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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  

kasus (case study),  yaitu meneliti tentang status subjek penelitian  yang 

berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas 

(Nazir, 2011 : 54). Creswell dalam Lilik Sugiharti dan Unggul Heriqbaldi (2012 : 

21) menyatakan bahwa studi kasus merupakan pendekatan kualitatif, dimana 

peneliti mengeksplorasi sebuah kasus atau lebih dari waktu ke waktu. Penelitian 

ini kemudian dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan angka-

angka dan juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif 

ini menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2010 : 21). 

Metode deskriptif analisis mempunyai tujuan untuk menyelidiki secara terperinci 

aktivitas dan pekerjaan manusia dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan 

rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang (Moh. Nazir, 

2011 : 71).  

3.2. Objek Penelitian 

Obyek yang diteliti adalah UMKM yang bergerak dalam bidang produksi, 

penjualan furniture yang terbuat dari alumunium, stainless steel dan kaca. Objek 

penelitian yang dituju adalah UMKM CV. TRISTAR Madiun, yang bertempat di 

Jalan Kelapa Manis no. 28 Madiun. CV. TRISTAR merupakan perusahaan 
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pembuatan perabotan, interior, dan eksterior berbahan alumunium, stainless steel, 

dan kaca. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

dinyatakan dalam bentuk angka (Sugiono, 2010 : 13) yaitu berupa laporan 

mengenai biaya-biaya yang termasuk biaya produksi yang digunakan untuk 

penetapan harga pokok produksi. Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif 

yang tidak dapat dinyatakan dengan angka (Sugiono, 2010 : 13), yaitu data 

mengenai profil perusahaan yang mencangkup sejarah berdirinya, lokasi, bidang 

usaha, struktur organisasi, kegiatan operasi dan informasi lain yang dibutuhkan  

dalam penelitian ini. 

Sumber data dalam penelitan ini adalah data primer yang merupakan bukti 

atau saksi utama dari kejadian masa lalu (Moh. Nazir, 2011 : 50) yang diambil 

secara langsung di tempat penelitian dan melalui hasil wawancara. Sumber data 

sekunder juga diambil dimana sumber tersebut tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, yaitu berupa laporan mengenai biaya produksi. 

(Sugiyono dalam Rostin dan Rahel Kimbal. 2012 : 45). 

Menurut Moleong (2007 : 234) Data dalam penelitian kualitatif 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi, review dokumen atau secara 

gabungan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik: 

1. Observasi 

Mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian 

guna memperoleh data aktual dari sumber data (Rostin dan Rahel 

Kimbal, 2012 : 49). Peneliti mengamati proses produksi yang 
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dilakukan di CV. TRISTAR sehingga dapat menganalisa penentuan 

harga pokok produksi mana yang tepat untuk diterapkan. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada informan atau narasumber yang 

mengetahui dengan pasti dan ikut terlibat secara langsung dalam 

kegiatan produksi CV. TRISTAR dan keputusan penentuan biaya 

produksi dan harga jual masing-masing produk. Informan atau 

narasumber yang ditunjuk adalah ketua tim produksi dan direktur CV. 

TRISTAR Madiun.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap biaya-

biaya produksi yang dihitung berdasarkan tiap pesanan. Selanjutnya 

mengetahui penentuan harga jual dan laba yang diperoleh dari pesanan 

tersebut. Dokumentasi lain yaitu berupa laporan keuangan yang selama 

ini dibuat perusahaan untuk kepentingan eksternal dan gambar-bambar 

terkait usaha dan proses produksinya. 

3.4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

trianggulasi dimana metode kuantitatif dan kualitatif digunakan bersama-sama 

dalam sebuah penelitian (Burhan Bungin, 2010 : 198). Metode analisis data 

dimulai dengan pengumpulan data penelitian dengan cara mengelompokkan, 

mengategorikan, dan mengurutkan data sehingga data tersebut mempunyai makna 

untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menarik kesimpulan. Aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus yaitu 
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dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Data diolah dengan komputer menggunakan kalkulator dan program Microsoft 

Excel.  

