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BAB IV 

METODOLOGI 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

Kerja praktek di Nusa Jaya Laundry ini menggunakan penelitian terapan. 

Penelitian terapan yaitu salah satu bentuk penelitian yang bertujuan untuk 

memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian terapan 

adalah metodologi yang dipakai berguna agar memberikan solusi dan 

memecahkan masalah di zaman modern ini. Tujuan utama dalam penelitian ini 

mencari jalan keluar terhadap kendala yang sedang dihadapi dan diharapkan dapat 

menemukan jalan keluar yang tepat. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai untuk penelitian di Nusa Jaya Laundry ini sebagai 

berikut: 

1. Wawancara  

Ini dilakukan dengan pemilik laundry untuk mengetahui informasi dan  

lainnya dengan memberi sebuah pertanyaan dan akan di jawab oleh 

narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara 

akurat. 

2. Observasi 

Teknik ini merupakan metode mengumpulan data dilakukan dengan 

turun langsung ke tempat untuk mendapatkan data yang lebih akurat 

melihat secara langsung bagaimana proses kegiatan usaha, dan 

menangkap aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada usaha tersebut. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan bukti yang didapatkan setelah dilakukaknnya 

observasi. Dokumentasi dapat berbentuk foto atau catatan. 

Teknik pengumpulan data wawancara didapatkan dengan melakukan 

sebuah perjanjian untuk melakukan sesi tanya dan jawab dengan pemilik usaha 

tersebut. Observasi didapatkan dengan cara melaksanakan wawancara kemudian 

memohon izin pemilik untuk melangsungkan survei langsung ke tempat laundry 

untuk melihat bagaimana prosesnya. Dokumentasi didapatkan dengan setelah 
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melakukan survei langsung ke tempat usaha keadaan disekitar laundry untuk 

dijadikan sebagai bukti nyata. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Selanjutnya rancangan dilaksanakan menggunakan tahapan yang 

digunakan oleh Nusa Jaya Laundry berikut ini: 

1. Mencari informasi mengenai masalah dan kendala  apa yang dialami oleh 

laundry  tersebut. Sehingga dapat menemukan solusi apa yang sebaiknya 

diterapkan 

2. Setelah mencari informasi apa yang menjadi penghambat dalam laundry 

tersebut, selanjutnya penulis akan merancang sebuah aplikasi pencacatan 

akuntansi dengan memakai microsoft office acces. 

3. Setelah membuat aplikasi tersebut, penulis memberi penjelasan dan 

membimbing pemilik bagaimana cara menggunakan sistem tersebut. 

Dimulai dengan memberitahu pemilik nama nama akun yang akan 

digunakan, saldo awal, memasukan transaksi ke dalam jurnal umum dan 

jurnal lainnya. 

4. Pemilik dapat menerapkan sistem tersebut langsung ke usahanya. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan yakni: 

 

4.4. 1 Tahapan Persiapan 

Hal awal yang dikerjakan adalah memilih tempat yang belum 

menggunakan pencatatan akuntansi dengan sistem (masih menggunakan cara 

manual). Setelah menemukan tempat yang tepat untuk menerapkan sistem penulis 

meminta izin, melakukan wawancara, dan observasi tempat usaha. Dalam 

pemilihan tempat kerja praktek terdapat kriteria yang telah ditetepkan yakni, 

tempat usaha harus beroperasi lebih dari dua tahun, tempat kerja praktek bukan 

tempat bekerja, mendapatkan izin dari pemilik untuk mengimplemtasikan. 
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4.4.2 Tahap pelaksanaan 

Dalam tahap selanjutnya ini sudah harus membuat sistem pencatatan 

akuntansi yang berbasis Microsft office Acces untuk diimplementasikan. Setelah 

membuat sistem penulis akan mengimplementasikan sistem dan menguji apakah 

sistem dapat digunakan atau tidak. Selanjutnya setelah sistem layak untuk diuji 

cobakan, penulis setelah pemilik cukup memahami sistem, mengajari pemilik 

usaha bagaimana memakai sistem yang sudah dibuat. Selanjutnya penulis hanya 

perlu mengawasi dan memantau secara rutin. 

 

4.4.3 Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

Ditahap ini, terdapat penilaian yang dinilai dosen pembimbing. Dosen 

pembimbing melangsungkan kunjungan langsung ketempat usaha. Kunjungan ini 

bermaksud untuk melakukan pengecekan apakah sistem yang sudah dirancang 

dapat membantu bagi pemilik usaha. Tujuan kunjungan ini juga digunakan untuk 

berbagi usaha, kondisi usaha antara dosen dan  pemilik. Setelah dilakukannya 

kunjungan tersebut, penulis melakukan finalisasi laporan Kp. 

 

4.5 Jadwal Kerja 

Kegiatan kerja praktek ini berjalan sesuai yang telah penulis rencanakan. 

Adapun jadwal kerja praktek: 
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Tabel 4.1 Jadwal pelaksanaan kerja praktek 

 

Sumber: Data diolah, 2019. 
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