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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah dengan menggunakan 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai 

pada tarif deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik 

sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan (Azwar, 2013:6). 

Pendapat lain dikemukakan oleh Natzir (2003:54) 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. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematik dan 

akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu 

(Azwar, 2013:7). 

Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang 

digunakan dalam meneliti, serta tempat dan waktu penelitian dilakukan, 

penelitian deskriptif dapat dibagi atas beberapa jenis yaitu metode survey, 

metode deskriptif berkesinambungan, penelitian studi, penelitian analisis 

pekerjaan dan aktivitas, penelitian tindakan, penelitian perpustakaan dan 

dokumenter. Menurut Maxfield dalam Natzir (2003:57) berkaitan dengan 

penelitian ini, digunakan pendekatan studi kasus karena menurut pengertiannya 

metode pendekatan studi kasus adalah penelitian tentang status penelitian yang 

berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari personalitas. 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Azwar (2013:8) Penelitian studi kasus 

merupakan penyelidikan mendalam (indepth study) mengenai suatu unit sosial 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan 

dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Tujuan studi kasus 

menurut Natzir (2003:57) adalah untuk memberikan gambaran secara 

mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas 

dari kasus, ataupun status dari subjek, yang kemudian dari sifat-sifat khas 

tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. 

 

B. Fokus Penelitian 

Setiap penelitian memerlukan fokus penelitian yang digunakan untuk 

membatasi studi dalam penelitian, agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu 

melebar dari topik yang akan dibahas. Penentuan fokus penelitian ini sangat 

diperlukan untuk membantu peneliti dalam proses penelitian. Penelitian yang 

terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan akan terwujud  bila fokus 

penelitian dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik. Berkenaan dengan 

permasalahan dan topik yang dipilih, maka fokus penelitiannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Perhitungan Harga Pokok Produksi 

2. Penentuan biaya standar produksi pada perusahaan antara lain : 

a. Biaya Standar Bahan Baku 

b. Biaya Standar Tenaga Kerja  
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c. Biaya Standar Overhead Pabrik 

3. Manfaat Analisis biaya standar pada perusahaan. 

4. Perlakuan terhadap varians. 

 

C. Lokasi dan Situs Penelitian 

Lokasi dan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan 

melakukan penelitian, keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti, dimana 

peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan dari penelitian yang dilakukan. Penelitian  dilakukan di PT. Petronika 

Gresik yang berlokasi di Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin SH, Gresik. Perusahaan 

bergerak di bidang industri specialis plastik Diocthyl Phthalate (DOP). 

Perusahaan ini belum menggunakan biaya standar pada proses biaya produksi 

sehingga peneliti  menerapkan metode biaya standar untuk dapat mendukung 

efektivitas pada PT. Petronika Gresik.  

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang merupakan berasal darimana informasi dan data yang 

diperoleh dalam melakukan penelitian. Menurut Azwar (2013:91) yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data 

primer biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang 



42 

 

 

tersedia. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh melalui 

wawancara langsung dengan bagian keuangan PT Petronika Gresik. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi 

yang dicari. Dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh dari 

dokumen perusahaan, buku-buku literatur, penelitian terdahulu,  

jurnal dan sebagainya. 

 

E. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan (Natzir 2003:174). Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan 

mendapatkan data yang sebenarnya. 

2. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan penelitian. 

Subyek penelitian ini adalah Bagian Keuangan PT Petronika Gresik 

3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan 

untuk mempelajari dokumen-dokumen yang ada dalam perusahaan 

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen-

dokumen perusahaan yang relevan dengan keperluan penelitian untuk 

kemudian diolah sebagai bahan penelitian. 

 

 

 

 



43 

 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang dipakai dalam 

mengumpulkan data-data ataupun informasi yang dibutuhkan dalam sebuah 

penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pedoman wawancara 

Berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber 

yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. 

2. Pedoman dokumen 

Memuat garis-garis besar atau kategori berupa catatan-catatan atau 

dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembahasan penelitian. 

 

G. Analisis Data  

Pada bagian ini, data-data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian 

diolah kembali agar data tersebut mempunyai arti dan makna yang berguna 

dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam melakukan pengolahan data 

yang diperoleh akan digunakan metode penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Langkah-kangkah yang akan dilakukan 

dalam melakukan analisis data meliputi : 

1. Perhitungan Harga Pokok Produksi 

2. Penentuan standar yang digunakan sebagai tolak ukur menilai hasil 

kegiatan agar dapat mengevaluasi dan mengontrol biaya produksi lebih 

efektif dan efisien.  
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3. Menggolongkan dan mengklasifikasikan biaya – biaya berdasarkan biaya 

standar jenisnya yaitu biaya standar bahan baku, biaya standar tenaga 

kerja langsung dan biaya standar overhead pabrik. 

