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3 BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.1.1 Studi Lapangan 

Studi lapangan berupa pengamatan di UD. Sumber Makmur, dengan 

dilakukanya pengamatan dapat mengetahui permasalahan yang muncul dapat 

lebih spesifik dan mendalam permasalahanya. Selain itu studi lapangan juga 

bertujuan untuk mengetahui secara langsung mesin, bahan baku, proses dan 

biaya yang dibutuhkan selama produksi hingga menjadi produk jadi yang siap 

jual.Selama pengamatan juga melakukan diskusi dengan pekerja dan pemikik 

UD. Sumber Makmur .Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara 

dan juga melakukan pengamatan untuk mengetahui permasalahan yang ada 

maka dari latar belakang dan rumusan masalah maka data yang dibutuhkan 

adalah biaya yang di keluarkan dalam proses produksi. 

3.1.2 Identifikasi Masalah 

Indenntifikasi dilakukan untuk mengetahui diperlukannya perhitungan 

harga pokok produksi agar biaya yang tidak sesuai dengan posisinya dapat di 

control. 

3.1.3 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan 

yang terjadi di UD.Sumber Makmur. Mengenali suatu permasalahan 

merupakan langkah awal untuk mengumpulkan informasi untuk mengetahui 

langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

tepat sesuai analisa. Permasalahan yang terjadi di UD. Sumber Makmur  adalah 

harga jual yang di sesuaikan dengan pasar yang tidak memperhatikan seluruh 

biaya produksi yang dikeluarkan. 

Dalam perhitungan harga pokok produksi peneliti membuat sistem 

informasi untuk memudahkan dalam mengontrol biaya jika biaya produksi 

yang dikeluarkan mengalami perubahan. 

3.1.4 Studi Literatur 

Studi literatur digunakan untuk mendapatkan informasi, serta metode 

apa yang tepat untuk diaplikasikan. Studi literatur dapat dilakukan dengan cara 

mencari dan membaca referensi seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah , dengan 

teori yang ada dapat digunakan untuk membantu menambah wawasan dan 

dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian tentang pembuatab 
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system informasi perhitungan harga pokok produksi. Referensi teori yang 

digunakan berisi tentang hal dilakukan untuk mendapatkan referensi teori dan 

metode yang menjadi referensi dalam penelitian. 

3.1.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data informasi diambil dengan melakukan wawancara 

dan munggunakan literatur jurnal dan buku sebagai tambahan dalam 

pendukung penelitian. 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap pemilik secara langsung.wawancara 

digunakan untuk mendapat informasi dan pengumpulan data berupa seluruh 

biaya produksi yang di keluarkan dalam produksi. 

2. Dokumentasi 

Dengan dilakukanya dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar 

maupun video sebagai pelengkap penelitian ini. 

3. Studi Literatur 

Penggunaan literatur dalam proses ini dilakukan dengan cara mempelajari 

konsep, pengumpulan pengetahuan berupa teori serta materi, sumber dari buku 

ataupun literatur lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

perhitungan harga pokok produksi dan harga jual atau apapun yang mengarah 

kepada pemecahan masalah. 

4. Pengambilan Data 

Perolehan data dengan cara observasi langsung dan melihat situasi di 

perusahaan, serta melakukan pencatatan terhadap objek yang akan diteliti. 

Adapan data data yang dibutuhkan bagi penulis untuk menyelesaikan 

permasalahan anatara lain: 

a. Data mesin produksi 

b. Bahan baku 

c. Jenis produk yang diproduksi 

d. Tenaga kerja 
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Tabel 3. 1 Data Mesin dan Operator 

No Produk  Mesin 
Umur 

Harga 
Tenaga 

Kerja 

Gaji 

1. Pulley 

Tungku 
11 

Tahun 

Rp. 

4.000.000 
2 Pekerja 

Rp. 

70.000 

Mesin 

Bubut 

11 

Tahun 

Rp. 

25.000.000 
4 Pekerja 

Rp. 

70.000 

Bor Duduk 
5 

Tahun 

Rp. 

4.500.000 
2 Pekerja 

Rp. 

70.000 

2. 

Penutup 

Pemarut 

Kelapa 

Tungku 
11 

Tahun 

Rp. 

4.000.000 
2 Pekerja 

Rp. 

70.000 

Matras 

Cetakan  

3 

Tahun 

Rp. 

200.000 
1 Pekerja 

Rp. 

70.000 

Gerinda 
4 

Tahun 

Rp. 

370.000 
1 Pekerja 

Rp. 

70.000 

Kompresor 
3 

Tahun 

Rp. 

1.200.000 
1 Pekerja 

Rp. 

70.000 

 

 

Tabel 3. 2 Data Bahan Baku 

No Produk Material Harga Berat 

1. Pulley 
Aluminium 

Batang 
23.000 500 Gram 

2. 

Penutup 

Samping Mesin 

Pemarut Kelapa 

Aluminium 

Batang 
23.000 500 Gram 

 

3.1.6 Analisa dan Pengolahan Data 

 Dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang 

harus dilakukan oleh analis sistem : 

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah. 

2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 

3. Analyze, yaitu menganalisis sistem. 

4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis. 
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Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data 

lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 

pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Perancangan data dan pemilahan data untuk pembuatan database. 

2. Perancangan front end dan back end yang berfungsi untuk 

mengembangkan tampilan dan pembuatan alur agar sebuah aplikasi dapat 

bekerja. 

Langkah – langkah yang diginakan untuk perhitungan harga pokok 

produksi dalam pembuatan aplikasi berbasis web sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan perhitungan harga pokok produksi perusahaan dengan 

menjabarkan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan . 

2. Menentukan prosedur penentuan harga pokok produksi dengan metode full 

costing dan variable costing. 

 

a. Perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing 

adalah sebagai berikut: 

Biaya bahan baku    Rp xxx 

Biaya tenaga kerja langsung   Rp xxx 

Biaya overhead pabrik tetap   Rp xxx 

Biaya overhead pabrik variabel   Rp xxx + 

Harga Pokok Produksi   Rp xxx 

b. Perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode variablel 

costing adalah sebagai berikut: 

Biaya bahan baku    Rp xxx 

Biaya tenaga kerja langsung   Rp xxx 

Biaya overhead pabrik variabel   Rp xxx + 

Harga Pokok Produksi   Rp xxx 

 

3.1.7 Metode Perancangan Aplikasi 

Setelah kebutuhan sistem diketahui maka langkah selanjutnya adalah 

merancang sistem web perhitungan harga pokok produksi bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dalam melakukan proses perhitungan secara cepat dan 

efektif. 
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1. Alur DFD (Data Flow Diagram) 

 

  

Gambar 3. 1 DFD Konteks 

Gambar 3. 2 DFD Level 1 

Gambar 3. 3 DFD Rinci 
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3.2 Flowchart Penelitian 
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitin 

Penelitian di lakukan di UD.Sumber Makmur yang bergerak di bidang 

peleburan aluminium dan terletak di desa Pelemwatu Kec.Menganti 

Kab.Gresik 

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang dilakukan peneliti untuk penelitian termulai sejak diijinkan 

untuk melakukan observasi dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 3 Rincian Waktu Penelitian 

No Kegiatan 

Rincian Waktu 

Bulan 

07 

Bulan 

08 

Bulan  

09 

Bulan 

10 

Bulan 

11 

Bulan  

12 

1 Penelitain        

2 Penyusunan 

Proposal 

      

3 Studi 

Literatur 

      

4 Seminar 

Proposal 

      

5 Pengumpulan 

Data 

      

6 Pembuatan 

Software 

      

7 Penyusunan        

 

 


