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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Obyek penelitian ini adalah peternakan ayam petelur yang bernama “C.V. 

E&E” yang terletak di Dukuh Lemah Mendak, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. 

“C.V. E&E” merupakan suatu persekutuan usaha yang dibentuk pada tahun 1987 

dimana Bapak Dr. Ir. Antonius Hintono, M.P. bertindak sebagai direktur dari awal 

pembentukan usaha ini hingga sekarang. Pada saat ini, “C.V. E&E” merupakan 

sebuah peternakan yang memiliki 17.000 ekor ayam petelur dengan area 

pemasaran di area Kota Semarang. 

 

3.2 StrukturOrganisasi 

Adapuntugasmasing-masing yang adapadastukturorganisasiC.V. E&E 

adalah sebagaiberikut: 

1. Direktur 

Direktur merupakan orang yang mempunyai tanggungjawabdalamseluruh 

pengambilankeputusandanmemegangkendali utama peternakan. Tanggung 

jawab tersebut meliputi: 

a. Memutuskan tindakan apapun yang akan dilakukan, baik 

terhadap ayam-ayam ternak, para pekerja, maupun pada aset 

yang ada. 

b. Mengaturlaporankeuanganpeternakan. 
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c. Melakukan order berbagai macam kebutuhan peternakan. 

d. Melakukan berbagai macam pembayaran yang terkait aktivitas 

perusahaan. Termasuk pembayaran gaji supervisor, 

pembayaran pajak, pembayaran pembelian skala besar, dll. 

e. Menerima order pembelian telur. 

2. Supervisor kandang 

Supervisor kandang adalah seorang yang bertanggung jawab atas 

keseluruhan kandang ayam yang membawahi 6 orang petugas kandang. 

Tanggung jawab tersebut meliputi: 

a. Mengontrol pasokan air dan pakan di kandang. 

b. Mengontrol kebersihan kandang. 

c. Mengontrol kesehatan ayam, termasuk memberi vaksin kepada ayam. 

d. Menyampaikan masalah-masalah yang terjadi di kandang kepada 

direktur untuk ditindaklanjuti. 

3. Petugas kandang 

Petugas kandang adalah seorang yang bertanggung jawab atas 1 atau 2 

kandang ayam, yang mana per kandang berisi 1.000 sampai 1.500 ekor 

ayam. Tanggung jawab tersebut meliputi:  

a. Memberi air dan pakan ayam secara teratur. 
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b. Memantau kondisi ayam dan kandang, dan melapor kepada supervisor 

jika ada kejanggalan untuk diteruskan kepada direktur. 

c. Mengambil dan mengangkut telur dari kandang ke gudang telur. 

d. Mengambil ayam-ayam yang mati dan membakarnya di tempat khusus. 

4. Supervisor gudang telur 

Supervior gudang telur adalah seorang yang bertanggung jawab atas semua 

telur yang dibawa dari kandang yang membawahi 3 orang petugas gudang 

telur. Tanggung jawab tersebut meliputi: 

a. Menerima telur yang dibawa dari kandang dan mencatatnya. 

b. Menerima dan menyiapkan order telur dari direktur. 

c. Mencatat arus telur masuk-keluar. 

e. Menyampaikan masalah-masalah yang terjadi di gudang telur kepada 

direktur untuk ditindaklanjuti. 

5. Petugas gudang telur 

Petugas gudang telur adalah seorang yang bertanggung jawab atas telur-

telur yang telah dibawa ke gudang telur dan telah ditimbang dan dicatat oleh 

supervisor. Tanggung jawab tersebut meliputi: 

a. Memilah telur berdasarkan kondisi cangkangnya (retak / utuh) 

b. Memilah telur berdasarkan ukurannya (jika ada permintaan khusus 

dari pelanggan). 
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c. Menempatkan telur-telur pada peti kayu yang telah tersedia dan 

memastikan tiap peti berisi 10 kg telur. 

d. Mengangkut peti-peti telur dari gudang ke mobil pengirim. 

 

6. Supervisor gudang pakan 

Supervior gudang pakan adalah seorang yang bertanggung jawab atas 

keadaan dalam gudang pakan yang membawahi 3 orang petugas gudang 

pakan. Tanggung jawab tersebut meliputi: 

a. Memastikan para petugas gudang bekerja dengan baik. 

b. Memastikan persediaan pakan mamadai. 

c. Menentukan rasio pencampuran pakan ayam. 

d. Memastikan semua mesin pengolah pakan bekerja dengan optimal. 

e. Memantau kebersihan gudang. 

f. Menyampaikan masalah-masalah yang terjadi di gudangtelur, 

termasuk permohonan re-order pakan ayam kepada direktur untuk 

ditindaklanjuti. 

