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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian merupakan Kualitatif dengan metode analisis 

penjabaran data-data untuk menghitung tujuan penelitian. Data-data tersebut 

yaitu  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh  UD. Enggal Barokah untuk 

mengkalkulasi harga pokok pesanan dan menentukan harga jual. Data yang  

digunakan  dikumpulkan  dengan wawancara, observasi serta studi 

dokumentasi. Data dianalisis dengan metode perhitungan harga pokok 

produk berdasarkan harga pokok pesanan dengan pendekatan Full Costing. 

 

3.2. Jenis Data 

Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang 

bersumber dari UD. Enggal Barokah Landoh Kayen yang diteliti.  

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan Penentuan Harga 

Pokok Produk berdasarkan Harga Pokok Pesanan UD. Enggal Barokah yang 

meliputi: Biaya Bahan Baku, Biaya Bahan Penolong, Biaya Tenaga Kerja 

Langsung, Biaya Overhead Variabel Pabrik dan Biaya Overhead Tetap 

Pabrik UD. Enggal Barokah dalam penentuan Harga Pokok Produksi 

berdasarkan Harga Pokok Pesanan Pabrik. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan insrtumen atau alat pengumpualan data 

sebagai berikut:  

1. Teknikwawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara 

lisan dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang 

dalam memberikan data yang dibutuhkan. 

2. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan penghimpunan atas data-

data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian 

ini. 

 

3.4.  Metode Pengolahan Data 

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, dan tujuan 

penelitian, maka analisis yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif. 

Analisis statistic deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara 

objektif. Analisis penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau 

menjawab permasalahan yang sedang dihadapi (Soekidjo, 2015).  

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur(semi-structured 

interviews) Wawancara semi terstruktur(semi-structured interviews) yang 

didasarkan pada panduan pertanyaan, yang isinya akan selalu menanyakan 
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kepada responden. Namun, karena halini tidak sepenuhnya terstruktur, 

maka peneliti diperbolehkan untuk mengalihkan pertanyaan ke hal-hal lain 

yang menarik perhatian. Karena fokus wawancara kualitatif adalah pada 

yang diwawancarai, bukan pewawancara. 

Agar penelitian ini dapat dapat dipertanggungjawabkan 

keabsahannya, peneliti juga melakukan validitas data. Uji validitas data 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

triangulasi sumberdata. 

Sebagaimana yang dikemukakan Moleong (2015) apabila data yang 

diperoleh dari beberapa sumber, teknik triangulasi yang paling tepat dipakai 

adalah triangulasi sumberatau pemeriksaan dat a melalui sumber lain. Hal ini 

dapat dicapai melalui beberapa cara diantaranya adalah:  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat orang. 

3. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi.  

 

3.5. Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif deskriptif. Dengan menguraikan hasil penelitian yang kemudian 

dideskripsikan berdasarkan landasan teori yang telah disusun. Hal ini 

digunakan untuk mengetahui penerapan perhitungan harga jual produk yang 

dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat diketahui kelemahan dalam 
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penerapan perhitungan harga jual produk. Analisa data dimulai dengan 

mengumpulkan data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh dari  

UD. Enggal Barokah Kayen, Pati. Secara teknis, analisis kualitatif deskriptif 

yang dilakukan meliputi: 

1. Melakukan wawancara dengan bagian produksi dan penjualan di UD. 

Enggal Barokah Kayen, Pati. 

2. Mempelajari perhitungan harga pokok produk UD. Enggal Barokah 

Kayen, Pati. 

3. Mengevaluasi perhitungan harga pokok produk UD. Enggal Barokah 

Kayen, Pati. 

 


