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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Menurut Supomo, Bambang and Indriantoro (2002) penelitian sangat 

diperlukan dalam melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan metode 

yang berbentuk khusus yang secara logis untuk meraih sasarannya. Dengan 

laporan ini penulis menggunakan penelitian terapan. Penelitian terapan di 

definiskan sebagai bentuk observasi yang memecahkan masalah secara efiesien 

dengan mengutamakan persoalan-persoalan mudah. 

 Dalam menggunakan penelitian terapan pada Jaya Laundry bertujuan 

untuk melakukan keperluan yang ditemui dalam usaha tersebut. Dengan 

menggunakan Microsoft office acess sebagai sistem informasi akuntansi untuk 

memberikan kemudahan kepada pemilik binatu dalam memperoleh laporan secara 

detail. 
 

4.2  Teknik pengumpulan data 

 Berdasarkan penelitian diatas penulis akan menggunakan teknik pada data 

primer, yaitu dengan menwawancarai dan mengobservasi pemilik binatu secara 

langsung, yakni:  

1. Wawancara 

 Menurut (Supomo, Bambang and Indriantoro, 2002), wawancara sebagai 

teknik mempertanyakan pertanyaan secara lisan untuk mengumpulkkan data. 

Dengan mendiskusi antara peneliti kepada pemilik tempat kerja praktik, maka 

selanjutnya akan menanyakan mengenai kendala yang sedang telah hadapi oleh 

pemilik tempat kerja pratik. 

2. Observasi 

Observasi ialah pelaksanaan suatu kejadian yang terjadi dalam proses 

pencatatan kejadian terjadi secara sistematik tanpa harus melakukan komunikasi 

secara langsung dengan subjek yang diteliti (Supomo, Bambang and Indriantoro, 

2002) dengan melihat kegiatan yang dilaksanakan pada Jaya Laundry.  
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4.3 Proses Perancangan 

 Dalam tahap pertama yang lakukan dalam proses perancangan sistem 

pada Jaya Laundry dengan menanyakan beberapa pertanyaan tentang aktivitas 

binatu secara operasional dan kendala yang dihadapi oleh pemilik binatu. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahapan Pelaksanaan 

 Berdasarkan tahap berikut dapat dialokasikan menjadi beberpa bagian, 

yaitu: 

1.  Tahap Persiapan 

a. Mempelajari tentang keadaan atau aktivitas pada UMKM di Batam; 

b. Mencari tempat kerja partik yang akan dirancang sistem 

akuntansinya; 

c. Dilaksanakan survei pada UMKM yang bergerak dibidang layanan 

binatu, setelah melakukan survei pada Jaya Laundry menjadi 

penetapan tempat kerja pratik yang berlokasi di Pelita VI Kios No 7 

Sky Garden Apartement; 

d. Melakukan kunjungan dan memahami proses aktivitas layanan 

binatu dan juga permasalahan yang dihadapi oleh pemilik; 

e. Meminta izin ke pemilik untuk melakukan kerja praktik; 

f.  Setelah mendapatkan permasalahan yang dihadapi pemilik maka 

dilakukan pemilihan tema yang sesuai; 

 g. Melakukan penyusun proposal untuk diajukan ke prodi dan dosen 

pembimbing untuk melakukan kerja pratik. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Mencatat informasi yang ada di tempat kerja pratik dan merancan 

sistem terkomputerisasi dengan menggunakan Microsoft Offiice 

Access. 

b. Melakukan pengecek ulang untuk mengetahui keakuratan atau 

tidaknya pada sistem yang dirancang jika masalah pada sistem atau 

tidak sesuai akan dilakukan perbaikan; 
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c. Menjelaskan kepada pemilik cara menggunakan sistem yang 

dirancang. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

a. Melakukan kunjungan dosen pembimbing ke tempat kerja pratik; 

b. Menyusun pelaporan kerja praktik yang sesuai dengan tema yang 

dibuat. 

4.4.2 Jadwal Pelaksanaan 

 Berikut jadwal pelaksaan kerja pratik sejak 01 September 2019 sampai 

20 Januari 2020: 

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Pada Jaya Laundry 
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