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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1      Rancangan Penelitian 

  Pada observasi yang dijalankan di Cipta Laundry, dapat dibilang 

bahwasannya suatu bentuk penelitian terapan. Terapan yang bermaksud 

versi penelitian berfokus pada resolusi masalah berasaskan kinerja atas 

suatu organisasi (Sugiyono, 2010). Penelitian ini berfungsi agar mampu 

mewujudkan keputusan berupa satu kebijakan bakal tindakan dengan 

pengumpulan data, lalu diuji sampai mendapat hasil keputusan pada 

kinerja praktis tersebut.  

 Bagian laporan praktik, penulis merakit sebuah sistem akuntansi 

yang memakai Microsoft Office Access kemudian bermaksud agar 

memudahkan pemilik Cipta Laundry mampu melihat hasil laporan 

keuangan perusahaannya yang tepat. Membuat seorang penggunanya 

terbantu dan mampu mengatasi setiap permasalahan pada Cipta Laundry 

untuk bisa menghasilkan satu keputusan buat berjalannya perusahaan 

dikemudian hari.  

 

4.2 Metode  Pengumpulan Data 

Hal paling berguna bagi suatu kesuksesan penelitian yakni 

pengumpulan data, sebab hasil data yang diterima mau diolah dan nantinya 

menciptakan bagian laporan yang merupakan laporan keuangan di 

penelitian. Mengenai prosedur mengumpulkan data yang dipakai penulis 

ini pada kerja praktik Cipta Laundry memakai teknik: 

1. Observasi, yakni teknik yang dijalankan secara langsung mendatangi kerja 

praktik, serta mengamati apa yang terkait agar menjumpai data yang 

akurat bagi apa yang berkaitan.   

2. Wawancara, yakni melangsungkan tanya jawab terhadap pemilik usahanya 

perihal seputaran kegiatan serta sebagai keperluan penulis dalam merakit 

suatu sistem berbasis akuntansi.  
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4.3 Proses Perancangan 

Pada system akuntansi, Cipta Laundry punya tahapan agar memudahkan 

pemiliknya untuk menangani hambatan yang ada yakni:  

1. Tahap pertama mengadakan tinjau lapangan supaya mendapat area 

UMKM yang belum ada sistem pencatatan akuntansi yang betul. Cipta 

Laundry area yang dipilih untuk mengadakan kerja praktiknya. Dasar 

penulis memilah Cipta Laundry disebabkan perusahaan masih memakai 

proses pencatatan yang manual.  

2. Tahap kedua mengenali  kendala  apa yang  telah dihadapi Cipta Laundry 

sewaktu berlangsungnya usaha. Sehabis dapatkan permasalahannya, 

penulis beri solusi untuk memecahkan permasalahannya agara 

memudahkan pemilik untuk mengelola perusahaan. 

3.  Tahap ketiga membentuk daftar nama akun yang bakal diperlukan Cipta 

Laundry, semacam Kas. Selanjutnya penulis memakai form lalu laporan 

keuangan yang benar bagi keperluan perusahaan itu. 

4.  Tahap keempat mengenai tahap persiapan sistem yang sudah dibuat serta 

mulai memasukan data yang sudah dicapai dengan tahapan yang penulis 

sudah rancang sebelumnya. 

5. Tahap kelima memberi pelatihan sistem yang siap dirancang si penulis 

lalu diserahkan pada pemilik Cipta Laundry. Adanya melakukan 

pelatihan untuk mengoprasikan sistem itu, serta memberikan penjelasan 

mengenai seputaran ilmu akuntansi pada pemilik Cipta Laundry. 

6. Tahap keenam merupakan finalisasi dari sistem akuntansi, kemudian 

tidak ada perubahan maupun tambahan yang diinginkan hingga 

sistemnya berjalan dengan lancar sesuai apa yang penulis  rancang.   

 

4.4   Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan 

 Tahap ini terdapat perencanaan, pengerjaan, penilaian dan bagian 

pelaporan. 

 

 

 

Novvy Hidayati. Perancangan dan Pembentukan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi pada Cipta Laundry . 
UIB Repository©2020



17 
 

  Universitas Internasional Batam 

Beberapa paparan tahapan yang penulis lakukan : 

 

4.4.1 Tahap Persiapan 

1. Penulis meninjau langsung ke lapangan guna mencari area untuk kerja 

praktik serta menciptakan satu perancangan sistem akuntansi bagi 

UMKM di kota Batam.  

2. Selesai mendapat lokasi kerja untuk praktik, kemudian berkunjung dan 

wawancara seputar aktivitas operasional usaha serta apa kendala yang ada 

di perusahaan. Penulis meminta persetujuan terhadap pemilik agar setuju 

melaksanakan kerja praktik ditempatnya.  

3. Pemilik memberi persetujuan pada penulis agar membikin laporan  

praktik terhadap usahanya serta sanggup memberi keperluan berupa suatu 

data yang nantinya akan dibutuhkan penulis guna menyusun laporan ini.  

