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METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Tujuan pelaksanaan penelitian  untuk ketentuan dalam usaha CK Laundry 

tersebut. Terhadap sistem yang menggunakan Web Programming ini bisa 

mempermudahkan permasalahan pada Ck Laundry dan laporan seperti laporan 

keuangan bagi pengguna yang ingin mengetahui laba rugi usaha tersebut. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Titin Pramiyati, Jayanta, Yulnelly (2017), data primer merupakan 

data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama untuk mendapat suatu 

informasi. Dan teknik pengumpulan data terdapat dua bagian yaitu bertujuan 

untuk memperoleh data dengan menggunakan antara lain: 

1. Wawancara

Menurut Listiyono (2008), wawancara merupakan tanya jawab secara

langsung terhadap responden untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

diinginkan secara lisan, atau memiliki suatu target yang diinginkan untuk 

mendapatkan sebuah informasi dan menyimpulkan atas suatu informasi yang 

didapatkan dari responden.  

Maka demikian hasil wawancara yang kami dapatkan dari Ck Laundry antara lain: 

1. Proses pencatatan akuntansi

2. Proses bisnis usaha

3. Dokumen yang digunakan usaha
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2. Observasi 

Menurut Hasanah (2017), merupakan suatu pencatatan ataupun 

pengamatan secara sistematis,masuk akal mengenai terhadap kejadian baik dalam 

kondisi yang fakta ataupun kondisi yang secara buatan untuk mendapatkan tujuan 

tertentu.  

4.3 Proses Perancangan 

Proses yang dimulai dengan pertama kalinya melaksanakan perancangan 

sistem pencacatan akuntansi kepada Ck Laundry dengan mewawancara dan 

observasi terhadap kegiatan dan kendala dalam usaha CK Laundry tersebut, oleh 

karena itu melakukan tahap berikutnya yaitu proses rancangan sistem akuntansi 

berbasis Web Programming. 

 

4.4  Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1  Tahapan Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Mempelajari serta memahami kondisi UMKM; 

b. Melaksanakan survey mengenai UMKM dibidang perusahaan jasa 

laundry, lalu menetapkan Ck Laundry yang berada di Bunga Raya 

Blok A2 No.24. 

c. Melakukan kunjungan untuk perkenalan diri dan menjelaskan 

kegiatan kerja praktek peneliti serta wawancara dan observasi kepada 

pemilik; 

d. Mencari dan memahami kendala yang dialami pemilik, Lalu 

memberikan tanggapan serta solusi yang lebih baik untuk kedepannya 

kepada pemilik; 

e. Meminta izin kegiatan kerja praktek kepada Pemilik Ck Laundry; 

f. Menentukan tema mengenai kendala yang sedang dialami dalam 

bisnis Ck Laundry; 

g. Menyusun proposal kepada dosen pembimbing dan prodi. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan wawancara dan observasi untuk menguasi aktivitas 

operasional dan pencacatan akuntansi yang dipergunakan dalam 

bisnis Ck Laundry; 

b. Meringkas dan merancang sistem akuntansi berbasis Web 

Programming; 

c. Melaksanakan percobaan fleksibel dan akurat mengenai 

rancangan sistem akuntasi tersebut namun tidak sesuai dan 

terdapat kesalahan, selanjutnya tetap direvisi sistem tersebut; 

d. Menjelaskan pemilik laundry cara kerjanya sistem akuntansi 

tersebut dengan baik dan benar; 

e. Menguji hasil program yang dibuat apakah sudah sesuai 

kebenaran data dalam sistem usaha laundry tersebut. 

 

3. Tahap Pelaporan dan Penilaian 

a. Menyusun dan menata hasil laporan kerja praktek serta 

mengunjungi data tersebut kepada dosen pembimbing. 
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1.4.2 Jadwal Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja praktek di Ck Laundry mulai tanggal 1 Desember 2019 

– 29 February 2020 Jadwal dalam pelaksanaan kerja praktek,sebagai berikut: 

 

Table 4.1 Jadwal Pelaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

 

AKTIVITAS  

Periode 

Desember January February 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Servei lokasi √ 
                     

Pengumpulan 

Data   
√ 

                  

Perancangan 

Sistem     
√ √ √ 

     
  

Implementasi 

dan Pelatihan           
√ √ √ √ 

   

Evaluasi dan 

Monitoring                  
√ 

    

Kunjungan 

Dosen 

Pembimbing                     √   

Finalisasi 

Pelaporan                        √ 
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