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BAB IV 

METODOLOGI 
 

 
4.1      Rancangan Penelitian 

 Dalam penelitian yang dilakukan pada kerja praktik di Ayu Laundry, 

dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian terapan. Karena penelitian 

terapan merupakan tipe penelitian yang memfokuskan pada pemecahan masalah 

atas kinerja tertentu dalam sebuah organisasi (Sugiyono, 2010). Penelitian terapan 

juga berfungsi untuk membuat keputusan yaitu suatu kebijakan maupun tindakan 

dengan mengumpulkan data serta mengujinya sehingga mendapatkan sebuah 

keputusan kinerja praktis.  

 Dalam laporan kerja praktik ini, penulis merancang sebuah sistem 

akuntansi berbasis Microsoft Office Access yang nantinya bertujuan untuk 

membantu pemilik usaha Ayu Laundry untuk mengetahui laporan keuangan 

perusahaan yang akurat. Sehingga pengguna merasa terbantu dan dapat 

memecahkan setiap permasalahan yang ada pada Ayu Laundry untuk dapat 

membuat suatu keputusan demi kelangsungan usaha kedepan.  

 

4.2 Metode  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sangat penting dalam keberhasilan suatu penelitian, 

karena dari data yang diperoleh akan diolah dan akan menghasilkan sebuah 

laporan yaitu laporan keuangan dalam penelitian ini. Adapun metode 

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam kerja praktik di Ayu Laundry 

adalah dengan menggunakan metode: 

1. Observasi, yaitu metode yang dilakukan dengan secara langsung datang ke 

tempat kerja praktik dengan mengamati untuk mendapatkan sebuah data 

yang akurat terhadap yang bersangkutan.   

2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

pemilik usaha untuk menanyakan seputaran kegiatan dan kebutuhan 

penulis dalam merancang sistem akuntansi.   
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4.3 Proses Perancangan 

Ayu Laundry memiliki tahap-tahap perancangan sistem akuntansi, dalam 

membantu pemilik mengatasi kendala-kendala yang ditemukan yaitu :  

1 Tahap pertama adalah melakukan tinjau lapangan untuk menemukan 

tempat UMKM yang belum memiliki sistem pencatatan akuntansi yang 

baik dan benar. Ayu Laundry adalah tempat yang dipilih oleh penulis 

untuk melakukan kerja praktik. Alasan penulis memilih Ayu Laundry 

adalah perusahaan memiliki sistem pencatatan yang manual dan 

sederhana.  

2 Tahap kedua adalah mengidentifikasi apa saja masalah yang dihadapi 

oleh Ayu Laundry selama berjalannya usaha. Dan setelah menemukan 

permasalahan, penulis mencari solusi dan memecahkan masalah untuk 

membantu pemilik usaha mengelola perusahaannya.  

3          Tahap ketiga adalah penulis membuat nama-nama akun yang dibutuhkan 

pada Ayu Laundry, seperti Kas, Piutang. Kemudian penulis membuat 

form hingga laporan keuangan yang sesuai kebutuhan perusahaan.  

3 Tahap keempat adalah dimana tahap untuk mempersiapkan sistem yang 

telah dirancang untuk mulai memasukan data-data yang telah diperoleh 

dengan formula yang telah dirancang oleh penulis sebelumnya 

4 Tahap kelima adalah tahap memberikan pelatihan sistem yang telah 

selesai dirancang  oleh penulis dan diberikan kepada pemilik Ayu 

Laundry. Dan dengan memberikan pelatihan untuk menjalankan sistem 

penulis juga memberikan tambahan ilmu akuntansi kepada pemilik.   

5 Tahap akhir adalah tahap finalisasi sistem akuntansi, yang dimana tidak 

adanya perubahan atau tambahan yang diperlukan lagi sehingga berjalan 

dengan baik sistem yang telah dirancang oleh penulis.   

 

4.4   Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan 

 Tahapan ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

penilaian dan pelaporan, berikut uraian tahapan-tahapan tersebut yang dilakukan 

oleh penulis : 
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4.4.1 Tahap Persiapan 

1.  Penulis melakukan tinjau lapangan untuk mencari tempat kerja praktik 

untuk membuat sebuah perancangan sistem akuntansi pada UMKM di 

Batam.  

2. Setelah menemukan tempat kerja praktik, penulis mengunjungi dan 

mewawancarai pemilik Ayu Laundry seputar kegiatan operasional usaha 

dan kendala apa saja yang ada pada perusahaan. Penulis juga meminta 

persetujuan kepada pemilik untuk boleh melakukan kerja praktik pada 

usahanya.  

3. Pemilik memberikan persetujuan kepada penulis untuk membuat laporan 

kerja praktik pada usahanya dan bersedia memberikan kebutuhan berupa 

data yang diperlukan penulis dalam penyusunan laporan ini.  

