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 BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

analisis deskriptif. Menurut (Afrizal, 2014) Menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang 

mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun 

tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha 

menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh 

dan dengan demikian tidak menganalis angka-angka. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami 

suatu fenomena tentang studi penelitian yang bertujuan untuk memahami 

suatu fenomena tentang studi kasus yang dinilai oleh suatu objek 

penelitian misalnya, perilaku, tindakan dan motivasi(Moleong, 2012). 

Secara deskriptif dalam bentuk uraian kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks kasus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode-

metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan 

hasil penelitian berupa uraian yang mendalam mengenai tulisan, ucapan 

serta prilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji 

secara mendalam dari berbagai sudut pandang yang utuh dan 

komperhensif. 
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3.2 Data dan Sumber Data 

Data penelitian kualitatif merupakan tangkapan perkataan subjek 

penelitian dalam bahasanya sendiri. Data penelitian kualitatif bersifat 

terperinci, mendalam, kutipan langsung dan dokumentasi studi kasus 

sehingga menghasilkan uraian penjabaran yang panjang dan lebar. 

Akibatnya analisis data penelitian kualitatif bersifat spesifik, terutama 

untuk meringkas berbagai data-data hasil penelitian yang dihasilkan dan 

dapat  menarik kesimpulan kedalam satu alur analisis yang mudah 

dipahami. 

3.2.1 Jenis Data 

a. Data Kualitatif  

 Cara pengolahan data yang merupakan non angka yang merupakan 

penalaran berdasarkan teori yang relavan, yang telah di teliti 

kebenaranya yang berhubungan dengan skripsi. Dalam penelitian 

kualitatif di perlukan dasar teori yang kuat untuk melakukan 

pembahasan masalah. 

b. Data Kuantitatif 

 Cara pengolahan data dengan menggunakan data-data  yang berupa 

angka-angka untuk di teliti kebenaranya dengan mengakui dasar teori 

yang ada. 

3.2.2 Sumber Data 

a. Data Primer 



42 
 

 

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

atau tidak melalui media perantara. Yang mana data primer secara 

khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 

b. Data Sekunder 

Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.  

3.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini dilaksanakan pada UD Nugroho Meubel Desa 

Sukodono Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan menggunakan 

data laporan produksi tahun 2019. Alasan kenapa terpilihnya UD 

Nugroho Meubel Desa Sukodono sebagai objek penelitian adalah 

Dalam menentukan perhitungan harga pokok produksi Perusahaan UD 

Nugroho Meubel masih menggunakan metode yang sederhana dan 

belum menerapkan perhitungan harga pokok produksi sesuai dengan 

kaidah akuntansi biaya. Perusahaan UD Nugroho Meubel belum 

menghitung seluruh biaya overhead pabrik secara terperinci dan belum 

sepenuhnya memperhatikan biaya overhead pabrik. Untuk menghindari 

terjadinya kesalahan dalam perhitungan harga pokok produksi dan agar 

menghasilkan biaya yang efisien diperlukan suatu metode yang baik. 

Metode yang tepat digunakan oleh Perusahaan UD Nugroho Meubel 

untuk menghitung harga pokok produksi adalah metode full costing. 



43 
 

 

3.2 Metode Pengumpulan data 

3.2.1 Penelitian Lapangan 

Yaitu dengan cara mengadakan penelitian secara langsung ke obyek 

penelitian. Studi lapangan dapat di tempuh dengan cara mengadakan 

Tanya jawab langsung dengan pimpinan, karyawan, serta orang – orang 

yang terlibat di dalamnya. 

3.2.2 Penelitian Kepustakaan 

Yaitu teknik yang di lakukan dengan cara mendapatkan informasi dan 

teori-teori dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku 

literatur, serta bahan-bahan informasi lainya yang berhubungan dengan 

masalah yang di teliti oleh peneliti. 

3.3 Metode Analisis data 

Untuk menganalisis data dari hasil penenlitian di gunakan metode 

analisis secara kuantitatif deskriptif yaitu melakukan perhitungan harga pokok 

produksi pesanan dengan langkah-langkah : 

1. Menghitung biaya produksi yang meliputi : 

a. Bahan baku (kayu jati) 

b. Biaya tenaga kerja langsung yang meliputi gaji karyawan bagian 

graji, bagian produksi, bagian penghalusan.  

c. Biaya overhead pabrik yang meliputi biaya untuk pembelian lem, 

amplas, skrup, engsel, biaya listrik, solar. 


