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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Gambaran Perusahaan  

Peternakan Sami Untung adalah perusahaan perseorangan yang bergerak di 

bidang peternakan ayam petelur dan sudah berdiri sejak 1991 dengan pemilik 

bernama Mitro Utomo. Sampai saat ini peternakan Sami Untung mempunyai 

kurang lebih 20.000 ekor ayam yang dikelola dan dimanfaatkan telurnya 

dengan menghasilkan telur sebanyak kurang lebih 500Kg telur setiap harinya. 

Peternakan Sami Untung mempekerjakan 10 orang karyawan dimana terdiri 

dari 9 orang wanita dengan pembagian tugas yang merata, kecuali 1 orang pria 

yang bertugas untuk pekerjaan yang membutuhkan kekuatan lebih besar. 

Omset yang didapat peternakan Sami Untung setiap harinya adalah Rp. 

300.000.000,00. Struktur organiasi peternakan Sami Untung adalah sebagai 

berikut. 
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3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah studi kasus terhadap peternakan Sami Untung. 

Peternakan sami untung adalah perusahaan perseorangan yang bergerak di 

bidang peternakan ayam petelur dan menghasilkan telur ayam setiap harinya. 

Peternakan Sami Untung mempunyai kandang ayam yang terletak di Jalan 

Raya Karangawen Km.19 (sebelah PT. ARISA). Lokasi penelitian ini 

sebenarnya kurang strategis karena terletak pada daerah yang memiliki iklim 

panas.  Alasan penulis menjadikan peternakan Sami Untung sebagai obyek 

penelitian adalah karena peternakan Sami Untung belum dapat menghasilkan 

laporan keuangan setiap bulannya sehingga pemilik peternakan tersebut tidak 

dapat mengetahui untung ruginya kegiatan bisnis dalam sebulan. 

3.3 Sistem Saat Ini 

1. Sistem Penjualan 

Sistem penjualan yang dilakukan oleh peternakan sami untung ada 

2, yakni jenis penjualan grosir, dan eceran. Sistem tersebut memiliki alur 

sebagai berikut. 

1. Penjualan Grosir 

 Pembeli memesan jumlah telur yang akan dibeli melalui telepon 

 Pemilik menerima pesanan dan menyiapkan jumlah telur 

 Pembeli mengambil langsung telur ke tempat pemilik 

 Pemilik langsung mengangkut telur yang dibeli 

2. Penjualan Eceran 

 Pembeli datang ke tempat pemilik dan memesan telur 
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 Pemilik menerima pesanan dan langsung mengangkut telur yang 

dibeli 

 Pembeli membayar secara tunai kepada pemilik 

2. Sistem pembelian 

Sistem pembelian pada peternakan sami untung memiliki alur 

sebagai berikut. 

 Supplier memberikan penawaran dengan cara langsung datang ke 

tempat pemilik 

 Pemilik menentukan keputusan membeli atau tidak 

 Jika membeli, maka pemilik akan langsung memesan barang yang 

akan dibeli 

 Ketika pesanan datang, pemilik mengecek sendiri jumlah yang 

datang, lalu menerima nota pembayaran, dan membayar secara tunai 

sesuai jumlah yang ditentukan 

3. Sistem persediaan 

Persediaan yang dimiliki oleh peternakan sami untung berupa 

pakan ternak, vitamin dan obat-obatan untuk ternak, dan beberapa vaksin 

yang dilakukan mandiri oleh pemilik. Sistem persediaan yang ada pada 

peternakan sami untung memiliki alur sebagai berikut. 

 Pemilik mengecek segala persediaan yang dimiliki 

 Jika persediaan menipis, maka pemilik akan menunggu supplier untuk 

memberikan penawaran, yang kemudian akan melakukan pembelian 

4. Sistem produksi 
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Peternakan sami untung merupakan perusahaan yang mempunyai 

produk yaitu telur ayam. Dalam proses produksinya, peternakan sami 

untung memiliki alur sebagai berikut. 

