
III.  METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian 

dengan  metode  deskriptif  yang  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  dan 

lapangan (case and field study). Penelitian deskriptif menurut M. Nazir (1998:63) 

adalah jenis penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu 

set  kondisi,  suatu  sistem pemikiran  ataupun   suatu  kelas  peristiwa pada  masa 

sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis,  aktual,  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan 

antar  fenomena  yang  diselidiki.  Penelitian  studi  kasus  sendiri  didefinisikan 

menurut Indriantoro Supomo (2002: 26): 

“  Studi  kasus  dan  lapangan  (case  and field  study)  merupakan  penelitian 
dengan karakteristik masalah berkaitan dengan latar  belakang dan kondisi 
saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksi dengan lingkungan.”

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui secara mendetail dan mendalam suatu subyek dalam hal ini organisasi 

atau lembaga yang meliputi daerah atau subyek yang sempit. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah bidang akuntansi 

manajemen  yang  berhubungan  dengan  pengendalian  biaya  produksi  dengan 

penggunaan  analisis  selisih  biaya  standar  dengan  biaya  yang  sesungguhnya 

terjadi.  Pengendalian  dilakukan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas 

kegiatan produksi perusahaan. 
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3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian  ini  dilakukan  di  PT.  Perkebunan  Nusantara  XI  Pabrik  Gula 

Pradjekan, yang belokasi di Pradjekan Bondowoso.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a) Data primer, merupakan jenis data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui media perantara). Data 

ini berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok  dan hasil 

observasi terhadap benda (fisik), kejadian atau kegiatan.

b) Data  sekunder,  merupakan  jenis  data  penelitian  yang 

diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh melalui 

dokumentasi. Menurut Cooper, Emory (1995) data sekunder digunakan 

untuk tiga tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk  mengisi  kebutuhan  akan  rujukan  khusus  beberapa 

hal

2. Sebagai sebuah bagian terpadu dari sebuah studi penelitian 

yang lebih besar

3. Data sekunder dapat digunakan sebagai dasar satu-satunya 

bagi sebuah studi penelitian. 

3.5 Metode Pengumpulan Data
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Pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan dalam penelitian.  Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam 

penelitian ini adalah:

1. Survei

Merupakan  metode  pengumpulan  data  primer  yang  mana  dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan atau 

wawancara kepada subjek penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan 

cara  komunikasi  secara  langsung  (tatap  muka)  antara  pewawancara 

dengan responden.

2. Observasi dan Analisis Dokumen

Merupakan  metode  pengumpulan  data  penelitian  melalui  teknik 

observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen yang 

berupa  catatan  atau  laporan  yang  telah  tersusun  dalam  arsip  dengan 

tujuan  untuk  melakukan  identifikasi  terhadap  karakteristik  atau 

informasi spesifik yang terdapat pada suatu dokumen.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk  memecahkan masalah  yang diteliti,  diperlukan suatu analisis  data 

agar  data yang terkumpul dapat digunakan dengan baik. Dalam penelitian ini, 

analisis data dilakukan dengan:

I. Analisis Kuantitatif

Merupakan  metode  analisis  data  dengan  melakukan  perhitungan  atas 

variabel-variabel data yang relevan dengan masalah yang diteliti.  Analisis 

kuantitatif yang dilakukan meliputi:
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a. Menganalisis  standar  biaya  produksi  yang  telah  ditentukan 

oleh perusahaan

b. Menganalisis  realisasi  dari  anggaran  biaya  produksi 

perusahaan

c. Membandingkan  data  anggaran  biaya  produksi  dengan 

realisasi biaya produksi perusahaan

d. Untuk  mengetahui  penyimpangan  angka  realisasi  dengan 

anggaran  biaya  produksi  digunakan  analisis  varian.  Varian  biaya 

produksi memerlukan analisis lebih lanjut untuk dapat diungkapkan 

sebab-sebabnya  dan  memberikan  petunjuk  bagi  pimpinan  dalam 

mengambil  tindakan-tindakan  perbaikan.  Untuk  memberikan 

gambaran yang lebih jelas, perhitungan varian biaya produksi akan 

disajikan sebagai berikut:

