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BAB IV 

METODOLOGI 

 

1.1 Rancangan Penelitian  

Pada penelitian kerja praktek yang dilaksanakan pada Sofy Laundry yang 

menggunakan jenis penelitian terapan, ialah jenis penelitian yang dipakai dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan serta inovasi maupun teknologi baru, yang 

berguna dalam mencari jalan keluar atas masalah yang terdapat pada lingkungan 

masyarakat, industri dan pemerintah sebagai kelanjutan atas riset dasar. Sumantri 

S (2007) berpendapat bahwa penelitian terapan ialah penelitian digunakan buat 

mengetes serta mengevaluasi kemampuan sebuah teori yang dipakai dapat 

memecahkan suatu masalah. Penelitian ini dibuat oleh penulis yang berhubungan 

langsung terhadap kondisi nyata yang ada pada usaha Sofy Laundry, yang hasil 

penelitiannya bisa dipakai dari aspek akuntansi. Metode yang diterapkan dalam 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang artinya metode penelitian ini 

dilakukan dengan tes, pengujian serta wawancara terstruktur. Penelitian ini 

memiliki tujuan dalam memperbaiki sistem pencatatan akuntansi atas segala 

transaksi kegiatan yang ada pada perusahaan ini dengan mengaplikasikan sistem 

yang berbasis microsoft access, yang diharapkan akan bisa memberikan dan 

menghasilkan sebuah data informasi yang berupa laporan keuangan yang sesuai 

serta berguna dalam pengambilan suatu keputusan.  

 

1.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah tahap yang sangat penting karena di 

tahap ini semua data dikumpul hingga diolah sebagai hasil dari penelitian. Di 

tahap ini dilakukan pelaksanaan pengumpulan data pada usaha Sofy Laundry 

dengan melaksanakan proses wawancara dan observasi terhadap pemilik usaha 

guna memperoleh informasi serta laporan keuangan yang ada. 
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1.3 Proses Perancangan 

Pada tahap proses perancangan Sofy Laundry pertama penulis 

melaksanakan wawancara serta observasi dengan pemilik usaha guna mengetahui 

keadaan serta kegiatan operasional usaha setiap harinya. Pada proses perancangan 

menggunakan sistem microsoft access. berikut ini merupakan tahapan 

perancangan sistem akuntansi di usaha Sofy Laundry: 

a) Melaksanakan observasi serta tanya jawab terhadap pemilik usaha dalam 

mengetahui sistem akuntansi yang diterapkan dan menganalisis sistem 

yang sesuai dengan kebutuhan pemilik usaha serta permasalahan apa saja 

yang dialami oleh usaha Sofy Laundry. 

b) Setelah melakukan proses observasi serta wawancara selanjutnya penulis 

melaksanakan perancangan sistem akuntansi yang dibutuh oleh pemilik 

usaha menggunakan microsoft access.  

c) Selanjutnya, setelah merancang sistem akuntansi kemudian penulis 

menjelaskan kepada pemilik usaha tentang tata cara kerja dalam 

pengoperasian sistem. 

d) Lalu sesudah menjelaskan kepada pemilik usaha tentang bagaimana cara 

kerja daripada sistem selanjutnya mengimplementasikan sistem kepada 

Sofy Laundry.  

 

1.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Terdapat beberapa tahapan dalam kerja praktek pada Sofy Laundry 

antara lain:  

a) Tahapan Persiapan 

Di tahap persiapan ini penulis melaksanakan survei tempat kerja praktek 

sesuai oleh kriteria dari prodi. Pencarian survei tempat kerja praktek dilakukan di 

kota batam, setelah melakukan survei selanjutnya penulis menetapkan lokasi kerja 

praktek yang bergerak pada bidang jasa ialah di Sofy Laundry.  

