
27 

 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Gambaran Perusahaan 

Peternakan Brokin Jaya merupakan suatu usaha yang bergerak 

pada bidang peternakan ayam, dimana produk yang dihasilkan berupa 

daging ayam pejantan. Peternakan Brokin Jaya ini sudah berdiri sejak 

tahun 1978. Saat ini, Peternakan Brokin Jaya memiliki penjualan daging 

ayam sebesar ±5 ton daging ayam per bulannya dengan omset sebesar Rp. 

85.000.000. Selain itu, Peternakan Brokin Jaya memiliki karyawan dengan 

jumlah 7 orang, dengan struktur organisasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.1. Struktur Organisasi Perusahaan 

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka dapat dikatakan 

bahwa struktur organisasi Peternakan Brokin Jaya ini cenderung masih 

sederhana, dimana owner cenderung bertanggung jawab penuh pada semua 

karyawan. Selain itu, owner memliki job desc yang cukup banyak dan 

cenderung merangkap banyak tugas, yaitu melakukan pencatatan 
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penjualan dan pembelian, mencatat persediaan masuk dan keluar, 

mengelola keuangan perusahaan, serta mengatur dan mengawasi 

karyawan. Sedangkan job desc karyawan terdapat pada bagian produksi, 

dimana tugas karyawan adalah merawat dan memberi pakan ayam. 

 

3.2. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Peternakan Brokin Jaya yang berlokasi di Desa Karang Gondang, Karang 

anyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Peternakan Brokin Jaya ini 

bergerak pada bidang peternakan ayam yang memproduksi daging ayam 

pejantan. Peternakan Brokin Jaya dipilih sebagai objek penelitian karena 

memiliki beberapa kelemahan dan masalah, seperti proses bisnisnya yang 

masih manual, tidak adanya laporan keuangan, tidak memperhitungkan 

nilai aset biologis dengan tepat, serta tidak ada stock opname dan batasan 

persediaan, selain itu juga tidak ada nota penjualan. Oleh sebab itu, 

diperlukan adanya suatu sistem agar Peternakan Brokin Jaya dapat 

mengatasi kelemahan dan masalah yang terjadi, serta proses bisnisnya 

dapat berjalan dengan efektif. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Terdapat 2 (dua) jenis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu:  
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a. Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data dalam bentuk kata-kata dan 

gambar, tidak dalam bentuk angka atau numeric (Siyoto and Sodik 

2015). Maka, data kualitatif ini berisi penjelasan terkait situasi dan 

kondisi dari objek penelitian. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa 

gambaran perusahaan dan aliran proses bisnis yang terjadi. 

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data berupa angka (numeric) yang 

dapat diolah dengan perhitungan matematika atau statistika (Siyoto and 

Sodik 2015). Maka, data kuantitaif ini berisi angka-angka yang dapat 

dikalkulasi. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data persediaan, 

data produksi, data pembelian, dan data penjualan. 

 

Terdapat 2 (dua) sumber data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer merupakan sumber data yang dapat 

diperoleh langsung melalui wawancara dan telepon atau diperoleh 

secara tidak langsung melalui surat, e-mail, dan sebagainya (Sugiyono 

dalam Tanujaya 2017). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

catatan hasil dari wawancara dan catatan terkait observasi yang 

dilakukan, data-data tersebut berupa gambaran perusahaan dan alur 

prosedur bisnis yang terjadi di Peternakan Brokin Jaya. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dapat 

diperoleh secara tidak langsung melalui internet, statistik, dokumen, dan 

sebagainya (Sugiyono dalam Tanujaya 2017). Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini adalah dokumen yang dimiliki oleh Peternakan 

Brokin Jaya, yaitu catatan pembelian, catatan penjualan, serta catatan 

persediaan masuk dan keluar. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

dalam melakukan suatu penelitian (Riduwan dalam Tanujaya 2017). 