 DOC datang ke peternakan, kemudian langsung ditempatkan pada 

kandang khusus untuk ayam DOC, dan langsung diberikan pakan 

 Setelah berjalan kurang lebih 6 bulan, ayam mulai besar dan 

kemudian dipindahkan ke kandang untuk persiapan bertelur 

 Ayam yang sudah bertelur, telurnya akan diambil kemudian akan 

dikumpulkan pada ruangan khusus telur yang sudah jadi 

 Telur ditimbang dan ditempatkan ke dalam wadah sesuai dengan 

permintaan konsumen grosir (di tray atau di peti) 

 Telur siap untuk dijual. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain. 

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berisi angka atau bilangan. 

Perhitungan secara kuantitatif ini dapat dilakukan untuk 

menghasilkan kesimpulan yang berlaku umum dalam sebuah 

parameter. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan 

adalah data pembelian, persediaan pakan ternak, obat atau vaksin, 

persediaan telur, penjualan yang terjadi di peternakan Sami Untung. 
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2. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berisi kalimat verbal dan bukan 

berupa angka yang menggunakan teknik analisis yang mendalam 

dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dalam penelitian ini data 

kualitatif yang digunakan adalah data konsumen, dan karyawan. 

Sementara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber 

penelitian. Data primer dihasilkan dari beberapa macam cara seperti 

wawancara langsung dengan narasumber, observasi ke lokasi obyek 

penelitian, dan kuesioner yang dibagikan. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan wawancara langsung dengan pemilik 

peternakan Sami Untung untuk mendapatkan beberapa informasi 

yang digunakan untuk mendukung terlaksananya penelitian ini. Dari 

wawancara yang dilakukan maka penulis mendapatkan data-data 

seperti gambaran besar perusahan, proses bisnis yang dilaksanakan 

perusahaan selama ini, dan masih banyak lainnya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak didapat langsung dari 

narasumber data tersebut biasanya didapatkan dari sumber yang 

berbeda contohnya internet dan data-data fisik yang ada dalam 

perusahaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah 

jumlah produksi telur, dan persediaan bahan pakan ternak. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam menciptakan sistem informasi akuntansi yang baik dan benar untuk 

peternakan Sami Untung, maka penulis membutuhkan data-data yang 

mendukung terlaksananya penelitian ini dalam membuat sebuah prototype 

sistem akuntansi yang sesuai dengan harapan pengguna sistem tersebut. Maka 

dari itu penulis membutuhkan beberapa metode untuk mendapatkan data-data 

tersebut. Beberapa metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut. 

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab kepada narasumber. Dalam penelitian ini 

narasumber dari wawancara tersebut adalah pemilik peternakan 

Sami untung langsung, karena pemilik mengetahui segala aktivitas 

bisnis yang dilakukan oleh peternakan Sami Untung. Data yang 

diperoleh dari wawancara dengan pemilik peternakan Sami Untung 

adalah data gambaran besar perusahaan, data siklus bisnis yang 

dilakukan perusahaan selama ini, dan lain-lain. 

2. Metode Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap obyek 

penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

observasi untuk mendapatkan data proses produksi telur dari awal 

hingga akhir, serta proses pertumbuhan ayam petelur dari kecil 

hingga yang siap bertelur. 
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3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mengarsipkan bukti-bukti transaksi ataupun dokumen pendukung 

penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

dokumentasi untuk mendapatkan data-data seperti catatan mengenai 

penjualan telur, catatan persediaan telur yang dihasilkan dalam 

sebulan setiap harinya, dan lain-lain 

 

3.6 Desain dan Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode Model Driven Development (MDD). 

Dalam penelitian ini ada tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi 

akuntansi, antara lain: 

1. Identifikasi Masalah 

Dalam tahapan ini, pengguna dan analis sistem bertemu 

untuk mengidentifikasi tujuan adanya sistem dan masalah-masalah 

yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, 

penulis melakukan pertemuan dengan pemilik peternakan Sami 

Untung yaitu bapak Mitro Utomo dan menanyakan seputar masalah-

masalah atau kesulitan yang terjadi pada peternakan Sami Untung 

serta mempelajari dokumen-dokumen fisik dan catatan-catatan yang 

ada untuk mempelajari alur dari siklus bisnis peternakan Sami 

Untung. Setelah itu penulis juga melakukan observasi langsung 

untuk memastikan kebenaran dari data informasi yang sudah didapat 
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melalui tanya jawab dengan pemilik peternakan Sami Untung. 

