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4.1 Rancangan Penelitian 

Umumnya ilmu yang dapat ditemukan dengan cara melakukan penelitian. 

Penelitian sendiri mempunyai arti yang lebih dalam yaitu suatu kegiatan akademis 

sebagaimana mencari permasalahan, melakukan observasi, mencatat data 

permasalahan, menyimpulkan hipotesis-hipotesis dan menganalisis 

permasalahannya sampai menyusun laporan dengan tujuan untuk mendapatkan 

kesimpulan dan solusi dari masalah tersebut (Kothari, 2009). 

Penelitian berdasarkan dasar, terapan dan evaluatif merupakan bagian dari 

sifat penelitian. Adapun pada penelitian ini, bentuk penelitian digunakan didasari 

dengan terapan (applied research) mempunyai tujuan agar solusi dapat terpecahkan 

dengan sesingkat waktu mungkin untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh 

masyarakat individu dan kelompok atau suatu instansi industri. Desain penelitian 

dimaksudkan memberikan kerangka kerja yang sesuai untuk studi. Keputusan yang 

sangat signifikan dalam proses desain penelitian adalah pilihan yang harus diambil 

mengenai pendekatan penelitian karena menentukan bagaimana informasi yang 

relevan untuk studi akan diperoleh. Namun, proses desain penelitian melibatkan 

banyak keputusan yang saling terkait (Kothari, 2009). 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data primer dikumpulkan menjadi pedoman untuk merancang sistem yang 

cocok untuk Toko KS Collection dengan memakai teknik pengumpulan data yaitu: 

1. Survei 

Melakukan survei ke lokasi dan pertanyaan diberikan kepada narasumber 

dengan melalui pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui 

kondisi 

kerjanya suatu tempat (Kothari, 2009). Masalah pencatatan akuntansi yang 

dihadapi Toko KS Collection, untuk mengatasinya dilakukan beberapa 

kali 
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kunjungan ke Toko KS Collection untuk mengenal lebih dalam terhadap 

masalah tersebut. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu cara dengan pengamatan terhadap obyek 

penelitian atau kegiatan yang sedang berlansung (Sudaryono, 2017).  

Maolani dan Cahyana (2015) menyatakan bahwa, teknik observasi 

dilakukan jika penelitian berhubungan kegiatan aktivitas operasional 

usaha atau hal lainnya yang dapat diteliti oleh peneliti. 

3. Wawancara 

Pertemuan tatap muka secara individual atau kelompok yang dilaksanakan 

secara lisan kepada pemilik usaha (Sudaryono, 2017). Setelah 

dilakukannya survei pada beberapa lokasi sampai tempat kerja praktik 

ditemukan, dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah kegiatan 

wawancara pemilik Toko KS Collection. Tujuannya agar dapat diketahui 

dengan jelas kegiatan operasional usaha bahkan kendala Toko KS 

Collection saat ini yang berhubungan dengan masalah pencatatan 

akuntansi. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Aktivitas tahap awal yang dilakukan yaitu melaului survei, observasi, dan 

wawancara, setelah itu kegiatan operasional dapat diketahui secara jelas megenai 

kegiatan operasional dan kendala yang dihadapi oleh Toko KS Collection saat ini. 

Proses perancangan awal sampai akhir yaitu: 

1. Melakukan suvei, observasi dan wawancara di tempat 

2. Menganalisis laporan apa yang dibutuhkan oleh KS Collection 

3. Merancang sistem melalui Microsoft Access 

4. Kemudian setelah selesai merancang sistem, diimplementasikan 

5. Melakukan pengecekkan terhadap sistem yang dirancang apakah ada 

masalah atau tidak 

6. Jika tidak ada masalah maka sistem dapat digunakan oleh Toko KS 

Collection 
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Tujuan dari merancang sistem akuntansi Microsoft Access agar setiap 

UMKM terutama Toko KS Collection yang selama ini hanya mencatat transaksi 

penjualan per hari. Catatan pada pembelian dan persediaan tidak memiliki catatan 

sehingga tidak memiliki laporan. Adanya hasil rancangan sistem akuntansi ini maka 

Toko KS Collection dapat memperoleh laporan yang akurat pada setiap periode 

berjalan. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1  Tahapan Pelaksanaan 

 Ada empat tahap pelaksanaan kerja praktik yaitu dimulai dari tahap 

persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan. Selanjutnya, rincian tahapan 

dalam pelaksanaan kerja praktik: 

1. Tahap Persiapan 

Melangsungkan survei pada beberapa tempat usaha di daerah Nagoya Hill 

Mall, dengan melihat kondisi perusahaan pada saat melakukan transaksi 

penjualan dan pembelian. Dari situlah bermaksud untuk membantu Toko 

KS Collection agar transaksi penjualan dan pembelian tercatat dengan rapi 

serta memiliki laporan keuangan yang jelas dengan merancang sistem 

pencatatan akuntansi. Meminta izin kepada pemilik Toko KS Collection 

agar dapat kerja praktik di toko tersebut dengan menjelaskan salah satu 

tujuan dari kerja praktik.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Pertama dimulai dengan interviu, kedua observasi tempat untuk 

mengetahui lebih rinci dan mendapat informasi yang diperoleh untuk 

dirancang sistem, setelah dirancang sistem maka akan dilanjutkan dengan 

menguji keakuratan sistem yang dirancang dengan mencoba 

implementasi, pelatihan, dan evaluasi pada perusahaan. Sistem yang telah 

dirancang diserah dan dimplementasikan ke Toko KS Collection.  

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Awal – awal dimulai dari proses penyusunan laporan praktik yang sudah 

diimplementasikan dan sudah dilakukan, melakukan finalisasi laporan. 

Tahap penilaian dinilai oleh pengguna sistem yang dirancang setelah 
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dilakukan percobaan dan dimplementasi sistemnya. Laporan yang dibuat 

akan dievaluasi dan dilakukan kunjungan oleh dosen pembimbing. Tahap 

terakhir yaitu pengumpulan hardcover ke BAAK. 

4.4.2      Jadwal Pelaksanaan 

Tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 15 November 2019 dilakukannya 

kerja praktik di Toko KS Collection. Aktivitas dilaksanakan sewaktu kerja praktik 

diuraikan secara rinci pada Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

No Waktu Keterangan 

1. 01 Juli – 15 Juli 2019 Mencari lokasi kerja praktik, 

mewawancara, meminta izin dengan 

pemilik 

2. 16 Juli – 31 Juli 2019 Menyusun proposal kerja praktik 

3. 01 Agustus – 31 Agustus 

2019 

Pengumpulan data dan meneliti masalah di 

KS Collection 

4. 01 September – 17 

Oktober 2019 

Merancang sistem berbasis Microsoft 

Access 

5. 18 Oktober – 09 

November 2019 

Mengimplementasikan sistem dan 

menyusun laporan  

6.  10 November 2019 – 15 

November 

Kunjungan dilakukan oleh dosen 

pembimbing dan melanjutkan menyusun 

laporan  

7. 16 November – 30 

November 2019 

Finalisasi keseluruan laporan kerja praktik 

Sumber: Data diolah, 2019. 
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