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BAB III 

METODE PENELITIAN 

C.1  Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di perusahaan Badminton 

Shuttlecock “ROKET” dengan alamat JL. Teluk Cendrawasih no 136B Malang 

Jawa Timur.  

C.2  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan penelitian deskriptif kualitatif 

yaitu peneliti menggambarkan suatu objek yang akan diteliti dengan cara 

mengumpulkan data dan penyusunan data kemudian di analisis dan 

mendeskripsikan hasil analisis berdasarkan landasan teori yang ada. 

C.3  Jenis Dan Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini termasuk kedalam jenis documenter. Untuk 

mendukung dilakukannya penelitian ini dibutuhkan sumber data yang dikumpulkan 

sebagai bahan penyusunan skripsi adalah: data primer dan data sekunder. Data 

primer didapatkan dari wawancara pemilik perusahaan sedangkan data sekunder 

didapatkan dari literature buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada 

pada penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu dengan mendapat 

keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan secara langsung mengenai 

penelitian ini, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur dan studi 

pustaka. 
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C.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik perolehan data dengan cara wawancara, yaitu teknik untuk 

memperoleh dan mengumpulkan data primer dengan hasil wawancara kepada 

pemilik Badminton Shuttlecock “ROKET”. Dengan cara peneliti menanyakan 

tentang biaya-biaya yang dikeluarkan selama produksi yang dilakukan oleh 

perusahaan. Dengan dokumentasi yaitu teknik untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data sekunder. 

C.5  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu 

analisis yang berbentuk uraian kata-kata atau laporan yang dikumpulkan. 

Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh 

pemilik usaha sebagai penentuan harga jual dengan melakukan wawancara. 

b. Menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan pendekatan full 

costing dan variable costing dengan tahapan: 

1. Mengidentifikasi pos-pos harga produksi Badminton Shuttlecock 

“ROKET” yaitu : 

• Biaya bahan baku 

• Biaya tenaga kerja  

• Biaya overhead pabrik 

2. Menentukan harga pokok produksi dengan pendekatan full costing. 

3. Menetukan harga pokok produksi dengan pendekatan variable costing. 
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4. Membandingkan hasil perhitungan harga pokok produksi berdasarkan

metode full costing, variable costing dan hasil perhitungan perusahaan.

5. Mendeskripsikan hasil dari perhitungan harga pokok produksi dan

kemudian mengambil kesimpulan dengan menetapkan harga jual produk

yang akan dibebankan kepada konsumen.




