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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah studi kasus dengan menggunakan data tahun 

lalu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskripstif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.  

Menurut Sugiyono (2012:91), Deskriptif diartikan sebagai berikut : 

Uraian sistematis tentang teori (dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis 

buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. 

Sedangkan pendekatan kuantitatif menurut Sugiyono (2010:13), diartikan 

bahwa pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang data penelitian berupa 

angka-angka.  

Penggunaan metode deskriptif kuantitatif adalah jenis penelitian yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. data yang 

dianalisis berupa angka-angka yang sifatnya dapat diukur, rasional, dan 

sistematis. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1. Tempat penelitian 

 Lokasi atau tempat penelitian adalah Percetakan Setia Kawan 

yang beralamatkan di Jl. Raya Gondanglegi 17 Beji – Bangil, 

Kabupaten Pasuruan. Telp. 081 331 067 485, 081 331 252 732 (WA). 

Email : anisfauzia636@gmail.com. Tempat usaha tersebut bergerak 

dalam bidang percetakan offset dan sablon yang melayani berbagai 

permintaan pelanggan sesuai apa yang diinginkan. Jadi, pemilihan 

lokasi ini dilakukan secara sengaja, sehingga cocok sebagai tempat 

penelitian mengenai harga pokok produksi.   

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu untuk melaksanakan penelitian ini adalah bulan April – Juni 2021. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen dari 

perusahaan berupa angka-angka yang dapat dihitung seperti biaya 

bahan baku biaya tenaga kerja langsung, dll. 
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2. Data Kualitatif, yaitu data berupa kondisi perusahaan yang 

didapatkan secara lisan maupun tulisan. Seperti, latar belakang 

perusahaan, struktur organisasi, peran dan tugas karyawan.  

 

3.3.2 Sumber Data 

1. Data Primer, diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung 

dengan pemilik Percetakan Setia Kawan. Maksud dari kegiatan 

tersebut adalah untuk mengetahui sejarah berdirinya usaha, visi 

misi, gambaran umum perusahaan, proses percetakan berbagai 

produk dari awal hingga proses penjualan dll. 

2. Data Sekunder, diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan 

catatan atau laporan historis yang ada pada usaha percetakan 

tersebut. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2012:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan laba 

rugi tahun 2020 pada Percetakan Setia Kawan di Kabupaten Pasuruan. 

3.4.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari 

sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. 

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif (Sugiyono, 2012:56). Sampel dalam penelitian ini adalah 

laporan laba rugi tahun 2020 dan perhitungan harga pokok produksi form 

pabrik, banner, undangan sehingga dikatakan sampel total. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012 :  308), teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Dengan artian bahwa teknik pengumpulan 

data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab 
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rumusan masalah penelitian. Adapun prosedur yang digunakan dalam rangka 

pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1. Observasi  

Menurut (Sujoko, 2008 : 327) Observasi adalah kegiatan peneliti dapat  

terlibat secara langsung pada situasi yang diteliti dan secara sistematis 

mengamati berbagai dimensi  yang  ada  termasuk  interaksi,  hubungan,   

tindakan, kejadian alam penelitian kualitatif, keterlibatan peneliti secara 

langsung sebagai salah satu pelaku dalam fenomena yang diteliti perlu 

dianggap dari pada sekedar menjadi saksi. Dalam pelaksanaan dilapangan, 

data dari responden yaitu mengenai laporan keuangan perusahaan, daftar 

aset, pendapatan perbulan beban yang dikeluarkan perbulan, biaya listrik 

yang digunakan, jumlah tenaga kerja, modal, persediaan dll yang dilakukan 

secara langsung pada Percetakan Setia Kawan Pasuruan.  

2. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2012:188), wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan mengetahui hal-hal 

yang responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sekali-kali. 

Berdasarkan definisi diatas, wawancara ditujukan untuk mendapatkan data 

yang berhubungan dengan pengalaman, pemikiran, perilaku, percakapan, 

perasaan, dan persepsi dari seseorang pelaku sebagai responden. Jadi 

metode ini dilakukan secara mendalam dengan orang-orang yang 

mempunyai hubungan atau berpegaruh langsung dengan masalah. 

3. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2010:240) Dokumentasi diartikan sebagai berikut 

“Metode dokumentasi yaitu metode dengan cara mencari dan 

mengumpulkan data yang dibutuhkan penelitian”. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa dokumentasi adalah salah satu cara mengumpulkan data yang 

didapatkan dari berbagai dokumen atau catatan yang tersimpan dalam 

perusahaan.   