7. Petugas gudang pakan 

Petugas gudang pakan adalah seorang yang bertanggung jawab atas 

pengolahan pakan ayam secara langsung. Tanggung jawab tersebut meliputi: 

a. Menggiling jagung sebagai bahan baku campuran pakan. 

b. Mencampur gilingan jagung dengan konsentrat pakan sesuai dengan 

rasio yang diberikan oleh supervisor. 

c. Mendistribusikan pakan ke kandang-kandang. 
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8. Bagian Administrasi 

Bagian administrasi di peternakan bertanggung jawab atas kegiatan 

opersional sehari-hari peternakan. Tanggung jawab tersebut antara lain: 

a. Menerima order dari pelanggan.  

b. Membukukan semua transaksi yang ada dan menyimpan bukti 

pembelian, bukti penjualan, dll. 

c. Membayar upah pegawai mingguan, di akhir pekan. 

9. Supir 

Supir adalah seorang yang bertanggung jawab atas pengiriman telur ke 

tempat para pelanggan. 

3.3 Sistem yang Telah Ada di “C.V. E&E” 

3.3.1 Sistem Penjualan 

Sistem penjualan yang telah ada di “C.V. E&E” saat ini adalah 

sebagai beriktut: 

1. Pembeli menyampaikan order kepada direktur.  

2. Direktur menyampaikan order kepada supervisor gudang telur dan 

bagian administrasi. 

3. Supervisor gudang telur menyiapkan order. 

4. Bagian administrasi mecatat telur keluar dan menyiapkan nota 

penjualan. 
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5. Order siap untuk segera dikirim; atau diambil sendiri oleh 

pelanggan di peternakan. 

6. Pelanggan membayar sejumlah telur yang diterima.  

7. Bagian administrasi mencatat pembayaran 

Tabel 3.1 

Tabel Sistem Penjualan yang Berjalan Saat Ini 

Sistem Penjualan 

Direktur  Gudang Telur Bagian Administrasi 

   

Menerim

a order 
Nota 

penjualan 

1 

1 

C 

Menyiapk

an order 

2 

 

2 

 

3 

 

Mencatat 

pada buku 

penjualan 

Start 

3 

 

Mengiri

m telur 

4 

 

4 

 

Meneri

ma 

pembay

aran 

5 

 

C 
5 

 

Mencatat 

pada buku 

kas 

C 

Finish 
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3.3.2 SistemPembelian 

Sistem penjualan yang telahada di “C.V. E&E” saat ini adalah sebagai 

beriktut: 

1. Supervisor kandang dan atau supervisor gudang pakan / gudang 

telur menyampaikan kebutuhan apa saja yang harus dibeli kepada 

direktur. 

2. Direktur membuat pesanan kepada pemasok. 

3. Bagian administrasi mencatat utang jika (pembelian dalam jumlah 

besar, biasanya dilakukan secara kredit). Untuk pembelian jumlah 

kecil langsung dicatat sebagai pengeluaran kas. 

4. Setelah barang sampai, supervisor (yang membutuhkan barang 

tersebut) memeriksa apakah barang telah sesuai, jika tidak sesuai, 

barang akan diretur, dan jika sesuai akan dicatat sebagai persediaan 

oleh masing-masing supervisor dan bagian administrasi. 

5. Jika telah jatuh tempo, direktur membayar pembelian kredit, yang 

kemudian akan dicatat oleh bagian administrasi sebagai 

pengeluaran kas. 
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Tabel 3.2 

Sistem Pembelian yang Berjalan Saat Ini 

Sistem Pembelian 

Supervisor: 

Kandang/Gudang 

Telur/Gudang Pakan  

Direktur Bagian Administrasi 

   

 

 

Start 

Menyampaik

an 

kebutuhanba

rang kepada 

direktur 

1 

1 

Memesan 

pada 

pemasok 

2 

2 

Mencatat 

sebagai 

utang  

pembelian 

C 

2 

3 

3 

Mencatat 

sebagai 

persediaan 

A 

Membayar 

pada 

pemasok 

3 

Mencatat 

sebagai 

persediaan 

A 

4 
4 

Mencatat 

pada buku 

kas  

Finish 

C 

Menerima 

dan 

mengonfir

masi 

barang 

Nota 

pembelian 
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3.3.3 Sistem Persediaan Telur 

Sistempersediaan telur yang telahada di “C.V. E&E” saat ini adalah 

sebagai beriktut: 

1. Supervisor gudang telur menerima telur yang dibawa dari kandang. 

2. Supervisor mencatat telur yang masuk dari kandang maupun telur 

yang keluar gudang untuk dikirim berdasarkan produksi masing-

masing kandang, dan menyampaikan ke bagian administrasi. 

3. Bagian administrasi mencatat laporan supervisor gudang telur ke 

buku persediaan. 

Tabel 3.3 

Tabel Sistem Persediaan Telur yang Berjalan Saat Ini 

SistemPersediaan Telur 

Gudang Telur Bagian Administrasi 

  

Start 

Menerima 

telur dari 

kandang 

Mencatat 

persediaan 

telur 

A 

1 

Menerima 

laporan 

dari 

gudang 

Mencatat 

pada buku 

persediaan 

telur 

Finish 

2 

A 
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3.3.4 Sistem Persediaan Pakan 

Sistem persediaan pakan yang telahada di “C.V. E&E” saat ini adalah 

sebagai beriktut: 

1. Supervisor gudang pakan memeriksa persediaan yang masih ada. 

2. Supervisor mencatat pakan yang baru masuk dan yang telah 

dipakai berdasarkan jenisnya, dan menyampaikan ke bagian 

administrasi. 

