. Jadwal Kerja  

Tabel 4.1 Jadwal kerja Praktek 

Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kegiatan Pra 

Pelaksanaan 

            

Kegiatan Pada 

Saat Pelaksanaan 

            

Setelah 

Pelaksanaan 

            

 

F. Perancangan  

Perancangan dari pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan oleh peneliti 

pastinya berawal dari sebuah permasalahan yang muncul disekitar lingkungan 

peneliti yang mendorong peneliti untuk menemukan solusi dan menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan diperlukan 

rancangan atau proses-proses yang harus ditempuh. Sehingga peneliti membagi 

perancangan dari proses kerja praktek menjadi 3 (tiga) bagian besar yaitu :  

 

1. Bagian Awal   

Pada bagian awal ini, peneliti mulai mencari permasalahan yang 

terjadi disekitar lingkungan peneliti baik berupa di lingkungan masyarakat, 

keluarga maupun lingkungan kerja. Setelah mendapatkan permasalahan 

yaitu di lingkungan kerja, peneliti pun mulai melakukan Analisa lebih lanjut 

mengenai permasalahan yang ada tersebut. Dari Analisa yang telah dilalui, 

peneliti pun mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kerja 

praktek. Tahapan setelah permohonan izin diberikan yaitu mengumpulkan 

segala data dan informasi yang dibutuhkan dan latar belakang tempat kerja 

praktek dilaksanakan.  

Julianto. Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal di PT. Koh Brothers Indonesia 
UIB Repository©2020



56 
 

  Universitas Internasional Batam 

2. Bagian Tengah  

Bagian tengah merupakan bagian dimana dilakukanya perancangan 

hingga implementasi pelaksanaan kerja praktek. Dalam tahap perancangan, 

peneliti akan memilih metode yang tepat untuk menyelesaikan 

permasalahan serta memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan pada 

tahap sebelumnya. Setelah dilakukanya perancangan untuk penyelesaian 

permasalahan, peneliti akan  mengajuhkan hasil perancangan kepada pihak 

PT. Koh Brothers Indonesia untuk menlanjutkan ke tahap impelementasi 

dari proyek. Implementasi dari proyek berupa pelaporan kegiatan 

penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal secara 

dalam jaringan (daring) atau online melalui National Single Window for 

Investment (NSWi).  

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir, peneliti akan menyusun laporan kerja praktek dari 

kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam menyusun laporan, peneliti akan 

memasukan metode-metode yang digunakan serta sumber data yang telah 

diberikan oleh PT. Koh Brothers Indonesia. Setelah perancangan dari 

laporan kerja pratek telah dilaksanakan, tahap berikutnya adalah 

penyusunan laporan hingga pada akhirnya masuk ke tahap penilaian dari 

PT. Koh Brothers Indonesia dan pihak Universitas Internasional Batam 

yang diwakili oleh Dosen Pembimbing.  
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