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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Indriantoro & Supomo (2002) berpendapat bahwa penelitian merupakan 

suatu aktivitas yang berwawasan dengan maksud menerapkan prosedur tertentu 

secara organisasi dan sistematis demi mencapai tujuan. Penelitian ini merupakan 

kategori penelitian terapan. Penelitian terapan ini fokus pada cara menyelesaikan 

masalah yang terjadi pada suatu entitas. Berdasarkan pada permasalahan yang 

dihadapi, penelitian ini dikategorikan sebagai studi kasus dan lapangan yang 

berhubungan dengan masalah dan latar belakang dari kondisi dan lingkungan 

sekitar. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Data kerja praktek ini menggunakan sumber data primer dimana sumber 

dikutip secara langsung melalui hasil survei, observasi, maupun wawancara 

menurut pendapat Indriantoro & Supomo (2013). Survei dilakukan terlebih dahulu 

untuk mengetahui kondisi lapangan tempat kerja praktek. Diteruskan dengan 

melakukan observasi pada Anna Laundry dengan mengamati aktivitas operasional 

yang berlangsung, kemudian disertai dengan wawancara atau tanya jawab untuk 

mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam mendesain sistem 

yang dapat berguna dan diinginkan oleh pemilik. 

 

 4.3 Proses Perancangan 

 Perancangan sistem pencatatan akuntasi pada Anna Laundry ini dimulai 

dengan menemukan inti permasalahan yang dihadapi oleh usaha tersebut dan 

membantu membuat sistem untuk menyelesaikan masalah. Selama ini Anna 

Laundry hanya melakukan pencatatan pendapatan secara manual. Hasil laba rugi 

usaha hanya berdasarkan perkiraan.     
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 Oleh karena itu, penulis merancang sistem yang sederhana dengan 

menggunakan bantuan Microsoft Access 2016 yang akan menghasilkan form dan 

laporan-laporan yang diperlukan seperti form pendapatan, form pengeluaran, form 

jurnal umum, buku besar, laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Masing-

masing laporan memiliki fungsi berbeda-beda yang berguna dalam analisis dan 

pengambilan keputusan yang tepat. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Perancangan 

4.4.1 Tahapan Perancangan 

 Tahapan perancangan dalam Kerja Praktek ini dibagi menjadi 3 tahapan, 

yaitu: 

1. Tahapan persiapan 

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah mensurvei tempat yang 

sesuai untuk dijadikan objek kerja praktek. Kunjungi tempat yang telah 

dipilih, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan, serta manfaat dari 

kerja praktek ini. Kemudian menyanyakan kesediaan pemilik usaha 

apakah bersedia menjadikan usahanya sebagai objek kerja praktek.  

Setelah  disetujui pemilik usaha, penulis memulai melakukan 

wawancara mengenai latar belakang, alur operasional usaha, masalah 

atau kendala pencatatan yang dihadapi selama ini, serta berbagai 

informasi lain yang dibutuhkan. Setelah mengumpulkan informasi, 

langkah selanjutnya adalah mengajukan proposal kepada Dosen 

Pembimbing dan Ketua Prodi.  

2. Tahapan Pelaksanaan 

Didalam tahapan pelaksanaan dibutuhkan berbagai informasi penting 

yang berguna dalam pembuatan program akuntansi. Pada saat pembuatan 

program, penulis mengalami kendala dalam proses pembelajaran 

Microsoft Access, dimana penulis memulai belajar dari awal melalui 

tutorial di youtube. Perancangan sistem tidaklah mudah, sistem 

mengalami revisi beberapa kali, seperti penambahan fungsi tanggal yang 

dapat memilih tanggal transaksi dari tanggal sekian sampai sekian. Selain 

itu, pernah juga terjadi kesalahan pada saldo laporan posisi keuangan, 
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dimana saldo akhir tidak muncul dan diselesaikan dengan mengubah 

rumus. Setelah selesai, barulah peneliti mencoba menginput transaksi 

sebulan terlebih dahulu dan memastikan apakah sistem sudah dapat 

berfungsi dengan baik. Apabila ada yang kurang, maka akan terus 

dilakukan perbaikan atau revisi sampai program tersebut sesuai dengan 

standar yang dibutuhkan. 

Setelah sistem selesai, softcopy sistem dikirimkan kepada pemilik 

laundry untuk diimplementasikan dalam aktivitas operasi sehari-hari. 

Pada saat menyerahkan sistem, pemilik memberikan pelatihan tentang 

cara kerja sistem, cara menginput, dan cara analisa hasil laporan 

keuangan. Pelatihan dilakukan dalam beberapa kali kunjungan dan juga 

dipantau selama masa implementasi. 

3. Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

Tahap penilaian dan pelaporan merupakan proses akhir dari kerja 

praktek. Pemilik diberi hak untuk berkomentar mengenai sistem yang 

dipakainya sampai sistem sesuai dengan kebutuhan pemilik. Kemudian 

mengatur waktu untuk melakukan kunjungan ke tempat kerja praktek 

oleh dosen pembimbing. Pada saat melakukan kunjungan, pembimbing 

melakukan wawancara singkat dengan pemilik mengenai program yang 

dibuat, apakah sistem dipakai serta survei sedikit mengenai usaha Anna 

Laundry. Setelah selesai kunjungan, yang perlu dilakukan adalah menulis 

laporan untuk melaporkan penerapan kerja praktek pada Anna Laundry.  

 

4.4.2 Jadwal Pelaksanaan 

 Pelaksanaan kerja praktek pada Anna Laundry  

 

Tabel 4.4.2 Jadwal Pelaksanaan 

No. Tanggal Aktivitas / Kegiatan 

1. 3 Agustus Melakukan survei tempat untuk dijadikan objek kerja 

praktek 

2. 4 Agustus Menemui pemilik Anna Laundry untuk menanyakan 

kesediaannya  
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3. 9 Agustus Mengajukan proposal untuk ditandatangani dosen 

pembimbing dan mengumpulkan ke prodi 

4. 10 Agustus Melakukan tanya jawab dengan pemilik laundry untuk 

mendapatkan informasi yang di perlukan  

5. 17 Agustus Observasi kegiatan operasional laundry dan meminta 

nota laundry untuk mencatat transaksi yang telah 

terjadi 

6. 21 Agustus Merancang sistem akuntansi 

7. 31 Oktober Mencoba menginput transaksi untuk uji coba sistem  

8 1 November Implementasi sistem  

9 15 Desember  Kunjungan dosen ke Anna Laundry 

Sumber: Data diolah,2020 
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