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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada CV. Bahari 

Mitra Surya yang Jalan Joho 11, Keboananom, Gedangan Kabupaten 

Sidoarjo Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak dibidang manufaktur yaitu 

pembuatan mebel yang memiliki kapasitas produksi yang tinggi dimana 

perusahaan memerlukan karyawan yang cukup professional sehingga kinerja 

yang di capai dapat memenuhi tujuan perusahaan. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, menurut (Ulum and Juanda 

2014) metode deskriptif bertujuan menggambarkan sifat suatu yang tengah 

berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab sebab dari suatu 

gejala tertentu, dengan pendekatan study kasus. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Sumber data ini di ambil langsung dari objek penelitian yaitu perusahaan 

CV. Bahari Mitra Surya. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Biaya bahan baku 

 Biaya bahan baku adalah biaya yang di bebankan produk tertentu 

atas penggunaan bahan baku tertentu dalam proses produksi. 
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Data yang dibutuhkan adalah : 

a. Bahan baku langsung  : Biaya kayu, hardware, MDF, Karton box,  

dan laci 

b. Bahan baku penolong : Biaya cat Kayu , dan biaya lem kayu. 

2.  Biaya tenaga kerja langsung 

 Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dibebankan terhadap para 

karyawan yang membantu proses produksi, biaya tenaga kerja dibagi 

menjadi 2 (dua), yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya kerja tidak 

langsung. 

a. Tenaga kerja langsung : Pegawai produksi, pegawai pemasaran 

b. Tenaga kerja tidak langsung : manajer perusahaan 

3.  Biaya overhead pabrik variabel 

 Biaya lain lain diluar biaya utama yang dibebankan kedalam proses 

produksi. Data yang dibutuhkan yaitu tarif bahan baku penolong, biaya 

tenaga kerja tidak langsung dan tarif jam kerja mesin. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan 

data dengan cara melihat dan mendokumentasikan bukti-bukti yang berkaitan 

dengan penelitian yang dibutuhkan dapat berupa dokumentasi dari 

perusahaan. Sedangakan wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan 

cara melakukan interview dengan pihak yang terkait mengenai data yang 

berkaitan dengan penelitian. 
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E. Teknik Analisis data 

1. Mengidentifikasi biaya-biaya produksi, meliputi: bahan baku langsung, 

tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. 

2. Penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan  metode  full 

costing dan variable costing. 

a. Metode full costing 

Biaya bahan baku    xxxx 

Biaya tenaga kerja langsung  xxxx 

Biaya overhead pabrik tetap   xxxx  

Biaya overhead pabrik variable  xxxx + 

Harga pokok produksi   xxxx 

b. Metode variable costing 

Biaya bahan baku    xxxx 

Biaya tenaga kerja langsung  xxxx 

Biaya overhead pabrik variabel   xxxx + 

Harga pokok produksi   xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