1) Selisih biaya bahan baku

Untuk bahan baku, terdapat dua jenis perhitungan selisih, yaitu 

selisih  harga  bahan baku dan selisih  kuantitas  (pemakaian)  bahan 

baku.

a) Selisih harga bahan baku

Cara yang digunakan untuk menghitung selisih ini, yaitu:

SHB = (HS – HSt) x KS

Keterangan:

SHB =  Selisih harga bahan baku

HS =  Harga beli sesungguhnya setiap satuan
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HSt =  Harga beli standar setiap satuan

KS =  Kuantitas sesungguhnya yang dibeli

b) Selisih kuantitas bahan baku

Selisih kuantitas (pemakaian) dapat hitung dengan rumus:

SKB = (KS - KSt) x HSt

Keterangan:

SKB =  Selisih kuantitas bahan baku

KS =  Kuantitas sesungguhnya atas bahan baku yang dipakai

KSt =  Kuantitas standar atas bahan baku yang dipakai

HSt =  Harga beli standar bahan baku dipakai

2) Selisih biaya tenaga kerja langsung

Sama  halnya  seperti  bahan  baku,  selisih  untuk  tenaga  kerja 

langsung dibedakan menjadi  dua, yaitu  selisih tarif  upah langsung 

dan selisih efisiensi upah langsung.

a) Selisih tarif upah langsung

STU =  (TS – TSt) x JS

Keterangan:

STU =  Selisih tarif upah langsung

TS =  Tarif sesungguhnya dari upah langsung per jam

JS =  Jam sesungguhnya

TSt =  Tarif standar dari upah langsung per jam
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b) Selisih efisiensi upah langsung

SEUL =  (JS – JSt) x TSt

Keterangan:

SEUL =  Selisih efisiensi upah langsung

TSt =  Tarif standar dari upah langsung per jam

JS =  Jam sesungguhnya

JSt =  Jam standar

3) Selisih biaya overhead pabrik

Untuk menghitung selisih biaya overhead dapat digunakan empat 

metode  perhitungan  selisih,  di  antaranya: metode  analisis  satu 

selisih, metode analisis dua selisih, metode analisis tiga selisih, dan 

metode  analisis  empat  selisih.  Dalam  penelitian  ini  metode  yang 

akan  dicoba  digunakan  adalah  metode  analisis  empat  selisih. 

Perbedaan  antara  metode  analisis  empat  selisih  dengan  metode 

analisis  tiga  selisih  hanya  terletak  pada  selisih  efisiensinya  yang 

dibedakan variabel dan tetap. 

1. Selisih anggaran

Secara matematis dapat dihitung dengan rumus:

SA =  BOPS – AFKS

Keterangan:

SA =  Selisih anggaran 

AFKS =  Anggaran fleksibel pada kapasitas sesungguhnya

2. Selisih kapasitas
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Secara matematis dapat dihitung dengan rumus:

SK =  AFKS – BOPB

Keterangan:

SK =  Selisih kapasitas

BOPB =  Biaya overhead pabrik dibebankan

3. Selisih efisiensi variabel

Merupakan selisih  efisiensi  yang  terjadi  dalam biaya  variabel. 

Cara menghitungnya, yaitu dengan rumus:

SEV =  (KS – KSt) TV

Keterangan:

SEV =  Selisih efisiensi variabel

KS =  Kapasitas sesungguhnya

KSt =  Kapasitas standar

TV =  Tarif variabel

4. Selisih efisiensi tetap

Merupakan selisih efisiensi yang terjada dalam biaya tetap. Cara 

menghitungnya, yaitu dengan rumus:

SET =  (KS – KSt) TT

Keterangan:

SET =  Selisih efisiensi tetap

TT =  Tarif tetap
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e. Dari  perhitungan  selisih  yang  telah  dilakukan,  kemudian 

diberi identitas apakah berupa selisih menguntungkan (favorable  

variance) atau selisih merugikan (unfavorable variance). Setelah 

itu,  dari  selisih  ini  dicari  penyebab  mengapa  selisih  tersebut 

terjadi

II. Analisis Kualitatif

Merupakan  metode  analisis  data  dengan  melakukan  analisis  terhadap 

hal-hal yang menimbulkan masalah dengan menggunakan prosedur teoritis 

serta  penilaian  yang  logis.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  analisis  atas 

tingkat efisiensi yang dicapai perusahaan. 
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