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BAB III 

  METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan CV. CITA MANDIRI yang terletak pada 

JL.Trunojoyo no. 19-20 Junrejo DesaRejoso, Batu, Malang. CITA MANDIRI 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang agro industry yang berdiri sejak 

tahun 1997 yang memproduksi kripik kentang, untuk saat ini daerah pemasaran kripik 

kentang hanya di seluruh wilayah jawa timur dan beberapa daerah lainnya.untuk 

memenuhi permintaan pasar yang cukup tinggi prusahaan ini juga melakukan inovasi 

baru lainnya dengan membuat produk produk penunjang berupa makanan ringan 

yang memanfaatkan aneka hasil bumi yang ada di daerah batu, mengingat daerah 

perusahaan CITA MANDIRI berada di kota batu malang jawa timur yang terkenal 

akan hasil agrobisnisnya. 

B. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu jenis 

data penelitian dengan memperoleh data berbentuk angka (sugiono,2011).   

Data kuantitaif yang di perlukan dalam penelitian ini berupa : 

1. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber asli (tidak 

melalui perantara), data primer secara khusus di kumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan tentang penelitian (indriantoro & supomo, 2009). 
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2.  Data sekunder adalah data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak 

langsung melalui perantara(diperoleh dan di catat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah di susun 

dalam arsip ( data documenter ) yang di publikasikan dan tidak di 

publikasikan (indriantoro & supomo, 2009). 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada pemilik 

CITA MANDIRI mengenai data sesuai dengan masalah yang akan di bahas, 

seperti data bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik 

dan data penjualan. 

2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan bukti, keterangan, dan data lain atau 

menyalin ulang dokumen yang terkait dengan masalah penelitian yang di 

angkat oleh arsip serta dokumen yang ada kaitannya dengan masalah 

penelitian. 

D. Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode analisis data dalam 

menentukan harga pokok produksi adalah: 

1. Mengidentifikasi biaya yang terdiri dari komponen biaya produksi yaitu: 

Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung, Biaya Overhead Pabrik 

Variabel dan Biaya Overhead Pabrik Tetap. 
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2. Melakukan perhitungan biaya produksi Berdasarkan metode full costing yang 

terdiri dari unsure kos produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan tetap) ditambah dengan biaya 

non produksi (biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum). 

biaya bahan baku     xx 

biaya tenaga kerja langsung    xx 

biaya overhead pabrik variabel  xx 

biaya overhead pabrik tetap   xx 

kos produksi     xx 

3. Menganalisis perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan full costing.  




