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4.1   Rancangan Penelitian 

Penelitian tergolong menjadi 2, yaitu penelitian terapandan penelitian 

murni. Jika tujuan sebuah penelitian adalah untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang terjadi di dunia kenyataan, disebut dengan penelitian terapan. 

Sedangkan penelitian yang tujuannya adalah untuk membuahkan sesuatu yang 

baru berdasarkan pengembangan teori dengan tidak memperhatikan kegunaanya 

disebut penelitian murni (Sugiyono, 2010). Berdasarkan tujuan diatas, maka 

penelitian ini tergolong penelitian terapan, yang tujuannya adalah untuk mengatasi 

permasalahan pembuatan laporan keuangan melalui peyusunan sebuah sistem 

pencatatan di Teo Nailart Studio. 

Berdasarkan karaktristik, penelitian ini tergolong sebagai penelitian 

kasus dan lapangan, yang pusat perhatian berfokus pada sebuah kasus dengan 

intensif penuh dan terperinci tentang latar belakang keadaan sekarang dan 

hubungan dengan lingkungan yang dipermasalahkan. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif, yang proses pengumpulan data informasi 

bersifat primer, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan mempunyai kegunaan 

tertentu. Kegunaan penelitian ini yaitu memberikan manfaat dalam memenuhi 

kebutuhan pemilik atas penyusunan pencatatan sehingga mengetahui besarnya 

pendapatan dan pengeluaran yang terjadi. 
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4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diadopsi berupa wawancara, observasi, 

dan dokumentasi yang bersifat data primer, yaitu data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber.  

1. Wawancara 

Proses pengumpulan data melalui sesi tanya jawab secara langsung oleh 

peneliti dan pemilik disebut dengan wawancara. Dalam berlangsungnya 

wawancara, peneliti akan menanyakan beberapa persoalan kepada 

pemilik untuk mengetahui lebih lanjut tentang usaha dan keluhan 

permasalahan oleh pemilik usaha. 

2. Observasi 

Proses pengumpulan data melaui pengamatan disebut observasi. 

Mengobservasi alur usaha, aktivitas operasional yang terjadi, pencatatan 

yang diterapkan, dan permasalahan yang terjadi di Toko Teo Nailart 

Studio. 

 

4.3   Proses Perancangan 

Proses perancangan di Toko Teo Nailart Studio diawali dengan 

wawancara dan observasi dalam mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan. 

Informasi yang dimaksud adalah latar belakang usaha, identitas usaha, prosedur 

usaha, kegiatan usaha, kendala usaha, dan lain sebagainya. Peracangan sistem 

akan dimulai setelah memahami cara kerja Toko Teo Nailart Studio. Perancangan 

sistem akan dirancang melalui Microsoft Office Access. 
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Langkah awal dalam perencanaan sistem adalah penyusunan daftar akun 

yang dibutuhkan, akun-akun tersebut akan digunakan dalam menyusun laporan 

keuangan. Perancangan sistem akan menyusun formulir sesuai kebutuhan seperti 

formulir penerimaan dan pengeluaran kas. Selain menyusun formulir, sistem ini 

akan menyusun jurnal-jurnal, berupa jurnal pembelian, jurnal pendapatan, dan 

jurnal umum. Formulir dan jurnal yang terkandung dalam sistem berfungsi untuk 

menyiapkan laporan keuangan, maka dari itu, setiap transaksi akan diinput 

kedalam formulir dan jurnal yang tersedia. Terakhir akan menghasilkan laporan 

keuangan.  

Langkah terakhir setelah sistem selesai dirancang adalah 

pengimplementasian sistem di Toko Teo Nailart Studio. Dalam proses 

implementasi, sistem akan diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan, sehingga menghasilkan laporan keuangan. Berdasarkan laporan yang 

dihasilkan, pemilik dapat menyadari kondisi atas keuangan usahanya, menyadari 

jumlah pendapatan dan pengeluaran yang telah timbul serta dapat mempermudah 

dalam pengendalian usahanya. 

 

4.4   Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1   Tahap Persiapan 

Pada bulan Juli, penulis memulai untuk mencari UMKM yang sesuai 

dijadikan sebagai lokasi kerja praktek, yaitu Toko Teo Nailart Studio. Penulis 

berkunjung pertama kalinya ke tempat tujuan untuk meminta izin dari pemilik. 

Penulis melakukan wawancara sederhana dalam mengetahui kondisi 

permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Setelah mengetahui bahwa pemilik 

Novia Junita, Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Toko Teo Nailart Studio. 
UIB Repository©2019



usaha memiliki permasalahan dalam menyiapkan laporan keuangan, maka penulis 

dengan rendah hati menawarkan proyek perancangan sistem akuntansi yang 

diusahakan akan dirancang sebaik mungkin dan mudah dimengerti oleh pemilik. 

Pada tanggal 17 Agustus, penulis berkunjung kedua kalinya untuk 

menandatangani surat pernyataan klien dan melakukan wawancara kedua kalinya 

dalam memahami lebih lanjut usaha Toko Teo Nailart Studio. Penulis mulai 

menyusun proposal yang akan ditandatanganin oleh dosen pembimbing sesuai 

dengan informasi yang diterima.  

 

4.4.2   Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dimulai di pertengahan agustus, dimana penulis 

merasa cukup mengerti dengan prosedur tokonya, penulis memulai untuk 

mengumpulkan data dan perancangan sistem. Proses perancangan sistem 

memakan waktu sekitar 1 bulan dengan adanya dukungan, bimbingan, dan 

bantuan dari dosen pembimbing. 

 

4.4.3   Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap penilaian proyek ini berawal di bulan Oktober. Dimana sistem di 

implementasikan pada Toko Teo Nailart Studio dan akan di kunjungi secara 

langsung oleh dosen pembimbing ke tempat tujuan. Sistem yang dirancang akan 

dinilai oleh dosen pembimbing. Penulis menyusun laporan proyek dan melakukan 

finalisasi laporan kerja praktek di tahap ini. Pada tahap ini menghabiskan waktu 

sekitar 3 bulan dari awal pengimplementasi, melakukan perbaikan atas sistem, 

penyusunan laporan kerja praktek, dan finalisasi laporan.  
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4.4.4   Jadwal Pelaksanaan 

Kerja praktek di Teo Nailart Studio memiliki jadwal pelaksanaan sebagai 

berikut: 

No Tanggal Kegiatan 

1 15 Juli-23 Juli Survei lokasi dan wawancara 

2 13 Juli-17 Agustus Wawancara dan penyusunan proposal 

3 17 Agustus-31 Agustus Pengumpulan data 

4 1 September-30 September Perancangan sistem 

5 1 Oktober-31 Oktober Pengimplementasian sistem 

6 1 November-30 November Penyusunan laporan kerja praktek dengan 

dosen pembimbing 

7 1 Desember-31 Desember Finalisasi laporan kerja praktek 

Sumber: Data diolah, 2019. 
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