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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini obyek penelitian yang digunakan adalah usaha peternakan 

ayam petelur ras hyline milik Bapak Gunawan yang terletak di desa Banyukuning, 

Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

   3.2.1. Jenis Data  

Menurut Sugiono (2012), jenis data dibedakan menjadi dua yaitu data 

kuantitatif dan data kualitatif. 

3.2.1.1. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau 

bilangan. Berdasarkan simbol-simbol angka tersebut, perhitungan 

secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu 

kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. Nilai data 

bisa berubah-ubah atau bersifat variatif. Dalam penelitian ini, data 

kuantitatif yang digunakan adalah data pembelian, data persediaan 

pakan ternak, data penjualan, data stock telur, data obat atau vaksin, dan 

data transaksi yang terjadi.   



 

42 

 

3.2.1.2.  Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal 

bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat 

melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak 

bisa diperoleh secara langsung. Dalam penelitian ini, data yang 

digunakan adalah data pengiriman telur, data konsumen, data karyawan, 

dan lain-lain. 

   3.2.2. Sumber Data  

Pada dasar setiap penelitian, peneliti dianjurkan  untuk menggunakan dan 

menguasai teknik pengumpulan data sehingga dapat menghasilkan data yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kali ini 

menggunakan jenis data dari sumber primer dan sumber sekunder.  

3.2.2.1. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan 

data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini 

berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara 

yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi 

lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi 

dan kejadian di perpustakaan. 

3.2.2.2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung 

memberikan informasi kepada pengumpul data atau peneliti harus 

melalui proses pengolahan data terlebih dahulu sehingga menghasilkan 

output hasil informasi.  Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil 
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pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk 

lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data ini diperoleh 

dengan cara wawancara, observasi, dan peninjauan ke lapangan setelah 

data terkumpul akan menjadi data pendukung informasi dari data 

primer.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk menghasilan pembuatan sistem akuntansi yang baik dan benar 

untuk peternakan Bapak Gunawan ini, peneliti membutuhkan data-data yang 

mendukung penelitian dalam membuat  sebuah prototipe sistem akuntansi agar 

berjalan sesuai harapan. Dengan itu peneliti membutuhkan suatu metode untuk 

mendapatkan data tersebut. Metode-metode yang digunakan peneliti adalah : 

1. Metode Observasi 

Dalam metode observasi ini peneliti melakukan pendekatan ke orang-orang 

yang berkecimpung dalam peternakan tersebut  atau lingkungan yang 

sebenarnya. Dan peneliti secara nyata masuk ke lingkungan yang ditelitinya 

atau yang dikenal dengan observasi partisipatif. Pada observasi ini, peneliti 

mengamati peristiwa, kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar 

yang perlu diobservasi (Sulistyo-Basuki, 2010:149). Metode observasi ini 

dilakukan peneliti untuk mengetahui kegiatan akuntansi yang terjadi selama 

jam kerja mulai dari pencatatan, proses produksi, pengelolaan persediaan, 

proses penjualan, dan proses pelaporan harian. 
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2.  Metode Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 

2012:118). Melalui wawancara ini pula peneliti menggali informasi secara 

mendalam dari informan mengenai sistem akuntansi yang selama ini terjadi 

di peternakan Bapak Gunawan. Informan yang dimaksud adalah para 

pekerja atau karyawan dari Bapak Gunawan, selain itu peneliti juga 

mewawancarai informan lain seperti konsumen tetap ataupun masyarakat di 

sekitar peternakan. 

3. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya 

diperoleh dari buku, catatan, atau dokumen lain yang menunjang penelitian 

yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang 

sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012:240). 

Dalam hal ini peneliti memanfaatkan catatan-catatan yang selama ini sudah 

ada untuk diteliti kembali, selain itu juga bukti penjualan, surat order, kartu 

stok persediaan, dan catatan laporan keuangan seadanya yang di miliki 

Bapak Gunawan. 