Terdapat 3 (tiga) metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian ini, antara lain: 

1) Metode Observasi 

Metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis 

terkait masalah yang sedang diteliti (Nurwanda and Badriah 2020). Pada 

penelitian ini, metode observasi dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatat secara detail terkait proses akuntansi yang terdapat di 

Peternakan Brokin Jaya, yaitu proses yang terjadi pada siklus produksi, 

pembelian, penjualan, dan persediaan. 
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2) Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara terstruktur 

ataupun tidak terstruktur dalam upaya memperoleh informasi terkait 

objek yang sedang diteliti (Tanujaya 2017). Metode wawancara ini 

dapat dilakukan dengan melakukan tatap muka secara langsung ataupun 

melalui media penghubung, seperti telepon, e-mail, chat, dan 

sebagainya. Pada penelitian ini, metode wawancara dilakukan dengan 

cara tatap muka dan melakukan tanya jawab secara langsung dengan 

owner dan karyawan Peternakan Brokin Jaya terkait alur bisnis 

perusahaan, situasi dan kondisi yang terjadi di perusahaan, serta 

kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. 

3) Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data 

melalui dokumen-dokumen dengan tujuan untuk melengkapi data 

(Sondak, Taroreh, and Uhing 2019). Dokumen-dokumen tersebut dapat 

berupa dokumen fisik maupun dokumen non-fisik (digital). Metode 

dokumentasi ini dapat digunakan sebagai pelengkap atau bukti 

pendukung dari metode observasi dan wawancara yang sudah 

dilakukan. Pada penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan 

menelaah catatan penjualan, catatan pembelian, serta catatan persediaan 

masuk dan keluar yang dicatat oleh owner. 
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3.5. Metode Analisis Data 

Dalam melakukan pengembangan sistem suatu perusahaan, 

diperlukan adanya suatu metode analisis data. Dalam penelitian ini, metode 

analisis data yang digunakan untuk mengembangkan sistem adalah metode 

Model Driven Development (MDD). Proses pengembangan sistem dengan 

metode Model Driven Development (MDD) ini memiliki beberapa tahapan 

(Sayudha, Rukmana, and Nurahman 2018), yaitu: 

1. Identifikasi Masalah 

Tahap ini merupakan tahap pertama dalam proses analisis data 

dengan pendekatan MDD. Tahap ini dilakukan dengan cara menyelidiki 

dan memahami proses bisnis suatu perusahaan. Maka, melalui tahap ini 

akan ditemukan permasalahan-permasalahan yang sedang atau pernah 

terjadi, serta kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam proses bisnis 

Peternakan Brokin Jaya.  

2. Analisis Masalah & Identifikasi Kebutuhan Sistem 

Tahap ini diawali dengan mempelajari lebih detail permasalahan 

dan kelemahan-kelemahan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. 

Maka, melalui tahap ini akan diperoleh penyebab atau sumber terjadinya 

permasalahan dan kelemahan yang terdapat pada Peternakan Brokin 

Jaya. Kemudian, tahap selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan sistem. 

Pada tahap ini, peneliti akan mencari solusi untuk mengatasi 

permasalahan dan kelemahan tersebut. Kemudian, peneliti akan 

melakukan identifikasi kebutuhan sistem yang dilakukan dengan cara 
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membuat perencanaan terkait input apa saja yang diperlukan; proses 

sistem yang sistematis, efektif, dan efisien; serta output apa saja yang 

perlu dihasilkan dari suatu sistem. Tahap ini sangat diperlukan agar 

sistem yang akan dibangun dapat mengatasi permasalahan dan 

kelemahan yang terjadi, serta mempermudah dan memberikan 

kelancaran pada proses bisnis Peternakan Brokin Jaya 

3. Desain Logis 

Setelah mengidentifikasi masalah, analisis masalah, dan 

mengidentifikasi kebutuhan sistem, langkah selanjutnya adalah tahap 

desain. Dalam melakukan desain suatu sistem yang baru, terdapat 3 

(tiga) tahap desain, yaitu: 

a. Desain Data 

Tahap desain data dilakukan dengan membuat dan mendesain 

database yang berisi beberapa field  ̧ tipe data, primary key, dan 

sebagainya. Setelah membuat database, langkah selanjutnya adalah 

membuat Entity Relationship Diagram (ERD) untuk menunjukkan 

relasi antar entitas atau database yang telah dibuat. 

b. Desain Proses 

Pada tahap desain proses, yang harus dilakukan adalah 

membuat dan mendesain Data Flow Diagram (DFD). Adanya DFD 

dapat memberikan gambaran terkait proses pengolahan data suatu 

sistem dari input hingga menjadi output. 
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c. Desain Interface 

Tahap terakhir dalam membuat desain sistem adalah desain 

interface. Interface merupakan salah satu bagian dari sistem yang 

berfungsi sebagai media interaksi antara pengguna (user) dengan 

sistem (Saha and Mandal 2015). Tahap ini dilakukan dengan cara 

membuat desain terkait tampilan sistem yang akan digunakan oleh 

pengguna sistem (user), mulai dari bagian input hingga output. 

