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4.1 Rancangan Penelitian 

Menurut sugiyono (2009) akan meningkat jika penelitian ilmiah dilakukan 

dengan tujuan yang praktis, dimana dengan melakukan evaluasi untuk masalah 

yang dihadapi. 

Dimana ini merupakan tipe kualitatif, karena data yang dipakai berasal 

dari kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara langsung dari sumber 

terkait. Sugiyono (2009) mengatakan bahwa penelitian terapan merupakan 

penelitian yang hasil dari penelitian tersebut tidak didapat dari proses perhitungan 

atau statistik.  

4.2  Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam melakukan penelitian,berikut cara untuk memperoleh informasi: 

1. Wawancara (Interview) 

Dilakukan agar memperoleh info yang diperlukan. Dilakukan secara lisan 

pada owner dengan pertanyaan yang diajukan kepada pemilik, serta 

pemilik akan langsung menjawabnya. 

2. Observasi  

Observasi adalah kegiatam pengamatan secara langsung. Dalam hal ini 

penelitian dilaukan dengan cara memperhatikan secara langsung. 

4.3 Proses Perancangan 

Dalam merancang sistem untuk Glory Laundry dilakukan setelah sumber 

informasi terkumpul dan memberikan bukti yang memadai serta lengkap. 

Kemudian dilakukannya penelitian terhadap kegiatan operasional perusahaan, 

sistem yang digunakan perusahaan dan juga masalah yang dihadapi perusahaan. 

Dimana dalam menyelesaikan susunan ini memerlukan data yang cukup lengkap 

untuk dijadikan data yang memudahkan untuk dilanjutkan. Kemudian 

perancangan sistem ini merupakan sistem akuntansi berbasis komputer dimana 

para pelaku usaha tidak perlu menggunakan pencatatan secara manual. Sistem ini 

dirancang menggunakan aplikasi dari Microsoft Access 2007, dan dilakukannya 

perancangan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, dan akan dilanjutkan 
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dengan perancangan sistem yang dimulai dari penyususnan daftar akun yang 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Glory Laundry.  

Daftar aset yang digunakan didapat dari transaksi yang terjadi setiap 

harinya, selanjutnya akan di lanjutkan merancang sistem pelaporan keuangan atas 

pencatatan akuntansi yang mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat.  

Dalam proses perancangan diperlukan ketelitian dan masa yang sedikit 

panjang, dikarenakan sistem ini akan menjadi penetu benar atau tidak suatu 

laporan keuangan berdasarkan dengan penjelasan dan penggunaan sistem 

akuntansi yang digunakan untuk penginputan data dan penilaian data yang 

menjadi kepentingan untuk suatu perusahaan, dalam hal ini perusahaan yang 

menggunakan sistem akuntansi akan lebih mudah untuk mengetahui apakah 

terdapat permasalahan atau kesalahan dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan 

oleh karyawan. 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahapan Persiapan 

Yang pertama dilakukan adalah penelusuran tempat kerja praktek, dimana 

dalam hal ini membutuhkan waktu yang sesuai. Karena tidak semua tempat usaha 

memberikan izin untuk penelitian dan penerapan sistem. 

Setelah menemukan maka di adakan kesepakatan untuk bekerjasama 

dimana pihak owner dan mahasiswa saling bekerja sama dan juga membantu 

dalam setiap kegiatan yang berlangsung.  

Dalam hal ini penulis menemukan sebuah tepat jasa yang bersedia untuk 

melakukan kerja sama dan penerapan sistem di usaha mereka. Dimana penulis 

bekerja sama dengan Glory Laundry untuk menggunakan akuntansi berbasis 

computer yang akan memudahkan pihak Glory Laundry dalam mencatat 

keuangan perusahaan.  

Dan dengan kerjasama ini maka mahasiswa harus memperhatikan dengan 

detail setiap kegiatan dan perancangan yang akan dibuat dengan benar. Kemudian 

mahasiswa mengajukan surat izin untuk melakukan kerja praktek yang ditanda 

tangani oleh owner kp dan surat tersebut akan diberikan kepada dosen 

pembimbing kemudian akan ditanda tangan dosen dan mahasiswa membuat 
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proposal pengajuan Kp kepada kaprodi yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas 

akhir yang menjadi syarat kelulusan. 

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Dimana mahasiwa akan melakukan penerapan dan pembuatan sistem 

yang akan digunakan oleh owner tempat menjalankan KP. Berikut adalah tahapan 

yang harus dilakukan sebelum menjalankan Kerja Praktek: 

1. Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan observasi dan juga 

wawancara dimana dalam proses ini mahasiswa langsung melakukan 

tanya jawab dengan pemilik usaha apakah mereka bersedia untuk 

bekerjasama dan menggunakan sistem yang dibuat oleh mahasiswa. 

2. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan proses pembuatan. 

3. Merancang sistem yang dibuat dengan penggunaan Applikasi 

Microsoft Access 2007. 

4. Implementasi pada Glory Laundry, untuk mengecek apakah terdapat 

kekurangan atau kecacatan sistem yang dibuat. Jika terdapat 

kesalahan maka akan diperbaiki dan di coba kembali. 

5. Melakukan pengajaran kepada pemilik tempat menjalankan tugas 

Kerja Praktek. Serta menjelaskan bagaimana sistem kerja dari 

applikasi tersebut. 

6. Menguji sistem yang dibuat. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Dalam tahapan akhir, dimana proses yang dilakukan mulai dari proses 

pembuatan, pelaksanaan, perancangan, pengimplementasian sampai dengan tahap 

akhir hingga selesai. Dimana selanjutnya akan diberikan pembekalan kepada 

pemilik tempat dan diajarkan sampai mengerti kemudian melakukan penilaian 

sistem, selanjutnya dosen pembimbing akan mengunjungi tempat dan 

menanyakan apakah ada kendala atau permasalahan yang belum dapat dilakukan 

dan belum dapat diselesaikan. Sehingga dosen akan menilai bagaimana proses dan 

juga kerja mahasiswa dalam melakukan tugasnya. 
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4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

dimulai dari agustus dimana mahasiswa melakukan pencarian tempat Kp 

dan juga melakukan wawancara serta pengajuan surat izin untuk KP kemudian 

dilanjutkan dengan pengajuan proposal kepada dosen pembimbing dan juga 

pengajuan proposal kepada kaprodi akuntansi. 

Kegiatan ini berlangsung selama 5 bulan yang dimulai pada agustus 2019 

sampai dengan januari 2020. Dimana mahasiswa diminta untuk melakukan 

dengan benar agar memberikan hasil yang memuaskan owner itu sendiri. 

Jadwal pelaksanaan kerja praktek disajikan dalam table sebagai berikut: 

No Langkah Kerja Waktu Pelaksanaan 

1 Survey Tempat Kerja Praktek 30 Agustus 2019 

2 Wawancara dan Permohonan Izin 02 September 2019 

3 Penyususnan Proposal Kerja Praktek 06 September 2019 

4 Wawancara dan Persetujuan Kerja 

Praktek 

08 September 2019 

5 Pengumpulan Data 30 September 2019 

6 Perancangan Kerangka Sistem 01 Okt- 10 Okt 2019 

7 Perancangan Sistem Akuntansi 20 Okt- 27 Okt 2019 

8 Implementasi Sistem Tahap Awal 28 Okt- 30 Okt 2019 

9 Evaluasi dan Perbaikan sistem 15 November 2019 

10 Keseluruhan 18 Desember 2019 

11 Pengawasan dan Peninjauan Sistem 27 Desember 2019 

Table I Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek, Sumber: Data diolah, 2019. 
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