3.4  Teknik Analisis Data 

Dalam penelititan ini, peneliti menggunakan metode analisis Rapid 
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Application Development (RAD) yang merupakan strategi siklus hidup yang 

ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan 

mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil 

yang dicapai melalui siklus tradisional (McLeod, 2002). Dalam penelitian ini 

terdapat beberapa tahapan pengembangan aplikasi antara lain : 

1. Requirements Planning (Perencanaan Syarat-Syarat) 

Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis bertemu untuk 

mengidentifikasikan tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta untuk 

megidentifikasikan syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-

tujuan tersebut. Orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan masalah-

masalah perusahaan. Meskipun teknologi informasi dan sistem bisa 

mengarahkan sebagian dari sistem yang diajukan, fokusnya akan selalu tetap 

pada upaya pencapaian tujuan-tujuan perusahaan (Kendall, 2010). Dalam 

fase ini, peneliti melakukan observasi melalui pertemuan dengan Bapak 

Gunawan selaku pemiliki peternakan dan melontarkan sejumlah pertanyaan 

untuk mencari permasalahan yang terjadi dari peternakan ayam petelur ini 

dan mempelajari alur dari sistem akuntansi yang selama ini telah terjadi 

melalui dokumen-dokumen yang ada. Selanjutnya peneliti terjun ke 

lapangan untuk memastikan benar atau tidak permasalahan tersebut terjadi. 

Dengan pengamatan tersebut dan pengarahan pemilik akan disepakati 

pemecahan masalah-masalah yang terjadi dengan sebuah sistem informasi 

akuntansi.   
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2. RAD Design Workshop (Workshop Desain RAD) 

Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa 

digambarkan sebagai workshop. Penganalisis dan pemrogram dapat bekerja 

membangun dan menunjukkan representasi visual desain dan pola kerja 

kepada pengguna. Workshop desain ini dapat dilakukan selama beberapa 

hari tergantung dari ukuran aplikasi yang akan dikembangkan. 

Selama workshop desain RAD, pengguna merespon prototipe yang ada dan 

penganalisis memperbaiki modul-modul yang dirancang berdasarkan respon 

pengguna. Apabila sorang pengembangnya merupakan pengembang atau 

pengguna yang berpengalaman, Kendall menilai bahwa usaha kreatif ini 

dapat mendorong pengembangan sampai pada tingkat terakselerasi 

(Kendall, 2010). Dalam fase ini peneliti akan berdiskusi dengan seorang 

programmer untuk menciptakan suatu software sistem informasi akuntansi 

yang akan menyelesaikan permasalah dari peternakan Bapak Gunawan. 

3. Implementation (Implementasi) 

Pada fase implementasi ini, penganalisis bekerja dengan para pengguna 

secara intens selama workshop dan merancang aspek-aspek bisnis dan 

nonteknis perusahaan. Segera setelah aspek-aspek ini disetujui dan sistem-

sistem dibangun dan disaring, sistem-sistem baru atau bagian dari sistem 

diujicoba dan kemudian diperkenalkan kepada organisasi (Kendall, 2010). 

3.5  Gambaran Umum Perternakan 

Usaha peternakan ayam petelur ras hyline milik Bapak Gunawan 



47 

 

didirikan pada tahun 2002 dengan lokasi peternakan di desa Banyukuning 

Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.  Pada peternakan ini memiliki 

struktur organisasi sebagai berikut: 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi 

 Keterangan : 

1. Pemilik bertugas untuk memesan keperluan-keperluan peternakan kepada 

supplier sesuai dengan kebutuhan seperti pakan ternak, obat atau vaksin 

ternak, kandang, tempat makan dan minum ternak, tempat telur (egg tray), 

dan lain-lain. 

2. Mandor merupakan tangan kanan pemilik peternakan sehingga tanggung 

jawabnya cukup besar seperti mengawasi keluar masuk nya persediaan 

mulai dari persediaan telur, persediaan pakan ternak, persediaan obat, dan 

Pemiliki

Mandor 

Karyawan 
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persediaan kas. Selain itu mandor juga bertugas memastikan jumlah dari 

setiap item itu tepat jumlahnya. Mandor di percayakan banyak hal oleh 

pemilik untuk mengurus peternakan secara langsung. Setelah kegitan 

akuntansi selama satu hari selesai dilakukan, mandor  memberikan laporan 

seadanya kepada pemilik seperti laporan penjualan telur hari ini, laporan 

hasil telur hari ini, laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas hari ini. 

Laporan tersebut di buat secara sederhana dan disertakan juga bukti 

penjualan (nota) dan total kas yang ada. 

3. Karyawan merupakan pelaksana dalam banyak hal seperti memberi pakan 

ayam, memberi ayam obat atau vaksin, membersihkan kandang ayam, 

memanen telur ayam, dan memelihara peternakan ayam petelur dengan 

baik. 