Dalam membuat desain interface, tampilan yang akan dibuat harus 

mudah dipahami agar dapat mempermudah user dalam 

mengoperasikan sistem yang akan dibangun. 

 

3.6. Gambaran Sistem yang Sedang Berjalan Saat Ini 

3.6.1. Sistem Penjualan 

Sistem penjualan yang terjadi di Peternakan Brokin Jaya 

berawal dari adanya konsumen yang memesan daging ayam secara 

langsung ke pemilik. Kemudian, pemilik akan mengkonfirmasi 

pesanan setelah kesepakatan harga disetujui. Setelah pesanan 

dikonfirmasi, pemilik akan meminta karyawannya untuk 

menyiapkan daging ayam sesuai dengan kuantitas yang telah 

dipesan oleh konsumen. Setelah itu, konsumen akan datang 

langsung ke peternakan untuk menerima daging ayam yang telah 

dipesan. Setelah konsumen menerima daging ayam, konsumen akan 
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membayar secara langsung ke pemilik. Kemudian, pemilik akan 

mencatat penjualan yang telah dilakukan di buku penjualan. 

3.6.2. Sistem Pembelian 

Sistem pembelian pada Peternakan Brokin Jaya diawali 

dengan menipisnya stok persediaan berdasarkan perkiraan. Setelah 

itu, pemilik akan memesan secara langsung kepada supplier. Setelah 

persediaan yang dipesan sampai ke peternakan, pemilik dan 

beberapa karyawan akan melakukan cek untuk memastikan 

kesesuaian terkait jenis dan kuantitas persediaan yang dipesan. 

Setelah dicek dan ternyata semuanya tepat, maka pemilik akan 

menerima barangnya dan membayar secara langsung kepada 

supplier. Setelah itu, pemilik menyimpan nota pembelian, namun 

tidak disimpan secara tepat (hanya sekedar disimpan dan berserakan 

bersama nota pembelian sebelumnya). Lalu, pemilik akan mencacat 

transaksi pembelian yang sudah terjadi ke buku pembelian. 

3.6.3. Sistem Persediaan 

Persediaan pada Peternakan Brokin Jaya berupa ayam (yang 

kemudian diolah menjadi daging ayam ketika terdapat konsumen), 

pakan ayam, vaksin, vitamin, serta obat untuk hewan ternak. Sistem 

persediaan yang terjadi di Peternakan Brokin Jaya, yaitu karyawan 

hanya dapat mengambil persediaan atas ijin pemilik, kemudian 

pemilik akan mencatat secara manual terkait jumlah persediaan 

masuk dan keluar pada buku persediaan. Pengecekan persediaan 
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secara fisik dilakukan oleh pemilik, namun hanya dicek secara 

sekilas mata saja, tanpa dihitung secara pasti. Ketika persediaan 

menipis, pemilik akan menghubungi supplier untuk memesan 

barang. 

3.6.4. Sistem Produksi 

Produk dari Peternakan Brokin Jaya adalah daging ayam 

pejantan. Sistem produksi di Peternakan Brokin Jaya diawali dengan 

membeli ayam DOC untuk mengisi 1 kandang khusus ayam DOC. 

Setelah itu, ayam DOC tersebut akan diberi pakan, vitamin, vaksin, 

serta obat-obatan yang mungkin diperlukan selama beberapa masa 

tertentu. Setelah ayam DOC tersebut dianggap cukup dewasa, ayam-

ayam tersebut akan dipindahkan ke kandang lain dan kemudian 

dibesarkan lagi hingga ayam tersebut siap untuk dipanen. Setelah 

ayam tersebut sudah memasuki masa panen, ayam-ayam tersebut 

akan dipindahkan lagi ke kandang lain dan siap untuk diolah 

menjadi daging ayam ketika terdapat penjualan. 

  


