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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1       Jenis Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses yang meliputi suatu rangkaian langkah-

langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan 

pemecahan masalah atau memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

tertentu. 

Setiap penelitian yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metode 

penelitian yang tepat, sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

kebenaran analisis secara ilmiah dan juga tujuan penelitian tersebut dapat tercapai. 

Ditinjau dari permasalahan yang diteliti dan untuk tujuan yang ingin dicapai, 

maka penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Nazir (2005:54) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 

dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki, sedangkan ciri dari jenis penelitian ini 

adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran tentang situasi-

situasi dan kejadian-kejadian. 

Menurut Narbuko dan Ahmadi (2003:44) menyatakan bahwa penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah 
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yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, 

menganalisis dan menginterpretasi. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah perusahaan 

produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ASA Perum Jasa Tirta 1 Malang 

yang berlokasi di Desa Sengguruh Kepanjen Malang. 

 

3.3 Sumber Data  

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Sumber data 

penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut 

Indriantoro dan Supomo (2002:146): 

1. Data primer (primary data) merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Ada 

dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu 

metode survei (wawancara) dan metode observasi. Dalam penelitian ini, 

data primer diperoleh dengan mengadakan penelitian lapangan dan 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan skripsi ini, 

seperti bagian akuntansi dan pembukuan, bagian pemasaran, bagian 

pembelian, dan sebagainya. Data yang diperoleh meliputi data finansial 

seperti laporan rugi laba, data biaya produksi, data aktiva tetap perusahaan, 

serta data non finansial seperti informasi kegiatan perusahaan. 
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2. Data sekunder (secondary data) merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip 

(data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Studi Kepustakaan. 

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan pemahaman atas beberapa literatur 

yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh teori-teori yang mendukung dalam membahas 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini penulis 

mempelajari literatur-literatur, artikel-artikel serta buku-buku yang relevan 

mengenai value chain. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian. 

Penggunaan metode pengumpulan data yang relevan sangat berpengaruh terhadap 

obyektivitas hasil penelitian, sehingga memungkinkan dicapainya pemecahan 

masalah secara valid dan terpercaya. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan penulisan 

Skripsi ini meliputi: 

1. Observasi 

Metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung menitikberatkan 

pada hal-hal yang menjadi objek penelitian dan terbatas pada masalah-

masalah yang hendak dipecahkan. 
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2. Wawancara 

Narbuko dan Ahmadi (20003:83) menyatakan bahwa wawancara adalah 

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam 

mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Menurut Indriantoro dan 

Supomo (2002:152) menyatakan bahwa wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan 

secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara 

dilakukan secara langsung dengan pegawai AMDK ASA Jasa Tirta. 

3. Dokumentasi 

Arikunto (2006:231) menyatakan bahwa dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi dilakukan 

dengan mengumpulkan catatan perusahaan berupa data biaya operasional 

Perusahaan AMDK ASA Jasa Tirta pada tahun 2012 dan data-data lain 

yang berhubungan dengan penelitian. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan pendekatan konsep value 

chain yang memusatkan perhatian pada aktivitas-aktivitas nilai dalam industri Air 

Minum Dalam Kemasan mulai dari aktivitas penanganan bahan baku sampai 

distribusi produk ke konsumen serta pelayanan purna jual. 
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Untuk mengetahui aktivitas mana yang paling mempengaruhi keunggulan 

bersaing perusahaan, pembahasan analisis rantai nilai ini akan dilakukan terhadap 

data biaya dan data penggunaan aktiva tetap selama periode 2012 yang didapat 

dari bagian pembukuan, yaitu: laporan R/L, data HPP, aktiva tetap, serta data 

biaya produksi dan data biaya usaha.  

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dengan 

pengidentifikasian aktivitas individual pada rantai generik, yang kemudian 

dilanjutkan dengan mendistribusikan biaya pada masing-masing aktivitas nilai 

serta mengalokasikan aktiva tetap yang penggunaannya dapat dikaitkan secara 

langsung dengan aktivitas nilai. Selanjutnya pengalokasian biaya pada masing-

masing aktivitas nilai tersebut diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan aktivitas 

langsung, aktivitas tidak langsung, aktivitas pemastian mutu serta pemakaian 

sumber daya manusia dan pembelian input untuk memudahkan analisis biaya dari 

masing-masing aktivitas nilai. Setelah masing-masing aktivitas nilai tersebut 

dianalisis, disusunlah laporan rugi laba berdasarkan sistem value chain. 

 

 


