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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ialah sebuah langkah pertama yang berisi gambaran 

proyek yang akan dilaksanakan peneliti sehingga penelitian yang dilakukan akan 

efektik dan efisien. Penelitian yang dilakukan peneliti tergolong dalam penelitian 

terapan, yaitu penelitian yang memiliki fokus utama dalam menuntaskan masalah 

serta solusi spesifik yang diberikan untuk usaha (Indriantoro & Supomo, 2013).  

Kerja praktik ini juga tergolong dalam studi kasus dan lapangan dikarenakan 

masalah yang tertera di latar belakang, kondisi, serta interaksinya terhadap 

lingkungan sekitar.  

Tujuan utama kerja praktik ini yaitu dapat membantu suatu bisnis 

memecahkan setiap permasalahan yang dialami dengan membuat sistem berbasis 

Microsoft Access 2010 atas transaksi pada Vanesa Laundry. Berharap sistem dapat 

diterapkan sesuai dengan permintaan pemilik Vanesa Laundry sehingga laporan 

finansial yang didapatkan bisa menjadi informasi untuk kepentingan usaha. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti memperoleh data secara langsung dari nara sumbernya atau disebut 

dengan data primer. Data yang diperoleh dapat menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, yakni:   

1. Wawancara 

Kegiatan dengan metode survei melalui pertanyaan secara lisan (Indriantoro 

& Supomo, 2013). Peneliti akan mewawancarai pemilik maupun karyawan 

Vanesa Laundry di setiap kunjungan agar mengetahui kegiatan operasional 

dan kendala usaha mengenai pencatatan akuntansi. 

2. Observasi 

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati atau peninjauan secara 

langsung ke Vanesa Laundry dan memerhatikan serta mempelajari proses 

pencatatan akuntansi yang ada untuk perumusan masalah.  
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3. Dokumentasi 

Proses pengumpulan hasil wawancara serta meminjam data-data kepada 

pemilik laundry untuk merancang sistem yang akan digunakan.  

4. Simulasi 

Proses saat peneliti datang mengunjungi pemilik untuk menjelaskan dan 

melatih pemilik dalam menerapkan sistem. 

 

4.3 Proses Perencanaan 

Peneliti awalnya mengobservasi, mewawancarai, serta melakukan simulasi 

pada pemilik usaha. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui kendala-

kendala yang dialami Vanesa Laundry dan akan dijadikan dasar untuk merancang 

sistem sehingga sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Setelah 

memahami kondisi usaha, maka peneliti akan merancang sistem pencacatan 

akuntansi berbasis Microsoft Access 2010. 

Sistem akan dimulai dengan membuat daftar akun yang dibutuhkan pemilik 

usaha. Selanjutnya membuat formulir seperti formulir aset tetap, formulir 

pembelian, penjualan, dan jurnal umum yang digunakan sebagai pencacatan 

transaksi. Setelah pembuatan formulir selesai, maka akan dilanjutkan dengan 

perancangan laporan finansial dari data yang telah dimasukkan. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Dalam tahap ini, hal yang akan dilakukan pertama yaitu menyurvei tempat 

untuk dijadikan objek dalam proyek ini. Setelah tempat kerja praktik sudah 

ditentukan, maka peneliti akan melalukan wawancara dan observasi untuk 

meminta persetujuan dari pemilik sehingga peneliti dapat melanjutkannya dengan 

mencari topik yang sesuai serta pembuatan proposal kerja praktik. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Peneliti akan mewawancara dan mengobservasi yang lebih spesifik untuk 

lebih mengetahui kegiatan operasional dan sistem yang sedang dijalani Vanesa 

Laundry serta menganalis masalah-masalah yang sedang dihadapi dapat diketahui 

oleh peneliti. Peneliti akan memberikan saran dan solusi dengan mencari data-data 
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pendukung agar dapat membantu perancangan sistem pencacatan akuntansi sesuai 

dengan kondisi bisnis. 

Kemudian melakukan kunjungan lagi untuk mendiskusikan mengenai 

sistem yang akan dirancang yaitu sistem berbasis Microsoft Access 2010. Dalam 

perancangan sistem, penulis juga melakukan pengujian sistem agar tidak terdapat 

error dalam menjalankannya. Setelah selesai melakukan pengujian maka peneliti 

akan memberikan arahan cara mengoperasikan sistem kepada pemilik ataupun 

karyawannya. Jika pemilik merasa adanya kekurangan, maka peneliti akan 

melakukan perbaikan dan melakukan pelatihan kembali untuk setiap perubahan. 

Setelah semua sudah selesai, maka penulis akan melakukan serah terima 

sistem kepada pemilik untuk proses operasionalnya. Penulis juga akan berkunjung  

kembali ke Vanesa Laundry untuk pemantauan dan memastikan bahwa sistem 

dapat membantu dan memudahkan pemilik untuk menyajikan laporan finansial. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Setelah semua selesai dan sistem telah diterapkan pada Vanesa Laundry, 

maka akan disusun semua rangkuman penelitian ini ke dalam laporan kerja 

praktik. Kemudian sistem yang dibuat akan dinilai oleh pemiliknya. Selanjutnya, 

hasil proyek peneliti akan dinilai oleh dosen pembimbing dengan berkunjung ke 

Vanesa Laundry untuk mengetahui sistem tersebut benar telah diterapkan dan 

sudah mempermudah pemilik dalam membuat pencacatan akuntansi. Setelah 

selesai kunjungan, maka akan dilanjutkan dengan perbaikan laporan kerja praktik 

guna untuk disetujui dosen pembimbing dan bila disetujui, akan dilanjutkan lagi 

dengan mengumpul hardcover serta disimpan ke dalam bentuk Compact Disc 

(CD) untuk diserahkan ke program studi. 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Kerja praktik ini dimulai dari bulan September 2019 sampai dengan 

Februari 2020 di Vanesa Laundry yang berlokasi di Perumahan Permata Baloi 

Blok G2 No.2 Batam. Berikut jadwal aktivitas kerja praktik di Vanesa Laundry:  
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Tabel 1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik di Vanesa Laundry 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 03 September – 25 September 

2019 

Pencarian tempat kerja praktik. 

2 26 September – 27 September 

2019 

Melakukan survei lokasi, 

mewawancarai, serta meminta izin 

kerja praktik pada pemilik.  

3 01 September – 05 September 

2019 

Menentukan topik dan menyusun 

proposal. 

4 07 Oktober – 18 Oktober 2019 Memahami kegiatan operasional yang 

ada di tempat kerja praktik. 

5 21 Oktober – 30 Nopember 

2019 

Mempelajari sistem pencatatan 

akuntansi serta proses perancangan 

sistem. 

6 30 Nopember – 23 Desember 

2019 

Penyusunan laporan kerja praktik dan 

proses memasukkan data ke dalam 

sistem. 

7 28 Desember – 18 Januari 

2020 

Proses pelatihan dan implementasi pada 

pemilik serta perbaikan sistem. 

8 08 Februari 2020 Dosen pembimbing menilai dengan 

mengunjungi ke Vanesa Laundry. 

9 10 Februari – 21 Februari 

2020 

Melakukan finalisasi laporan kerja 

praktik. 

Sumber: Data diolah, 2020. 
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