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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian terapan adalah rancangan sistem yang akan diterapkan kepada Qi-

Wa Laundry. Penelitian terapan diterapkan untuk dapat menyelesaikan masalah 

yang sedang terjadi (Indriantoro & Supomo, 2013). Masalah praktis seperti 

masalah entitas perusahaan dan harus diselesaikan secepat mungkin. Dengan 

penerapan penelitian terapan, diharapkan perusahaan dapat memecahkan masalah 

yang sedang terjadi.  

Dalam penelitian ini, penulis akan menciptakan sebuah sistem pengendalian 

internal berbasis Microsoft Access untuk menyimpan transaksi yang telah terjadi 

di Qi-Wa Laundry yang diharapkan dapat membuat pemilik mengetahui hasil 

laporan keuangan perusahaan dengan lebih akurat.  

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang akan diterapkan terhadap Qi-Wa Laundry dalam tahap 

pengumpulan data adalah melalui cara observasi dan wawancara. Observasi 

berupa turun kelapangan kerja dengan memperhatikan kegiatan yang terjadi pada 

laundry tersebut. Sedangkan wawancara merupakan tanya jawab dengan pemilik 

usaha mengenai masalah-masalah yang terjadi pada laundry tersebut guna 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk merancang sebuah sistem 

pengendalian internal. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Proses rancangan proyek diawali dengan melakukan kunjungan dan 

wawancara kelokasi kerja praktik. Hasil kunjungan akan dijadikan dasar proses 

perancangan sistem sehingga rancangan sistem yang dihasilkan dapat memenuhi 

kebutuhan usaha tersebut. Akun yang dibutuhkan dalam sistem tersebut adalah 

disesuaikan dengan aktivitas yang diperlukan dalam usaha tersebut.  

Setelah penambahan akun, langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan 

saldo awal pada setiap akun yang telah dibuat. Formulir akan ditambahkan agar 

perusahaan dapat ketika terjadi transaksi bisa langsung diinput kedalam sistem. 
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Formulir yang akan ditambahkan adalah formulir penjualan dan penerimaan kas 

serta formulir jurnal umum. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1  Tahap Persiapan  

Tahapan pertama yang dilakukan dalam persiapan kerja ialah melakukan 

survei oleh penulis untuk mendapatkan tempat praktik. Setelah mendapatkan 

tempat praktik, dilakukan dengan observasi lingkungan kerja dan wawancara 

dengan pemilik. Tujuan dari observasi dan wawancara ialah guna mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan dalam merancang sebuah sistem dan juga laporan 

kerja praktik. Informasi yang dibutuhkan pada saat merancang sistem seperti 

proses kerja tempat praktik, sejarah dan kondisi keuangan perusahaan. 

4.4.2  Tahap Pelaksanaan 

Tahapan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang dilanjutkan dengan perancangan sistem. Pada saat 

perancangan sistem, mendiskusikan sistem kepada pemilik tentang apa yang ingin 

ditambahkan kedalam sistem dan melakukan revisi apabila terdapat masukan dari 

pemiliknya. 

Sistem yang dirancang ini digunakan oleh pemilik untuk menghemat waktu 

penginputan data dan hasil yang lebih akurat. Sistem telah jadi akan diberikan 

pelatihan kepada pemilik maupun karyawannya sehingga bisa menggunakannya 

dengan lancar. 

4.4.3  Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal dari penelitian ini dimulai dari 1 september 2019 sampai dengan 10 

Desember 2019 yang bertempat dipermata baloi blok DD. Kegiatan berlangsung 

dengan baik dan telah sesuai dengan target. Jadwal yang telah ditentukan adalah: 
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Tabel 1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik di Qi-Wa Laundry 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 20 Agustus 2019 - 27 Agustus 2019 Mencari tempat kerja praktik 

2 1 september 2019 - 1 oktober 2019 

Melakukan survei tempat lapangan, 

wawancara dengan pemilik 

3 1 oktober 2019 - 15 oktober 2019 

Memahami kegiatan operasional 

tempat praktik 

4 16 oktober 2019 - 1 nopember 2019 

Mempelajari sistem pencatatan 

akuntansi 

5 

1 nopember 2019 - 20 nopember 

2019 perancangan proyek 

6 

20 nopember 2019 - 1 Desember 

2019 

Proses implementasi dan pelatihan 

sistem 

7 2 Desember 2019  Visitasi pembimbing 

8 

2 Desember 2019 sd 10 Desember 

2019 

Perbaikan proyek dan finalisasi 

laporan kerja praktik 

 

4.4.4  Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Setelah pengerjaan sistem dan berjalan dengan lancar, maka hasil dari 

kegiatan ini akan penulis akan dituangkan kedalam laporan akhir kerja praktik. 

Kegiatan dari awal seperti tahap persiapan, tahap persiapan maupun jadwal 

pelaksanaan akan didokumentasikan kedalam laporan akhir. 

Setelah implementasi sistem, pembimbing akan datang ketempat kerja 

praktik guna memberikan penilaian tentang proyek yand dikerjakan. Tujuan lain 

dari kunjungan ialah memastikan proyek telah beroperasi dengan lancar dan dapat 

memberikan manfaat kepada pemilik laundry. Setelah kunjungan pembimbing, 

diakhiri dengan finalisasi laporan kerja praktik dengan mengumpulkan hardcover. 
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