Data-data yang telah terkumpul berupa dokumen yang mendukung 

perhitungan harga pokok produksi dan laporan produksi perusahaan. Data-data 

lainnya berupa hasil observasi dan wawancara tentang proses produksi dan 

penentuan harga pokok produksinya. Harga pokok produksi selanjutnya dihitung 

kembali dengan menggunakan metode Job Order Costing untuk pengakumulaisan 

biaya produksi, metode tradisional untuk pembebanan biaya overhead, metode 

Full Costing untuk perlakuan biaya overhead, serta pengukuran biaya standar dan 

biaya aktual untuk biaya overhead, bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. 

Selanjutnya kita akan menyebut metode perhitungan harga pokok produksi yang 

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode Job Order Costing untuk 

memudahkan dalam pembahasannya. Pemilihan metode Job Order Costing 

didasarkan atas pertimbangan bahwa perusahaan memproduksi produknya sesuai 

dengan pesanan konsumen sehingga biaya produksi dihitung per pesanan. 

Pemilihan metode tradisional untuk pembebanan biaya overhead dan metode Full 

Costing untuk perlakuan biaya overhead tetap dan variabel dipilih karena lebih 

mudah dan cepat untuk diterapkan untuk mengetahui harga pokok produksi, 

ketidaktersediaan rekapan data yang menunjang perhitungan serta mengingat 

kecilnya bisnis dan kesulitan menelusuri biaya variabel dan biaya tetap pada biaya 

overhead. 

Analisis data dikelompokkan menjadi analisis kuantitatif dan analisis 

kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan pada perhitungan harga pokok produksi 
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dengan metode perhitungan harga pokok produksi yang selama ini dilakukan 

perusahaan dan dengan menggunakan metode Job Order Costing. Sedangkan 

analisis kualitatif yaitu dengan melakukan analisis deskriptif komparatif untuk 

membandingkan hasil perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan 

metode perusahaan dan metode Job Order Costing serta melihat perbandingan 

dari hasil perhitungan harga pokok produksi dengan berdasar pada kedua metode 

tersebut. 

1. Analisis Harga Pokok Produksi dengan Metode Perusahaan 

Analisis harga pokok produksi dilakukan terhadap 3 produk alumunium 

standar yang banyak dipesan konsumen selama bulan Januari sampai Juni 

2013. Perhitungan harga pokok produksi alumunium per unit yang 

dilakukan perusahaan masih sangat sederhana yaitu dengan menjumlahkan 

biaya bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan produk, biaya tenaga kerja 

langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk, dan beberapa 

biaya overhead yang dibebankan dengan metode estimasi biaya standar. 

Harga jual ditentukan dengan memperhitungan laba sebesar 20% dan 

diskon sebesar 5% dari biaya produksi. 

2. Pengumpulan dan Pengelompokan Biaya  

Biaya-biaya yang terjadi selama bulan Januari sampai Juni 2013 

dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan biaya produksi dan biaya 

non produksi. Selanjutnya dianalisis komponen-komponen biaya produksi 

sehingga dapat dilakukan perhitungan harga pokok produksi dengan tepat. 

3. Analisis Harga Pokok Produksi dengan Metode Job Order Costing 

Perhitungan harga pokok produksi dengan metode Job Order Costing 
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diawali dengan pengidentifikasian proses produksi yang dilakukan oleh 

perusahaan dan biaya-biaya yang digunakan untuk memproduksi produk. 

Biaya tersebut meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead. Biaya overhead pabrik (biaya tidak 

langsung) yang ditimbulkan akibat dilakukannya aktivitas tersebut 

meliputi biaya penggunaan bahan penolong, biaya pembelian bahan, biaya 

listrik, biaya pemeliharaan mesin dan kendaraan, biaya penyusutan mesin 

dan peralatan, serta biaya penyusutan bangunan. Pembebanan biaya 

overhead menggunakan metode Full Costing dimana memasukkan semua 

unsur biaya overhead baik variabel maupun tetap kedalam biaya produksi. 

Pembebanan biaya overhead juga dilakukan dengan sistem tradisional 

dimana dasar alokasinya menggunakan cost driver volume produksi.  

4. Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan 

Data disajikan dalam bentuk hasil perhitungan harga pokok produksi 

menggunakan metode perusahaan dan menggunakan metode Job Order 

Costing. Selanjutnya ditampilkan perbandingan hasil analisa untuk harga 

pokok produksi, harga jual dan perhitungan laba rugi oeprasi sehingga  

nantinya dapat ditarik kesimpulan dan dianalisis lebih lanjut implikasi dari 

hasil penelitan tersebut. 

 