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Selesai pelaksanaan di tahap ini dikerjakan awal Agustus 2019, yang 

bermula pengumpulan data yang sudah diterima dari Cipta Laundry yaitu: 

1. Mulai menjalankan wawancara lalu mengawasi kegiatan di tempat usaha 

bersama pemilik Cipta Laundry mengenai kondisi perusahan, masalah 

yang telah dihadapi, serta pelaporan keuangan yang sudah diterapkan 

pemilik  tersebut apakah sudah sama dengan aturan yang berlaku. 

2. Selanjutnya mencoba mengadakan pertemuan lagi pada pemilik agar 

mendiskusikan kelanjutan permasalahan yang berlangsung dan memberi 

solusi yang tepat agar masalahnya terselesaikan.  

3. Penulis merakit kerangka awal pada pembentukkan sistem berbasis 

Microsoft Office Access, melainkan nama dan jumlah akun yang 

diperlukan untuk semua data yang diberikan oleh pemilik Cipta Laundry. 

4. Penulis meneruskan penyusunan sistem serta desain sesuai keperluan bagi 

perusahaan.  

5. Setelah itu  pengujian  sistem yang sudah dibuat agar mengetahui 

prosesnya lancar atau tidak, serta pemilik usaha mampu memakai sistem 

dengan mudah dipahami.  
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6. Selesai  tahap pengujian selesai dijalankan, jika didapati kekurangan oleh 

pemiliknya, maka penulis pasti mengkaji serta mengoreksi balik sistem 

yang dibuatnya.  

7. Sehabis mengoreksi kesalahan yang sudah ditemukan, kemudian penulis 

melaksanakan pelatihan lagi pada pemilik bagi perubahan dalam sistem 

dan pemilik bisa memberi masukan demi sebuah kemajuan di sistem 

pelaporannya.  

8. Monitoring dalam sistem yang siap dirancang keakuratannya serta 

pemakaian yang mudah bagi pengguna sampai pemilik merasa tertolong 

dalam perancangan sistem di tempat usaha Cipta Laundry. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian Dan Pelaporan 

1. Sehabis penulis menyelesaikan implementasi suatu sistem pada Cipta 

Laundry dan sudah dinyatakan bahwasannya sistem telah berjalan baik. 

Lalu memulai menyusun hasil laporan kerja praktiknya. Semua penulisan 

laporan dilengkapi dan di samakan oleh data perusahaan itu. 

2. Setalah penilaian sistem yang di lakukan pemilik, menyatakan apakah 

sistem sudah berjalan dengan benar dan tepat.  

3. Selesai memperoleh persetujuan kunjungan, dosen pembimbing segera 

berkunjung ke tempat Cipta Laundry. Tahap  ini mengenai evaluasi serta 

penilaian atas hasil kerja praktik yang siap dilaksanakan. 

4. Setelah siap kunjungan, dosen mengevaluasi seluruh hasil laporan kerja 

praktik lalu penulis segera mengumpulkan laporannya tersebut secara 

hardcover pada program studi. 

5. Penulis menyatukan laporan kerja seluruhnya, dalam mode hardcover 

yangdi serahkan ke program studi. 

 

 

 

 

 

 

Novvy Hidayati. Perancangan dan Pembentukan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi pada Cipta Laundry . 
UIB Repository©2020



19 
 

  Universitas Internasional Batam 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Pelaksanaan praktik ini semenjak bulan Agustus sampai dengan Oktober 

2019 di Cipta Laundry berlokasi di Kios Modena Regency No. 149. Kegiatan ini 

mampu berlangsung baik dengan mempunyai jadwal sangat baik di Cipta 

Laundry. Berikut table jadwal pelaksanaan praktek ini : 

Tabe1 1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik di Cipta Laundry 

Sumber: Data diolah, 2019.  

 

 

 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 25 Juli 2019 -  29 Juli 2019 Pencarian tempat kerja praktik 

2 29 Juli 2019 - 30 Juli 2019 Melakukan survei lapangan, 

mewawancarai, serta meminta ijin oleh 

pemilik usaha guna mengadakan kerja 

praktek di tempatnya. 

3 30 Juli 2019 -  31  Juli 2019 Merancang serta menyatukan data yang 

berkaitan terhadap proposal kerja 

praktik. 

4 01 Agustus 2019  - 02 Agustus 

2019 

Menguasai kegiatan operasional umum 

perusahaan. 

5 02 Agustus 2019 - 10 Agustus 

2019 

Menguasai sistem pendataan akuntansi 

perusahaan dan pembuatan sistem.  

6 11 Agustus 2019 -31 Agustus 2019 Teknik perancangan luaran proyek. 

7 01 September 2019 - 31 Oktober 

2019 

Teknik pembelajaran, implementasi, 

serta pemulihan sistem, dan  penyusunan 

laporan kerja praktik. 

8 16 November 2019 Visitasi pembimbing. 

9 01 Desember 2019 – 31 Desember 

2019 

Mengoreksi seluruh dokumen serta 

luaran proyek dan finalisasi akhir 

laporan kerja praktik. 
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