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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif menurut Sekaran 

(2009:158) adalah dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk 

menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini adalah UD Vella Antique berlokasi di Dusun Talang, 

RT/RW 003/002, Desa Ambulu, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten 

Probolinggo. Perusahaan ini bergerak dibidang manufaktur. Penelitian 

dilaksanakan selama Bulan Maret 2017 hingga bulan Mei 2017. 

C. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder.  

 Menurut Ulum dan Juanda (2014) pembagian data menurut cara 

memperolehnya menjadi 2 yaitu: 

a. Data primeryaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama 

b. Data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi 

yang bukan pengolahnya. 

Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumentasi mengenai cacatan atau 

laporan biaya bahan baku dan bahan penolong, biaya pemeliharaan mesin dan 
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kendaraan. Sedangkan data primer diambil dengan melakukan wawancara 

secara langsung dengan pemilik perusahaan UD. Vella Antique untuk 

mengetahui proses produksi dari awal yang nantinya akan digunakan untuk 

melengkapi data yang tidak ada pada data sekunder. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data 

dengan cara interview dengan pemilik perusahaan. Sedangkan dokumentasi 

adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mendokumentasikan 

bukti-bukti yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok produksi di UD. 

Vella Antique dengan caramen download softfile data yang diperoleh dari 

pemilik UD. Vella Antique. 

E. Teknik Analisis Data 

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

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 

2. Menghitung penentuan harga pokok produksi yang sekarang diterapkan 

mebel Vella Antique 

3. Menghitung penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan metode 

full costing dan variable costing 

a) Metode full costing 

Biaya bahan baku   xxxxx 

Biaya tenaga kerja langsung  xxxxx 

Biaya overhead pabrik tetap  xxxxx 
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Biaya overhead pabrik variable xxxxx  + 

Harga pokok produksi xxxxx 

b) Metode variable costing

Biaya bahan baku xxxxx 

Biaya tenaga kerja langsung xxxxx 

Biaya overhead pabrik variable xxxxx  + 

Harga pokok produksi xxxxx 

4. Membandingkan hasil perhitungan harga pokok produksi yang ditentukan

mebel Vella Antique dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti.

5. Menganalisis dan menarik kesimpulan yerkait dengan perhitungan harga

pokok produksi yang dilakukan UD. Vella Antique


