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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif menggambarkan 

atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk 

membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2010 : 21). Menurut Moh. 

Nazir (2011 : 71) 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. Hal ini sangat menggambarkan penelitian 

ini yang menyelidiki dan mengevaluasi proses penghitungan harga pokok 

produksi secara benar guna memberikan pengetahuan dan evaluasi terhadap 

Harry Handmade Shoes untuk dapat menentukan harga jual yang tepat. 

Sedangkan definisi untuk penelitian studi kasus, menurut Nasir (2011 : 

54) studi kasus adalah penelitian tentang status obyek penelitian yang 

berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. 

Subyek penelitan dapat berupa individu, kelompok lembaga atau masyarakat. 

Studi kasus merupakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti mengeksplorasi 

sebuah kasus atau lebih dari waktu ke waktu (Creswell, 2010). 
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3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang diambil pada penelitian ini adalah Harry 

Handmade Shoes. Harry Handmade Shoes merupakan salah satu UKM yang 

bergelut dibidang produksi sepatu kulit yang berada di Jalan S. Supriyadi 7B-

15C RT 01 / RW 04 Sukun - Malang. 

 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dapat 

dijelaskan dalam bentuk angka – angka (Sugiono, 2010 : 13). Dalam 

penelitian ini, data kuantitatif yaitu berupa laporan keuangan mengenai biaya-

biaya yang termasuk biaya produksi yang digunakan untuk penghitungan 

harga pokok produksi. Sedangkan data kualitatif sifatnya naratif, deskriptif, 

dan diungkapkan dalam kata – kata dan tidak dapat dinyatakan dengan angka 

(Sugiono, 2010 : 13), yaitu data mengenai profil perusahaan yang mencakup 

sejarah berdirinya, lokasi, bidang usaha, struktur organisasi, kegiatan operasi, 

dan informasi lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Sumber primer ini merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian masa lalu 

(Moh.Nazir, 2011 : 50) yang diambil secara langsung di tempat penelitian. 

Dalam penelitian ini juga membutuhkan data sekunder dimana sumber 

tersebut tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 

dalam Rostin dan Rahel Kimbal, 2012 : 45), yaitu berupa laporan mengenai 

biaya produksi.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

1. Observasi  

Mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna 

memperoleh data aktual dari sumber data (Rostin dan Rahel Kimbal, 

2012 : 49). Dalam penelitian ini, peneliti mengamati proses produksi 

yang dilakukan oleh Harry Handmade Shoes sehingga dapat menganalisa 

penentuan harga pokok produksi yang paling tepat dan benar untuk 

diterapkan. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk-dijawab secara lisan 

pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap 

muka  (face to face relationship) antara si pencari informasi dengan 

sumber informasi  (Sutopo 2006: 74). Dalam penelitian ini, wawancara 

dilakukan kepada informan atau narasumber yang mengetahui dengan 

pasti dan ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi Harry 

Handmade Shoes dan pengambilan keputusan penentuan biaya produksi 

dan harga jual produk.  

3. Dokumentasi 

Pengumpulan dokumen berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dapat berupa gambar, tulisan, maupun karya monumental (Sugiyono, 

2008 : 82). Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-
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dokumen yang terkait dengan biaya produksi serta laporan keuangan 

yang dibuat Harry Handmade Shoes. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data trianggulasi, dimana 

metode kuantitatif dan metode kualitatif digunakan bersama-sama dalam 

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

dengan pengumpulan data penelitian dengan cara mengelompokkan, 

mengkategorikan, dan mengurutkan data sehingga data tersebut mempunyai 

makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menarik kesimpulan. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan 

interaktif yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Data diolah dengan komputer menggunakan 

kalkulator dan program Microsoft Excel. Analisis data dikelompokkan 

menjadi analisis kuantitatif yaitu menghitung harga pokok produksi dan 

analisis kualitatif, yaitu membandingkan hasil perhitungan harga pokok 

produksi dengan menggunakan metode perusahaan dan metode Full Costing 

serta melihat pengaruh dari hasil perhitungan harga pokok produksi tersebut 

terhadap harga jual dan laba rugi perusahaan. 

1. Analisis Harga Pokok Produksi dengan Metode Perusahaan  

Analisis harga pokok produksi dilakukan terhadap project order dari Bali 

yang diproduksi selama bulan Februari sampai Juni 2013. Perhitungan 

harga pokok produksi sepatu per unit yang dilakukan perusahaan masih 

sangat sederhana yaitu dengan menjumlahkan biaya bahan yang 
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dibutuhkan dalam pembuatan produk, biaya tenaga kerja langsung yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan produk, dan beberapa biaya overhead 

yang dibebankan dengan metode estimasi biaya standar. 

 2. Pengumpulan dan Pengelompokan Biaya  

Biaya-biaya yang terjadi selama bulan Februari sampai September 2013 

dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan biaya produksi dan biaya 

non produksi.Selanjutnya dianalisis mana yang merupakan 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 

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.  

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 operasi sehingga 

nantinya dapat ditarik kesimpulan dan dianalisis lebih lanjut implikasi dari 

hasil penelitan tersebut. 

 


