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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas bernilai 

tambah dan tidak bernilai tambah dibagian produksi pada suatu perusahaan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif 

yang mengunakan data primer untuk memperoleh deskripsi, konsep, 

penghimpunan fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomenal yang diteliti 

secara langsung tanpa melakukan pengujian metode statitik dan pembuatan 

hipotesa. 

3.2  Tempat dan waktu 

1. Tempat penelitian : Penelitian dilakukan di PT. Yahata manufacturing 

Indonesia yang berada di komplek pergudangan dan industry safe N 

lock Blok U-3069, Jl. Lingkar Timur Km. 5,5 Desa Rangkahkidul,Kec 

sidoarjo 

2. Waktu penelitian : Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 

3.3  Jenis dan sumber data 

1. Jenis data 

Jenis penelitian ini mengunkana deskriptif kualitatif 

2. Sumber data 

Data pada penelitian ini menggunakan Data primer 

 

3.4 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara dan observasi 
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3.5 Devinisi variabel dan devinisi operasional 

A. Definisi variabel 

Variabel penelitian yaitu suatu atribut, sifat, nilai, dari orang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya, menurut 

(sugiyono, 2012:61). 

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu : 

1. Variabel Independen 

Aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah  

a. Aktivitas bernilai tambah (value added activity), 

merupakan suatu aktivitas yang diperlukan untuk tetap 

bertahan kegiatan opresainal perusahaannya dan 

memberikan kontribusi bagi pelanggan 

b. Aktivitas tidak bernilai tambah (non value added activity), 

merupakan aktivitas yang tidak diperlukan tetapi tetap 

masih dilaksanakan dengan tidak efesiensi sehingga harus  

dihilangkan karena tidak terlalu memberikan kontribusi 

bagi perusahaan dan menimbulkan adanya pemborosan. 

 

2. Variabel Dependen 

produksi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan 

pembuatan barang disuatu perusahaan atau penyedia jasa 

perusahaan kepada konsumen, menurut (Hansen dan mowen, 

2002:24) 

B. Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah definisi yang berdasarkan pada 

variabel yang di amati dan mengacu pada metode untuk mengukur suatu 

variabel. Hasil pengukuran tersebut menjadi indicator dalam melakukan 

penelitian. 

1. Activity based management 

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Activity Based 

Management sebagai alat untuk menganalisis 

mengindentifikasi Aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai 

tambah 
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3.6  Proses pengelolahan data 

Data yang dibutuhkan untuk kemudahan data adalah : 

1. Pemeriksaan 

Pemeriksaaan ini dimana meneliti data yang telah diperoleh dari 

hasil wawancara 

2. Verifikasi 

Merupakan suatu proses data dan informasi yang telah 

didapatkan dalam hasil wawancara 

3. Pencatatan  

Merupaka suatu proses pemindahan data suatu aktivitas dalam 

bentuk dokumen dan diakhiri dengan pembuatan laporan. 

3.7  Metode analisis data 

Data diolah dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisi 

kualitatif. Dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan dengan wawancara 

dilengkapi dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan 

sumber data yang diperoleh secara langsung. 

Adapun beberapa langkah untuk proses menganalisis data, yaitu : 

1. Melakukan identifikasi 

2. Mengklasifikasi aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas yang 

tidak bernilai tambah 

3. Melakukan penghapusan terhadap aktivitas yang tidak bernilai 

tambah 

4. Membandingkan aktivitas yang terjadi sebelum dan sesudah data  

dilakukan penghapusan 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 

 

 