4. Membandingkan kinerja dengan standar dapat dilakukan dengan 

menggunakan cara menghitung analisis varians dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut : 

a. Analisis Varians Bahan Baku Langsung 

1. Varians Harga Bahan Baku = (AP X AQ) – (SP X AQ) 

Keterangan : 

AP = Harga Aktual 

AQ = Kuantitas Aktual 

SP  = Harga Standar  

AQ = Kuantitas Aktual 

2. Varians Kuantitas Bahan Baku = (SP X AQ)  - (SP X SQ) 

Keterangan : 

SP  = Harga Standar 

AQ = Kuantitas Aktual  

SP  = Harga Standar  

SQ = Kuantitas Standar 

Total Varians Bahan Baku = Varians Harga Bahan Baku + Varians 

Kuantitas Bahan Baku 

b. Varians Tenaga Kerja Kerja Langsung 

1. Varians Tarif Tenaga Kerja Langsung = (AP X AQ) – (SP X AQ) 
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Keterangan : 

AP  = Tarif Aktual 

AQ = Jam Aktual 

SP  = Tarif Standar 

AQ = Jam Aktual  

2. Varians Efisiensi Tenaga Kerja Langsung = (SP X AQ) – (SP X 

SQ) 

Keterangan : 

SP  =  Tarif Standar 

AQ = Jam Aktual 

SP  = Tarif Standar 

SQ = Kuantitas Standar 

Total Varians Tenaga Kerja Langsung = Varians Tarif Tenaga Kerja 

Langsung + Varians Efisiensi Tenaga Kerja Langsung (Raiborn 

dan Kinney,2011:375)  

c. Varians Overhead Pabrik 

Varians Overhead Pabrik menggunakan Analisis Dua Selisih sebagai 

berikut : 

a. Analisis Biaya Overhead Pabrik Variabel 

1. Selisih Pengeluaran = Biaya Overhead Pabrik Variabel yang 

dianggarkan – Biaya Overhead Pabrik Aktual 

2. Selisih Effisiensi = Biaya Overhead Pabrik yang dibebankan – 

Biaya Overhead Pabrik Variabel yang dianggarkan 
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Analisis Biaya Overhead Pabrik Variabel dapat dirinci sebagai berikut : 

Total BOP Variabel = Total Selisih pengeluaran + Total Selisih 

Effisiensi 

b. Analisis Biaya Overhead Pabrik Tetap 

1. Selisih Pengeluaran = Biaya Overhead Pabrik Tetap yang 

dianggarkan – Biaya Overhead Pabrik Tetap Aktual 

2. Selisih Effisiensi = Biaya Overhead Pabrik yang dibebankan – 

Biaya Overhead Pabrik Tetap yang dianggarkan 

Analisis Biaya Overhead Pabrik Variabel dapat dirinci sebagai berikut : 

Total BOP Tetap = Total Selisih Pengeluaran + Total Selisih Effisiensi 

(Witjaksono , 2013:162-163) 

5. Mengukur efektivitas biaya produksi dengan cara : 

Efektivitas Produksi   =    (Output / Input) X 100% 

                            

Dimana : 

Output            =  Hasil Produksi x Harga Jual 

Input            =  Jumlah Biaya produksi 

Pengukuran  efektivitas produksi ini mempunyai indikator : 

<  100 %           =  dikategorikan tidak efektif 

101 %  - 150 % =  dikategorikan cukup efektif 

151 % >            =  dikategorikan efektif 

(http://indonesiakubicara.blogspot.com/2013/01/analisis-perhitungan) 

6. Perlakuan Terhadap Varians 

Menurut Carter dan Usry (2005:224-230) varians dapat didisposisi 

dengan satu dari dua cara. Varians dapat diperlakukan dengan cara : 

1. Varians Dianggap sebagai Beban Periodik 

http://indonesiakubicara.blogspot.com/2013/01/analisis-perhitungan
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Biasanya varians biaya standar merupakan tanggung jawab 

bagian produksi. Jika jumah bersih varians tidak material, maka 

varians ditutup ke akun harga pokok penjualan. Varians 

diperlakukan bukan sebagai peningkatan atau penurunan dalam 

biaya produksi tetapi sebagai deviasi dari biaya yang sebenarnya 

karena aktivitas yang tidak normal, pemborosan, ketidakefisienan 

atau efisiensi, atau perubahan-perubahan lain dalam kondisi 

bisnis. Sehingga varians sebaiknya ditutup ke akun ikhtisar laba 

rugi, yang merupakan prosedur yang dapat diterima selama 

standar merupakan perwakilan yang wajar dari biaya yang 

seharusnya terjadi. 

2. Varians Dialokasikan ke Harga Pokok Penjualan dan Persediaan 

Akhir 

Dalam hal biaya persediaan, Accounting Research Bulletin No.43 

mengimplikasikan bahwa varians yang signifikan sebaiknya 

dialokasikan ke harga pokok penjualan dan persediaan: 

Biaya standar dapat diterima jika disesuaikan pada interval 

yang masuk akal guna mencerminkan kondisi sekarang, sehingga 

pada tanggal neraca biaya standar secara wajar mendekati biaya 

yang dihitung dengan salah satu dasar yang diakui. Dalam kasus 

semacam itu, bahasa yang deskriptif sebaiknya digunakan untuk 

menyatakan hubungan ini, sebagai, misalnya, “biaya pendekatan 

yang ditentukan dengan dasar FIFO,” atau jika ingin 

menyebutkan biaya standar, “pada biaya standar, mendekati biaya 

rata-rata. 

 

 