3. Bagian administrasi mencatat laporan supervisor gudang pakan ke 

buku persediaan. 

 

 

 

 

1 

Menyampaik

an ke bagian 

administrasi 

2 
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Tabel 3.4 

Tabel Sistem Persediaan Pakan yang Berjalan Saat Ini 

SistemPersediaan Pakan 

Gudang Pakan Bagian Administrasi 

 

 

 

 

3.3.5 Sistem Pengeluaran Kas 

Pada sistem pengeluaran kas pada “C.V. E&E” meliputi pembayaran 

biaya operasional peternakan, pembayaran upah karyawan, dan lain 

sebagainya.Dan sistempengeluaran kas yang telahada di “C.V. E&E” 

saatiniadalahsebagaiberiktut: 

Start 

Memeriksa 

persediaan 

pakan 

Mencatat 

persediaan 

pakan 

A 

Menerima 

laporan 

dari 

gudang 

Mencatat 

pada buku 

persediaan 

pakan 

Finish Menyampaik

an ke bagian 

administrasi 

A 

1 

1 
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1. Direktur sendiri yang langsung mengeluarkan kas untuk 

pembayaran skala besar, yang kemudian menyampaikan ke 

bagian administrasi. 

2. Bagian administrasi menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kas 

kecil kepada direktur, yang kemudian membayarkannya 

menggunakan kas yang dipegang oleh bagian administrasi. 

3. Bagian administrasi mencatat seluruh pengeluaran kas yang 

telah dilakukan ke buku kas. 

Tabel 3.5 

Tabel Sistem Pengeluaran Kas yang Berjalan Saat Ini 

Sistem Pengeluaran Kas 

Bagian Administrasi Direktur 

  

Start 

Melakuk

an 

pembay

aran 

Menginf

ormasika

n pada 

direktur 
1 

1 

Melakuk

an 

pembay

aran 

Nota 

pembayaran 

1 

Mencatat 

kas keluar 

2 

C 
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3.4. Sumber Data 

1. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil 

wawancara yang telah dilakukan oleh penulisa terhadap direktur dan 

karyawan C.V. E&E, dan juga hasil pengamatan penulis langsung di 

lapangan. 

2. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari buku-

buku teori yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode wawancara. Metode wawancara dilakukan dengan mewawancara 

direktur dan karyawan “C.V. E&E” secara langsung, untuk mengetahui 

aktivitas bisnis seperti apakah yang telah berjalan saat ini, dan keluhan-

keluhan apa saja yang perlu mendapat perbaikan di “C.V. E&E”. 

1 

Nota 

pembayaran 

Mencatat 

pada buku 

kas 

2 

Menginf

ormasika

n pada 

bag. adm 

2 

2 
C 

Finish 
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2. Metode observasi. Metode observasi dilakukan dengan mengamati 

langsung aktivitas bisnis “C.V. E&E”, sehingga penulis dapat benar-benar 

memahami aktivitas bisnis yang telah ada, dan untuk mengantisipasi jika 

ada data yang mungkin terlewat dari metode wawancara. 

3.6. TeknikAnalisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan metodologi model driven. Untuk dapat mengembangkan sistem 

informasi akuntansi ini harus melakukan beberapa tahapan-tahapan yaitu: 

1. Tahap Identifikasi Masalah 

Tahap identifikasi, tahap ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan 

apa saja yang ada pada aktivitas bisnis “C.V. E&E”. 

2. Tahap Analisis Masalah 

Setelah melakukan tahap pertama, tahap selanjutnya adalah tahap 

analisis masalah, yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai permasalahan yang dihadapi oleh peternakan, serta 

bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. 

3. Tahap Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem bertujuan untuk menghasilkan sistem yang 

dibutuhan oleh peternakan. Melalui analisis ini juga dapat diketahui 

bagaimana sistem yang baik untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi “C.V. E&E”. 

4. Tahap Desain 

Tahap desain system informasi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 
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a. Desain Data 

Desain data merupakan tahap merancang dan mengatur 

penyimpanan data pada program, sehingga penghubung antar 

system dapat tersusun dan berjalan dengan baik. Pada taha pini, 

dapat dilakukan dengan pembuatan Entity Relationship Diagram 

(ERD). 

b. Desain Proses 

Tahap ini dilakukan dengan melakukan pengolahan data dari input 

menjadi output berupa diagram alir data yang disebut dengan DFD 

(data flow diagram). Diagram DFD digunakan untuk 

menggambarkan sistem yang sedang digunakan oleh peternakan. 

Melalui diagram DFD ini juga dapat memperbaiki, merancang, dan 

membuat desain system informasi yang baru bagi peternakan. 

c. Desain Interface 

Desain interface ini merupakan tahap yang mengendalikans istem 

agar system dapat dikendalikan dengan baik oleh user. Pada tahap 

ini akan dibuat system desain awalan program, baik input maupun 

output. 
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