Pada awal tahap kunjungan penulis hanya menjelaskan maksud dari 

tujuan proyek dan meminta izin untuk bisa kerja praktek disana. Lalu pada 

kujungan kedua penulis menjelaskan kepada pemilik usaha sedikit gambaran 

mengenai perancangan awal dari proyek yang akan dibuat dan melakukan 
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wawancara guna mengetahui permasalahan apa yang dialami berkaitan dengan 

segala transaksi dan pelaporan keuangan dan informasi mengenai kegiatan 

operasional sehari-hari lalu melanjutkan membuat proposal kerja praktek yang 

disetujui atas dosen pembimbing serta kepala program studi kampus.  

b) Tahapan Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan penulis mulai melakukan observasi agar lebih 

memahami kondisi yang terjadi pada usaha Sofy Laundry. Menganalisis masalah 

dan hambatan yang dihadapi dan mempelajari standar akuntansi dan ketentuannya 

agar dapat merancang sistem pada proyek yang bisa menangani permasalahan 

yang ada. Sistem yang dirancang menggunakan aplikasi microsoft access. Sistem 

yang sudah dibuat kemudian diberikan kepada pemilik usaha supaya dievaluasi 

apa ada kekurangan pada sistem. Sebelum sistem ditujukkan oleh pemilik usaha, 

penulis telah melakukan percobaan terhadap sistem guna buat mendeteksi apa 

sistem bisa digunakan atau tidak dapat bekerja serta melakukan perbaikan pada 

sistem apabila masih ada kekurangan.   

Pada tahap terakhir yaitu tahap implementasi, penulis memberikan 

pelatihan, pemahaman dan menjelaskan bagaimana cara kerja pengoperasian dari 

sistem. Setelah melakukan pelatihan dan pemilik usaha telah paham kemudian 

penulis melaksanakan kunjungan teratur guna meyakinkan bahwa tidak ada 

kendala bagi pemilik usaha dalam pengoperasian kerja sistem serta meyakinkan 

sistem yang telah dirancang beroperasi dengan lancar sesuai terhadap kebutuhan 

pemilik usaha.  

c) Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Sesudah sistem sudah diimplementasikan lalu penulis melaksanakan 

penyusunan laporan kerja praktek. Setelah melaksanakan evaluasi terakhir 

terhadap sistem yang sudah dibuat kemudian laporan dilengkapi dengan lampiran, 

dokumentasi pada saat implementasi, dan laporan yang telah direvisi oleh dosen 

pembimbing. Lalu dosen pembimbing melaksanakan kunjungan ke Sofy Laundry 

sesudah proses tahapan pelaksanaan tuntas.  

Maksud dalam kunjungan ini yaitu membuat penilaian dalam hasil dari 

proyek sistem yang sudah dilakukan. Selain itu, kunjungan ini hendak 

meyakinkan bahwa sistem yang telah dibuat telah diterapkan, berguna untuk 
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pemilik usaha dan berjalan dengan lancar. Setelah melakukan kunjungan, 

selanjutnya finalisasi laporan kerja praktek yang dilaksanakan sampai laporan 

kerja praktek hardcover dikumpul di BAAK UIB. 

d) Jadwal 

Berikut ini adalah jadwal dan tanggal melaksanakan kerja praktek terhadap Sofy 

Laundry sebagai berikut: 
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Tabel 1 Jadwal Kerja Praktek 

No 
Tanggal 

dilaksanakan 
Kegiatan yang dilakukan 

1 
16 agustus 2019 - 23 

Agustus 2019 
Survei lokasi usaha 

2 25 Agustus 2019 

 

Perkenalan, meminta izin buat kerja praktek dan serta 

melakukan sesi wawancara 

3 
12 september 2019 – 

13 september 2019 

 

Menyusun persetujuan kerja praktek dan membuat 

proposal 

4 
14 september 2019 – 

30 september 2019 
Menyusun perancangan pada sistem 

5 
01 oktober 2019 - 05 

Oktober 2019 
Melakukan penginputan data 

6 
06 oktober 2019 - 08 

November 2019 
Melakukan uji coba pada sistem 

7 
20 november 2019 - 

9 januari 2020 

 

Melakukan impelementasi 

 

8 
10 januari 2020 – 23 

januari 2020 
Membuat laporan kerja praktek 

9 
24 januari – 27 

januari 2020 

 

Melaksanakan kunjungan dosen ke Sofy Laundry serta 

memberikan penilaian dari hasil proyek 
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