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4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian dalam laporan ini ialah applied research. Applied 

research ialah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan 

nyata (Widianti, 2009). Tujuan terutama ialah menghasilkan sistem yang dapat 

dimanfaatkan secara langsung oleh pemilik toko. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan ialah teknik observasi. 

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan yang berdasarkan fakta-fakta 

lapangan (Hasanah, 2017). Tahap awal dalam pengumpulan data yaitu melakukan 

survei ke Zenshop untuk mengetahui kondisi dan sistem yang dipakai. Setelah 

mengetahui permasalahan dan cara pencatatam yang biasanya dilakukan oleh 

Zenshop, teknik yang digunakan selanjutnya berupa wawancara. Wawacara 

dilakukan untuk mengetahui informasi seputar toko dan mengenal lebih lanjut 

terhadap tempat kerja praktik. 

4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan dibuat atas hasil observasi dan wawancara terhadap 

pemilik toko. Dari hasil wawancara tersebut, didapati bahwa toko Zenshop masih 

kurang dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan akuntansinya, hal ini 

dikarenakan toko masih menggunakan MS Excel yang diinput secara manual, dan 

tidak terdapat laporan keuangan setiap akhir bulannya. 
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Sistem yang akan dirancangkan untuk toko Zenshop berupa sistem yang 

dirancang dalam program MS Access yang didalamnya terdapat form pencatatan 

transaksi dan dapat menerbitkan laporan keuangan. 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Persiapan yang dilakukan berupa survei lokasi kerja praktik dan 

menetapkan topik serta perancangan yang akan dibuat. Didalam tahap persiapan 

ini juga dilakukannya proses wawancara terhadap pemilik agar mengenal latar 

belakang toko yang meliputi nama pemilik, tanggal didirikan, proses pembelian 

dan penjualan dan kendala yang terdapat dalam pencatatan akuntansinya. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan proposal dan perancangan 

sistem. Pastikan sistem yang dirancang sesuai dengan kriteria yang telah disetujui 

oleh pemilik.  

Sistem MS Access yang telah dirancang akan diperlihatkan kepada 

pemilik toko untuk diberikan kritik dan saran. Setelah sistem direvisi dan sudah 

siap, maka dilakukan proses implementasi sistem di toko. Proses implementasi 

dilakukan mulai dari pengenalan pemakai terhadap sistem yang dirancang dan 

penginputan transaksi kedalam sistem. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Dalam tahap ini akan berisi proses pembuatan laporan kerja praktik. Pada 

laporan ini diuraikan dari tahap awal persiapan, proses perancangan hingga 

selesainya sistem ini dibuat.  
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Pada tahap ini, dosen pembimbing akan melakukan kunjungan ke lokasi 

praktik kerja untuk menanyakan tentang sistem yang siap dirancang tersebut dan 

juga melakukan penilaian terhadap sistem yang dirancang. Setelah sistem telah 

berjalan secara benar, maka tahap terakhir yang dilakukan berupa penyempurnaan 

laporan kerja praktik.  

Tabel 4.1 

Jadwal Kegiatan 

Tahap Tanggal Aktivitas 

Persiapan 
01 Desember 

2019 sd 01 

Januari 2020 

Survei ke lokasi kerja praktik. 

Pencarian dan pengenalan ke tempat kerja praktik. 

Pengajuan dan persetujuan proposal laporan. 

Pelaksanaan 
01 Januari 

2020 sd 31 

Januari 2020 

Pelaksanaan observasi dan interview kerja praktik. 

Perancangan sistem akuntansi informasi. 

Implementasi sistem untuk pengujian sistem. 

Penilaian dan 

Pelaporan 

01 Februari 

2020 sd 16 

Maret 2020 

Penyusunan laporan, publikasi dan bimbingan 

dengan dosen pembimbing serta evaluasi dan 

penilaian akhir kerja praktik. 

Sumber: Penulis, 2020. 
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