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Adapun tahap pelaksanaan ini dilakukan pada awal Agustus 2019, yang 

berawal dari pengumpulan data yang telah diperoleh dari Ayu Laundry diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Mulai melakukan wawancaara serta mengamati kegiatan usaha dengan 

pemilik Ayu Laundry tentang keadaan perusahan, kendala yang dihadapi, 

dan pelaporan keuangan yang telah diterapkan pemilik apakah sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

2. Penulis mulai melakukan pertemuan kembali kepada pemilik untuk 

membahas lebih lanjut masalah-masalah yang dihadapi dan memberi 

perkiraan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.  

3. Kemudian penulis mulai merancang kerangka awal dalam pembuatan 

sistem berbasis Microsoft Office Access, seperti nama dan jumlah akun 

yang dibutuhkan untuk memasukkan data yang diberikan oleh pemilik 

Ayu Laundry. 

4. Penulis melanjutkan membuat penyusunan sistem dan desain yang sesuai 

kebutuhan perusahaan.  
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5. Selanjutnya melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dirancang 

apakah sudah berjalan dengan baik, dan pemilik usaha dapat menjalankan 

sistem dengan mudah dan dimengerti.  

6. Adapun dari tahap pengujian yang telah dilakukan, jika ditemukan 

kekurangan oleh pemilik, maka penulis akan membahas dan merevisi 

kembali sistem.  

7. Setelah merevisi dari kesalahan yang ditemukan, penulis melakukan 

pelatihan kembali kepada pemilik untuk setiap perubahan pada sistem dan 

pemilik dapat memberikan saran untuk kemajuan sistem pelaporan 

tersebut.  

8. Monitoring pada sistem yang telah dirancang terhadap keakuratan dan 

kemudahan pengguna dalam memakainya sehingga pemilik merasa 

terbantu dalam perancangan sistem pada usahanya yaitu Ayu Laundry.  

 

4.4.3 Tahap Penilaian Dan Pelaporan 

1.  Setelah penulis melakukan implementasi sistem pada Ayu Laundry dan 

telah dinyatakan sistem berjalan lancar, kemudian penulis mulai menyusun 

laporan kerja praktik. Adapun penulisan laporan kerja praktik ini didasari 

dengan format dan kesesuaian dengan data perusahaan yang ada yaitu 

pada Ayu Laundry. 

2. Kemudian sistem terlebih dahulu dinilai oleh pemilik apakah sudah sesuai 

dan sistem dapat dijalankan dengan benar. Selanjutnya, penulis meminta 

kesediaan pemilik Ayu Laundry untuk melakukan kunjungan dengan 

melalui surat kunjungan yang akan diberikan.  

3. Setelah mendapatkan persetujuan kunjungan, penulis dan dosen 

pembimbing akan mengunjungi Ayu Laundry. Tahap ini merupakan tahap 

evaluasi dan penilaian atas kerja praktik yang dilakukan penulis. 

4. Setelah kunjungan, atasan mengevaluasi laporan kerja praktik apakah 

penulis dapat mengumpulkan laporan tersebut secara hardcover ke dalam 

program studi. 

5. Penulis mengumpulkan laporan kerja praktik berupa hardcover untuk 

program studi. 
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4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Kerja praktik ini di mulai dari bulan September s.d. Oktober 2019 di Ayu 

Laundry berlokasi di Blok F No. 66 Rt.02 Kel. Tg. Sengkuang Kec. Batu Ampar. 

Kegiatan kerja praktik ini dapat berjalan dengan lancar dengan waktu yang 

fleksibel di Ayu laundry. Adapun jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabe1 1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik di Ayu 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, wawancara, 

dan meminta izin pemilik untuk 

melakukan kerja praktik pada tempat 

usahanya. 

3 30 Juli 2019 -  31  Juli 2019 Menyiapkan dan mengumpulkan data-

data yang terkait proposal kerja praktik 

4 01 Agustus 2019  - 02 Agustus 

2019 

Memahami kegiatan operasional umum 

perusahaan 

5 02 Agustus 2019 - 10 Agustus 

2019 

Mempelajari sistem pencatatan akuntansi 

perusahaan dan proses perancangan 

sistem.  

6 11 Agustus 2019 -31 Agustus 2019 Proses perancangan luaran proyek 

7 01 September 2019 - 31 Oktober 

2019 

Proses pelatihan, implementasi, dan 

perbaikan sistem, serta  penyusunan 

laporan kerja praktik 

8 16 November 2019 Visitasi pembimbing 

9 01 Desember 2019 – 31 Desember 

2019 

Perbaikan luaran proyek dan finalisasi 

akhir laporan kerja praktik 
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