 

3.6 Definisi Variabel dan Definisi Operasional 

3.6.1 Definisi Variabel  

 Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiono,2018:38) 
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1. Harga Pokok Produksi, adalah pembebanan biaya yang pada 

serangkaian aktivitas untuk kemudian dibebankan pada produk. 

(Hansen dan Mowen,2018:55) 

2. Harga Pokok Produksi dengan Metode Konvensional, adalah 

pengukuran yang menggunakan dasar alokasi biaya per unit untuk 

membebankan ke setiap unit yang diproduksi. 

3. Metode Activity Based Costing, suatu sistem perhitungan biaya yang 

pertama kali menelusuri biaya pada aktivitas dan kemudian pada 

produk. (Hansen dan Mowen,2018:175) 

 

3.6.1 Definisi Operasional 

 Operasional adalah sesuatu yang menjadi pengamatan dalam 

penelitian yang didasarkan pada sifat atau hal-hal yang dapat diobservasi. 

Berikut adalah tabel definisi operasional : 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

N

o 
Variabel Definisi Indikator 

1. Harga Pokok 

Produksi 

Menurut mulyadi 

(2010:14), “Harga pokok 

produksi yaitu biaya-biaya 

yang terjadi utk mengolah 

bahan baku menjadi barang 

jadi yang tersedia untuk 

dijual”. 

1. Biaya bahan baku 

2. Biaya tenaga kerja 

langsung 

3. Biaya overhead 

2. Harga Pokok 

Produksi 

dengan 

Metode 

Konvensional 

Pengukuran yang 

menggunakan dasar alokasi 

biaya per unit untuk 

membebankan ke setiap 

unit yang diproduksi. 

Biaya dialokasikan ke 

produk dengan 

meggunakan dasar 

pembebanan volume 

produksi. 

3. Activity Based 

Costing (ABC) 

Metode Activity Based 

Costing merupakan suatu 

sistem yang menerapkan 

konsep-konsep akuntansi 

aktivitas untuk 

menghasilkan perhitungan 

1. Prosedur pertama 

yaitu mengidentifikasi 

aktivitas  

2. Mengklasifikasikan 

Biaya Berdasarkan 

Aktivitas. 
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harga pokok yang tepat dan 

akurat. 

3. Mengidentifikasi Cost 

Driver 

4. Menentukan tarif per 

unit Cost Driver 

5. Mengalokasikan biaya 

ke objek biaya 

6. Menghitung Harga 

Pokok Produksi 

Sumber : Peneliti, 2021 

 

3.7 Proses Pengolahan Data 

1. Editing  

Editing adalah kegiatan peneliti untuk mengolah data-data dan 

meneliti kelengkapan catatan yang telah didapatkan. Editing dilakukan 

dengan cara menghitung harga pokok produksi dengan metode 

konvensional dan metode Activity Based Costing. 

2. Tabulasi 

Kegiatan ini peneliti menyajikan data dan hasil olahan data dengan 

baik dan mudah dipahami dalam bentuk tabel. Yang nantinya tabel 

tersebut meringkas semua data yang digunakan. 

 

3.8 Metode Analisa Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah 

metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sistem Activity 

Based Costing. Berikut langkah-langkah analisis data dalam penelitian : 

 Melakukan perhitungan Harga Pokok Produksi dengan menggunakan 

Metode Konvensional. 

 Melakukan perhitungan Harga Pokok Produksi berbasis Activity Based 

Costing (ABC) System, melalui beberapa tahap sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi Aktivitas 

Mengidentifikasi aktifitas yang terjadi dalam proses produksi, tahap 

ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak 

yang terlibat. 

2. Mengklasifikasikan Biaya Berdasarkan Aktivitas 

Biaya biaya yang timbul lalu diklasifikasikan dan dibagi ke dalam 

beberapa kelompok atau pool. 

3. Mengidentifikasi Cost Driver 

4. Menentukan tarif per unit Cost Driver 
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Tahap ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

Tarif per unit Cost Driver = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟
 

5. Mengalokasikan biaya ke objek biaya 

Pengalokasian ini dilakukan dengan cara membebankan biaya 

overhead dari setiap aktivitas ke tiap produk. Dihitung dengan cara 

sebagai berikut :  

BOP yang dibebankan = 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 × 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 

6. Menghitung Harga Pokok Produksi 

Dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh biaya yaitu biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik lalu dibagi per unit produk yang dihasilkan. 

 Perbandingan Harga Pokok Produksi Metode Konvensional dengan 

Metode Activity Based Costing 

Membandingkan harga pokok produksi metode konvensional dengan 

metode activity based costing per unit produk yang diproduksi. 

 

 

  


