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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Harga pokok adalah  

a. Harga Pokok Produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 

pengolahan bahan baku menjadi produk (Mulyadi, 2010). 

b. Full Costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok 

produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, 

dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap 

(Mulyadi, 2005). 

c. Variabel Costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang 

hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke 

dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variable (Mulyadi, 

2005). 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data subyek (Self-

Report Data).Data subyek (Self-Report Data) adalah jenis data penelitian yang 

berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau 

sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Data subyek 
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diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang diberikan, yaitu : 

lisan (verbal), tertulis dan ekspresi (Burhan Burgin, 2005). 

Data subyek yang dilakukan nantinya adalah melakukan wawancara secara 

langsung kepada pemilik usaha Cilok Mang Asep tentang biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk menghitung 

harga pokok produksi.  

Untuk  sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data 

primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).Data primer secara 

khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data 

primer dapat berupa opini subyek  (orang) secara individual atau kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 

pengujian. 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara 

secara langsung kepada pemilik usaha tentang komponen-komponen yang 

digunakan dalam penetuan harga pokok produksi setahun terakhir yang terdiri dari 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

a. Metode wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
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pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Inti dari metode 

wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa 

pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara 

(Burhan Burgin, 2005).  

Isi dari wawancara: 

1) Bagaimana tahap produksi dilakukan oleh UKM Cilok Mang 

Asep? 

2) Apa saja bahan baku yang dipakai dalam proses produksi? 

3) Apakah ada pemisahan antar biaya dalam produksi? 

4) Bagaimana metode yang dilakukan oleh UKM Cilok Mang Asep 

dalam menentukan harga jual? 

5) Apakah metode yang dilakukan oleh perusahaan sudah 

menghasilkan laba yang diinginkan oleh perusahaan? 

b. Studi kepustakaan yaitu kegiatan untuk mrnghimpun informasi yang 

relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. 

Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, 

disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain (Burgin Burhan, 

2005). 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang 

diperlukan dalam penelitian. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap 
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+ 

persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Dalam penelitian ini, 

untuk menganalisis data hasil penelitian metode yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Metode Deskriptif Kualitatif 

Metode ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengungkap fakta, 

keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian 

berlangsung dan menyuguhkan apa adanya. Metode ini menafsirkan dan 

menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, 

sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat (Burgin Burhan, 

2005). 

2. Adapun tahap dalam analisis data di penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi biaya produksi dengan mengelompokkan ke dalam 

biaya bahan baku (tepung kanji), biaya tenaga kerja langsung (gaji 

karyawan), biaya overhead pabrik (bahan penolong pembuat cilok, 

biaya listrik, biaya sewa tempat) 

b. Menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan metode full 

costing, variabel costing dan metode yang digunakan perusahaan 

(Mulyadi, 2005). (Menganut penenlitian yang dilakukan Rina Hasyim) 

Perhitungan metode full costing : 

Biaya bahan baku      xxx 

Biaya tenaga kerja langsung     xxx 

Biaya overhead pabrik variabel    xxx 

Biaya overhead pabrik tetap     xxx  
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Harga pokok produksi      xxx 

 

Perhitungan metode variabel costing : 

Biaya bahan baku      xxx 

Biaya tenaga kerja langsung     xxx 

Biaya overhead pabrik variabel    xxx 

                    

+ Harga pokok produksi                      xxx 

 

c. Dari hasil Harga Pokok Produksi tersebut, kemudian dibagi dengan 

jumlah unit yang dihasilkan. 

d. Membandingkan analisis dari metode full costing, variabel costing dan 

metode yang digunakan perusahaan untuk perbandingan laba yang 

dihasilkan dari masing-masing metode tersebut. 


