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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu 

pendekatan penelitian yang menggambarkan dan melukiskan sifat objek yang 

diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan, dan menganalisis kemudian menarik 

kesimpulan.Penelitian deskriptif berupaya untuk memperoleh gambaran yang 

akurat dan lengkap dari objek atau subjek yang diteliti.(Erawati, 2012) 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Menurut (Sugiono, 2009)  jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

ada 2 yaitu: 

a. Data kuantitatif yang digunakan dalam penulisan laporan ini berupa 

data-data perusahaan yang diukur dala satuan volume dan satuan uang, 

antara lain; biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead 

pabrik,  harga pokok produksi, laporan laba rugi, neraca, dan lain-lain. 

b. Data kualitatif yang digunakan dalam penulisan laporan ini berupa 

keterangan dan penjelasan dari pihak perusahaan mengenai berbagai 

hal yang berkaitan dengan metode pengumpulan datapenetapan harga 

pokok perediaan,perhitungan laba, dan lain-lain. 

3.2.2 Sumber Data 

Menurut (Sugiono, 2009), sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini ada 2 yaitu: 
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a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Diperoleh melalui keterangan-keterangan, penjelasan-

penjelasan dari perusahaan secara langsung yang berhubungan dengan 

penelitian di dalam skripsi ini. 

b. Data sekunder adalah sumber data tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya melalui literatur dan studi pustaka.  

3.3 Objek dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UD.Sido Mukti Jaya yang beralamat di Jalan 

Taman Siswa No. 07, Tahunan Jepara.Pemilihan objek penelitian ini dilakukan 

secara sengaja dengan pertimbangan bahwa perusahaan tersebut merupakan salah 

satu usaha dagang yang sudah maju dan belum memiliki pencatatan biaya yang 

akurat.Penelitian dilakukan pada bulan maret sampai juni 2018. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer 

untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang penting 

dalam metode ilmiah, data yang di kumpulkan harus cukup valid untuk 

digunakan.Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan.Selalu ada hubungan antara metode 

mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.(Nazir, 

2011) 

Dalam metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

penulis melakukan observasi yaitu, melakukan kunjungan atau pengamatan secara 

langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan, 
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selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan cara mengadakan tanya 

jawab langsung dengan pimpinan perusahaan mengenai data yang ada sesuai 

dengan masalah yang akan dibahas, serta menggunakan arsip atau dokumen-

dokumen yang bersifat tulisan perusahaan yang bersangkutan dan juga melakukan 

studi kepustakaan, metode ini dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari 

literature dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Data yang dihasilkan dari kepustakaan 

berupa referensi terkait dengan penentuan harga pokok produksi. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yng digunakan dalam penulisan laporan ini adalah 

analisis data deskriptif. Metode deskriptif merupakan kegiatan yang dilakukan 

dengan menghimpun data atau fakta yang berhubungan dengan masalahnya, 

tujuan mengungkapkan apa adanya agar dapat mengungkapkan kelemahan dan 

kekurangannya yang akan dijadikan dasar dalam langkah-langkah perbaikan dan 

penyempurnaannya, yaitu dengan cara penelitian yang menggambarkan atau 

menguraikan keadaan dari objek penelitian (perusahaan) berdasarkan faktor-faktor 

yang nyata di situasi yang akan diteliti dan membandingkan dengan teori yang 

ada(Masyhuri, 2009). 


