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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Analisis ini digunakan untuk 

membahasan dan menerangkan hasil penelitian dengan mempertimbangkan 

penyusunan harga pokok produksi dengan menggunakan keterangan-keterangan 

yang tidak terbentuk angka.Sedangkan kuantitatifnya ini dilakukan dengan 

merekomendasikan penyusunan harga pokok produksi yang seharusnya dimana 

metode dinyatakan dengan angka-angka. 

3.2 Sumber Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diambil dari data produksi UKM Dewi tersebut sedangkan 

data sekundernya diperoleh melalui buku yang terkait, literatur yang sesuai 

dengan judul penelitian, hasil penelitian terdahulu dan data-data serta data yang 

sudah ada di UKM Dewi. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Penelitian Pustaka 

Teknik penelitian pustaka dimaksudkan untuk memperoleh data 

kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji serta menelaah literature-

literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, 

jurnal,maupun makalah yang berkaitan denganpenelitian. Kegunaan 

penelitian kepustakaan untuk memperoleh dasar-dasar teori yang dapat 

digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis masalah yang 

diteliti. 
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2. Wawancara 

Teknik penelitian lapangan ini dilaksanakan untuk meninjau secara 

langsung objek penelitian, untuk memperoleh data primer maupun data 

sekunder. Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh melalui 

wawancara atau data primer. Wawancara dilakukan dengan bagian 

produksinya dan bagian keuangannya. Pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan dalam wawancara berkaitan dengan  aktivitas produksi,pada 

UKM Dewi. 

3.4 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan sehingga informasi 

penelitian terpenuhi kemudian di olah menggunakan metode full costing. 

3.5 Metode Analisis Data 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan harga pokok 

produksi dengan metode full costingbiayaoverhead pabrik dibebankan kepada 

produk jadi atau ke harga pokok produksi selama proses pembuatan barang 

menjadi barang jadi.Hasil perhitungan kemudian dianalisis. 

 Dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data deskriptif Kuantitatif. Deskriptif digunakan untuk membahas dan 

menerangkan hasil penelitian. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung 

harga pokok produksi menggunakan metode sebelumnya maupun metode full 

costingselama proses produksi dimana metode dinyatakan dalam angka-angka. 

 