Melalui pengamatan tersebut diharapkan mampu terjadi 

kesepakatan atas pemecahan masalah-masalah yang terjadi dengan 

sebuah sistem informasi akuntansi yang baik dan benar. Masalah 

yang peneliti temukan dalam peternakan sami untung yaitu tidak ada 

informasi mengenai persediaan bahan pakan dan pengecekan secara 

berkala sehingga rawan akan terjadinya pencurian bahan pakan, 

tidak adanya nota / bukti transaksi penjualan, tidak ada laporan 

keuangan sehingga pemilik tidak dapat mengetahui laba atau rugi 

yang didapat setiap bulannya.   

 

2. Analisis Masalah 

Dalam tahapan ini, pemrogram dan penganalisis akan 

meneliti dan menganalisis lebih dalam segala permasalahan yang 

ada di perusahaan tersebut dari penyebabnya, hingga ke akibatnya 

jika permasalahan tersebut tidak diatasi, sehingga harapannya 

adalah ditemukannya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Masalah-masalah yang ada di peternakan sami untung yakni 

tidak ada informasi mengenai persediaan bahan pakan dan 

pengecekan secara berkala dapat diselesaikan dengan cara membuat 

modul persediaan dimana modul tersebut berisi tentang semua 

persediaan yang ada di peternakan sami untung, didukung dengan 

adanya stock opname secara berkala maka akan membuat potensi 
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kehilangan persediaan akan dapat mengecil atau bahkan hilang. 

Masalah yang kedua yakni tidak adanya nota / bukti transaksi 

penjualan dapat diselesaikan dengan cara membuat fitur penjualan 

yang langsung akan mencetak nota dalam setiap transaksi yang 

terjadi di peternakan sami untung sehingga semua akan ter-record 

dengan rapih. Masalah yang ketiga yakni tidak ada laporan 

keuangan dapat diselesaikan dengan cara menciptakan modul 

akuntansi sehingga setiap transaksi baik penjualan maupun 

pembelian akan dapat dijurnal otomatis dalam sistem dan pada akhir 

periode tertentu akan menghasilkan laporan keuangan. 

 

3. Analisis Kebutuhan Sistem 

 Berdasarkan permasalahan yang ada dan solusi untuk 

menyelesaikannya, maka pada tahap ini analis dan pengguna sistem 

akan menyepakati sistem apa saja yang dibutuhkan untuk dapat 

mengatasi segala permasalahan yang ada.  

 

4. Desain (design) 

Pada tahap ini, analis bekerja untuk menciptakan sebuah 

desain sistem informasi akuntansi yang cocok untuk digunakan oleh 

objek perusahaan. Desain sendiri dibagi menjadi tiga bagian, antara 

lain: 

a. Desain Data 
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Desain data merupakan tahapan merancang dan mengatur 

penyimpanan semua data pada program, sehingga hubungan 

antar sistem dapat berjalan dengan lancar. Pada tahapan ini, 

analis membuat Entity Relationship Diagram (ERD) 

b. Desain Proses 

Desain proses merupakan tahapan pengolahan data mulai 

dari input data yang ada lalu diproses dan menghasilkan 

output yang dapat digunakan oleh pengguna. Untuk 

mengolah data tersebut maka analis harus membuat Data 

Flow Diagram (DFD). DFD yang dibuat oleh analis nantinya 

akan menjadi dasar dari aliran sistem operasi perusahaan, 

sehingga DFD baru ini juga dapat memperbaiki aliran sistem 

yang sebelumnya dipakai perusahaan. 

 

c. Desain Interface 

Desain interface merupakan tahapan dimana analis 

menentukan desain antarmuka yang cocok dan mudah untuk 

digunakan oleh pengguna sistem itu sendiri yang terdiri dari 

desain input dan output, sehingga pada pelaksanaannya akan 

lebih efektif. 

  


