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BAB  IV 
METODOLOGI  

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penulis menerapkan penelitian terapan dalam melakukan proyek 

penelitian ini , dimana fokus menyelesaikan  permasalahan yang timbul dengan 

sistematis dan terarah  berpengaruh pada pengambilan tindakan selanjutnya 

(Indriantoro & Supomo, 2014). 

Tujuan penelitian agar mempermudah UMKM dalam melakukan 

pencatatan transaksi kegiatan usahanya, dapat mengajarkan serta mengetahui 

pentingnya penggunaan Microsoft Office Access yang disesuaikan pada transaksi 

sehari-hari Follow Me, sehingga melalui sistem ini diharapkan memperoleh 

laporan keuangan handal bermanfaat. Pemilik mengetahui kinerja usaha serta laba 

rugi yang diterima. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Cara mendapatkan data memiliki peran penting dalam 

keberlangsungan penelitian mendapatkan infomasi yang dibutuhkan. Sebuah 

penelitian memiliki tujuan utama untuk mendapat data dan informasi yang akurat, 

sehingga tanpa memahami teknik pengumpulan data yang tepat penulis tidak bisa 

mengumpulkan data berdasarkan standar yang berlaku (Sugiyono, 2016). Dalam 

melakukan kerja praktek, Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data 

yakni :  

a) Teknik Observasi  
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Observasi merupakan metode menganalisis dan kegiatan pemuatan 

penelitian pada suatu objek (Sugiyono, 2016). Dalam melakukan penelitian, 

observasi partisipan digunakan oleh penulis dikarenakan pemilik usaha 

bersedia ikut berpartisipasi. Dimana menggunakan observasi partisipan data 

diperoleh lebih lengkap, detail dan sampai mengetahui arti dari setiap tindakan 

yang terlihat ( Sugiyono, 2016: 310).  

Penulis melakukan survey lokasi terlebih dahulu pada Follow Me.  

Selanjutnya mengumpulkan data langsung melibatkan penulis pada subjek 

yang diteliti dan mempelajari kegiatan operasional Follow Me.  

 

b) Teknik Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang secara langsung untuk saling 

berbagi informasi dan ide melalui proses tanya jawab (Sugiyono, 2016: 232). 

Wawancara dilakukan untuk menemukan garis besar permasalahan yang perlu 

diteliti dan mengetahui secara keseluruhan usaha tempat penelitian. 

 Dengan terlibatnya penulis dengan usaha pemilik secara langsung 

dalam teknik observasi maka teknik wawancara dapat dilakukan dimana data 

dikumpulkan dari hasil tanya jawab penulis terhadap pemilik Follow Me 

seputar infomasi berjalannya usaha.  

 

4.3 Proses Perancangan 

Rancangan sistem pada Follow Me disesuaikan dengan kondisi usahanya, 

diharapkan menjadi jawaban penyelesaian kendala. Pembuatan sistem akan 

Nitami. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi di Follow Me. 
UIB Repository ©2019



22 
 

Universitas Internasional Batam 
 

menghasilkan 6 jenis form, 3 jenis list dan 6 jenis laporan. Langkah-langkah yang 

diperlukan Follow Me adalah sebagai berikut: 

a) Mengetahui lebih lanjut kondisi usaha Follow Me , melalui hasil pengumpulan 

data diketahui secara garis besar gambaran usaha , transaksi perperiode dan 

penerapan sistem Follow Me. Dimana penulis dapat membuat pemaparan 

pandangan pencatatan sistem akuntansi yang akan di rancang dimulai dari 

pembuatann table sampai dengan report.  

b) Membuat halaman Table pada Microsoft Ofice Access , table berfungsi 

sebagai tempat penyimpanan data dan melihat kembali data yang telah kita 

input. Akun yang terdapat antara lain: COA , fixed asset , inventory, format 

general journal, format purchase dan format sales. 

c) Merancang Query yang sesuai dengan Follow Me,dimana query mengolah 

data dalam tabel  sehingga memperoleh informasi yang diinginkan. Query 

juga berfungsi memanipulasi data . 

d) Membuat Form yang akan digunakan sebagai penginput data , menampilkan 

data yang diiput serta mengubah data yang terhubung dengan akun table. 

e) Membuat Report yang akan digunakan Follow Me dalam penyusunan laporan 

keuangan. Report menyediakan informasi keseluruhan dan hasil yang inigin 

diketahui dari data yang telah diinput. 

f) Memberikan penjelasan dan pelatihan mengenai penggunaan sistem. 

g) Mengimplementasikan rancangan sistem. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

1. Tahap Persiapan 
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Penulis mengunjungi lokasi usaha Follow Me dalam rangka mengajukan 

permohonan kerja praktek serta memahami kondisi operasional usaha follow me. 

Proses selanjutnya melakukan pengajuan proposal untuk mendapat izin dari dosen 

pembimbing. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini penulis mengetahui gambaran kegiatan operasional usaha 

Follow Me dan masalah yang dialaminya. Pengumpulan data mulai dilakukan 

serta mulai menyusun rancangan sistem informasi akuntansi sesuai kebutuhan 

Follow Me. Tahap uji coba pada sistem dilakukan terlebih dahulu oleh penulis. 

Selanjutnya mengimplementasikan sistem pada usaha dan melakukan penjelasan 

serta pelatihan kepada pemilik. 

 

3. Tahap penilaian dan pelaporan 

 Diuraikan menjadi beberapa bagian, yaitu: 

i. Mengevaluasi sistem yang digunakan. 

ii. Melakukan kunjungan dengan dosen pembimbing ke tempat penelitian 

untuk melihat pemahaman pemilik terhadap sistem yang dirancang dan 

penilaian pada keberhasilan sistem serta menerima saran yang diberikan. 

iii. Penyusunan dan finalisasi Laporan hasil akhir. 

 

4. Jadwal Pelaksanaan 

Penelitian Follow Me dilaksanakan pada bulan Februari dan selesai di 

bulan Agustus 2019. Kegiatan diawali dengan mencari tempat praktek, 
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mengumpulkan data kegiatan opersional usaha follow me dan mengetahui kendala 

yang dialami agar dapat membantu sistem yang dihasilkan lebih baik sesuai 

dengan usaha Follow Me . 

 

Tabel 4.1.  Jadwal kerja Penelitian di Follow Me 

No Kegiatan  Pelaksanaan 

1 Melakukan survei tempat kerja praktek 18 Februari 2019 – 20 Februari 
2019 

2 Mengajukan permohonan kerja praktek dan 
analisis operasional Follow Me  

23 Februari 2019 - 26 Februari 
2019 

3 Menyusun proposal kerja praktek 1 Maret 2019 - 11 Maret 2019 

4 Memberikan surat pernyataan untuk izin kerja 
praktek 23 Maret 2019 

5 Proses pengumpulan data yang dibutuhkan 30 Maret 2019 - 13 April 2019 

6 Proses merancang sistem melalui Microsoft 
Office Access 22 April 2019 - 15 Juni 2019 

7 Melakukan pengujian sistem terlebih dahulu 24 Juni 2019 - 8 Juli 2019 

8 Melakukan pelatihan dan implementasi sistem 
secara keseluruhan 20 Juli-2019 - 5 Agustus 2019 

9 Revisi implementasi sistem 10 Agustus 2019 - 16 Agustus 
2019 

10 Peninjauan dan kunjungan oleh dosen 
pembimbing  25 Agustus 2019 

  

Sumber: Data Diolah, 2019. 
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