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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa 

permasalahan yang terjadi di ALI Laundry. Adapun masalah yang terjadi dalam 

penelitian ini merupakan masalah yang terjadi akibat kurangnya ilmu pengetahuan 

dalam suatu organisasi bisnis, sehingga dengan keadaan yang terjadi sangat 

dibutuhkan solusi dari masalah tersebut. Harus ada pembenahan agar permalahan 

tidak terjadi lagi di organisasi tersebut (Sugiyono, 2013) 

Sesuai dengan masalah yang dihadapi, permasalahan yang terjadi bisa 

disebut sebagai kasus nyata yang terjadi dilapangan. yaitu penelitian yang jenis 

masalah yang mempunyai kaitan dengan kaadaan saat ini. Sehingga perlu 

dilakukan beberapa proses analisa dan mencari solusi yang benar agar bisa 

memudahkan perusahaan menghadapi persaingan usaha di zaman sekarang ini. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Tahapan yang paling penting dalam sebuah penelitian adalah bagaimana 

cara kita dalam melakukan pengumpulan data. Setelah data di peroleh kemudian 

diolah menjadi suatu output dalam bentuk laporan. Hal ini memiliki keterkaitan 

bagaimana cara kita mengumpulkan data-data, cara kita mendapatkan sumber data 

serta metode yang dipakai. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan 

data menggunakan peninjauan langsung disertai dengan proses wawancara. 

Peneliti memilih menggunakan data primer dan sekunder. Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah peneliti malakukan pengumpulan data, sehingga 

data yang didapat oleh peneliti dapat diaplikasikan kedalam sistem yang dibuat. 

a. Wawancara

(Sugiyono, 2013) menyebutkan bahwa wawancara merupakan suatu

interaksi antara dua pihak untuk mendapatkan sebuah informasi serta

saling bertukar informasi sehingga dapat ditarik menjadi sebuah

kesimpulan.
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b. Observasi  

 Proses pengamatan dan ingatan merupakan dua proses yang tepenting 

(Sugiyono, 2013). Penerapan teknik ini dilakukan menggunakan 

pengamatan langsung dan  menganalisa seluruh kegiatan operasional 

yang berlangsung ALI Laundry. 

 

4.3 Proses Perancangan Sistem 

Dalam merancang sebuah sistem yang efektif dan efisien serta tepat guna 

diperlukan informasi yang cukup dan benar. Dalam merancang sebuah sistem, 

tahapan wawancara dan pengamatan adalah suatu metode yang sangat disarankan 

untuk dipakai dalam proses pengumpulan informasi yang diperlukan. Setelah 

situasi diketahui, maka selanjutnya akan dilakukan pembuatan sistem berdasarkan 

data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Ada beberapa hal yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan proyek 

ini, ada beberapa tahapan yang akan dijelaskan penulis. Rincian tahapan di ALI 

Laundry adalah sebagai berikut. 

 

4.4.1 Tahapan Persiapan 

Tahap persiapan tahapan yang paling pertama didalam sebuah penelitian. 

Berikut adalah langkah-langkah yang akan dipakai di ALI Laundry : 

a. Mengidentifikasi kegiatan operasional dari ALI Laundry agar 

mendapatkan gambaran mengenai sistem yang dibuat; 

b. Melakukan pengamatan ke ALI Laundry seta melakukan tanya jawab 

atau wawancara kepada pemilik agar bisa mengetahui informasi yang 

menyangkut dengan usaha yang dijalankan serta untuk mengetahui 

kesulitan dan permasalahan yang dialami oleh ALI Laundry; 

c. Meminta perizinan kepada pemilik usaha; dan 

d. Membuat proposal yang kemudian di setujui dosen pembimbing dan 

ketua program studi akuntansi. 
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4.4.2 Tahapan Pelaksanaan 

a. Melakukan peninjauan serta wawancara lanjutan guna memperoleh 

informasi agar mendapatkan data yang sesuai dengan situasi yang 

dialami ALI Laundry; 

b. Mengumpulkan data dan informasi untuk medukung dala,m merancang 

sebuah sistem yang sesuai untuk ALI Laundry; 

c. Merancangan sistem di Microsoft Office Access 2019; 

d. Melakukan percobaan dalam penginputan data di ALI Laundry; 

e. Melakukan pelatihan kepada admin ALI Laundry dan pemilik; dan 

f. Pengimplementasian sistem di ALI Laundry. 

 

4.4.3 Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

a. Setelah dilakukannya implementasi, selanjutnya penulis membuat 

laporan; 

b. Dosen melakukan proses evaluasi atas sistem yang telah dibuat; 

  

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Kerja praktik yang sudah dilakukan di ALI Laundry dimulai pada tanggal 

01 September 2019 sampai 29 Febuari 2020. Dibawah ini merupakan jadwal 

kegiatan yang akan dilaksanakan di ALI Laundry: 

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik di ALI Laundry 

No Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

1 mencari tempat untuk kerja praktik, 
observasi, dan mengajukan proposal kerja 
praktik 

1 September 2019 – 3 
September 2019 

2 Menyerahkan surat pernyataan persetujuan 
kerja praktik 05 September 2019 

3 Melakukan wawancara dengan pemilik 5 September 2019 – 6 
September 2019 

4 Melakukan pengumpulan data  10 September 2019 – 
15 September2019 

5 Proses perancangan sistem  20 September 2019 
6 Melakukan percobaan sistem yang telah di 

buat 
1 Oktober 2019 – 31 
Desember 2019 

7 Menganalisa sistem apakah sudah berjalan 
baik. 10 Januari 2020 

8 Penilaian oleh pemilik usaha  20 Febuari 2020 
Sumber : data diolah, 2020 
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