  Pada peternakan ayam petelur ini sistem akuntansi yang digunakan masi 

sangat sederhana karena dilakukan secara manual dimana pemilik melakukan 

pemesanan kebutuhan peternakan kepada supplier, ketika barang datang akan 

dicek oleh mandor dan dicatat dalam kartu persediaan, jika ada pemakaian akan 

dilakukan pencatatan pengeluaran persediaan yang seadanya karena tidak ada 

data rinci misal data telur yang terjual tidak disertakan data pelanggan yang 

lengkap. Proses penjualan telur hasil peternakan ini dilakukan secara tunai. 

3.6   Flowchart Sistem Akuntansi Peternakan 

 3.6.1  Sistem Pembelian dan Pemakaian Persediaan Pakan 
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 Pada peternakan milik Bapak Gunawan sistem pembelian dan 

penggunaan persediaan pakan dimulai dengan pemesanan oleh pemilik 

kepada supplier melalui via telepon . Pemilik akan memberikan daftar 

pesanan pakan yang dibutuhkan, kemudian supplier akan menyiapkan 

pesanan. Setelah disiapkan sesuai pesanan, pesanan akan dikirim ke 

peternakan untuk diterima dan diperiksa. Jika sudah sesuai pesanan, 

maka mandor akan menandatangani nota dan barang dapat dimasukan ke 

tempat penyimpanan. Dalam pembelian pakan ini dilakukan secara 

kredit. Karyawan melakukan pencatatan seadanya berdasarkan jumlah 

pakan yang diterima. Mandor akan menyimpan nota asli yang diberikan 

oleh supplier. Berikut adalah flowchart untuk pembelian barang secara 

kredit di peternakan milik Bapak Gunawan. 

 Dalam proses pemakaian pakan ternak saat ini terdapat 12.000 

ekor ayam dipeternakan. Setiap hari jumlah pakan yang ditetapkan 

pemilik bersama dengan mandor sebanyak 1000 kg pakan ternak yang di 

berikan secara bertahap yaitu 2kali sehari dengan porsi 700kg di pagi 

hari dan 300kg di siang hari.  
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Sistem Pembelian Pakan Ke Supplier 

Supplier Pemilik 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Sistem Pembelian Pakan ke supplier 

 

2 

Nota Penjualan  

Mulai 

Menerima laporan 

persediaan pakan dari 

mandor 

Pesan ke supplier 

melalui telepon 

1 

Menerima pesanan dan 

membuat nota penjualan 

Menerima pesanan dan 

disimpan digudang 

Selesai 

Untuk supplier 

A 

A 

1 

Nota Penjualan  

Pengecekan nota 

dan barang  

Pembayaran secara 

kredit maksimal 30 hari 



51 

 

Sistem Pemakaian Pakan 

Pemilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Gambar Proses Pemakaian Pakan 

3.6.2 Sisem Penjualan Telur 

Sistem penjualan tunai dimulai dari penerimaan pesanan dari pelanggan 

yang memesan setiap harinya. Pesanan tersebut akan dicek di persedian telur 

yang siap jual, jika persediaan telur mencukupi akan dibuat nota peenjualan. 
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Lalu mandor dan karyawan akan menyiapkan pesanan untuk dikirim ke 

pelanggan. Setelah siap bagian pengiriman akan mengantarkan pesanan telur ke 

tempat pelanggan. Pelanggan dapat membayar dengan cara tunai, transfer antar 

bank, cek, atau bilyet giro dengan tempo maksimal 7 hari kerja. Untuk 

pelanggan yang membeli barang secara tunai akan diberikan nota asli pada saat 

pengiriman barang yang diberikan oleh bagian pengiriman. Keuntungan dalam 

transaksi tunai bagi pembeli adalah mereka mendapatkan prioritas pengiriman 

pesanan dan ketika stok telur menipis mereka yang akan di prioritaskan 

mendapat telur karena telur merupakan barang konsumsi yang primer. Rata-rata 

konsumen di peternakan ini adalah konsumem pasti yang tiap harinya memesan 

telur. Ketika penjualan tunai terjadi nota rangkap kedua akan disimpan oleh 

mandor sebagai laporan ke pemilik. Penerimaan kas yang masuk juga tidak ada 

laporannya secara berkala untuk arus masuk atau keluar kas. Berikut adalah 

flowchart sistem penjualan telur secara tunai di peternakan Bapak Gunawan : 
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Gambar 3.3 Sistem Penjualan Telur 
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