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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di lakukan yaitu deskriptif, deskriptif itu sendiri 

adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan suatu pendekatan studi 

kasus, yaitu dengan menjelaskan fakta-fakta yang di peroleh selama penelitian 

untuk dianalisis berdasarkan teori yang ada. 

3.2 Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Pengrajin alat musik Rebbana yang bertempat 

di Jl. Masjid Jami’ Kyai Gede Bungah-Gresik. Karena di daerah Bunga 

banyaknya pengrajin alat musik rebbana. 

3.3 Sumber Data 

1. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data internal 

yaitu data yang diperoleh dari dalam perusahaan yang terdiri atas data primer dan 

data sekuder. 

a. Data Primer 

Data primer yang dibutuhkan adalah mewawancarai langsung dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan dalam perusahaan, sehingga dapat diperoleh 

keterangan yang dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Data 

primer yang dibutuhkan berupa proses produksi, Penentuan Biaya Bahan Baku, 

Penentuan Biaya Tenaga Kerja Langsung, penentuan BOP. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder yang dibutuhkan adalah untuk memperoleh data yang sudah 

ada diperusahaan  seperti, Cara perhitungan  proses produksi, penentuan biaya 

bahan baku, penentuan biaya tenaga kerja langsung, penentuan BOP. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

dokumentasi dan wawancara. yang mengenai cara proses perhitungan produksi, 

penentuan bahan baku, penentuan biaya serta penentuan BOP. 

3.5 Teknik Analisis Data 

1. Menganalisis perhitungan penentuan  

a. Biaya bahan baku 

b. BTKL dikelompokkan ke dalam : 

 Biaya tenaga kerja produksi 

 Gaji dan upah karyawan pabrik 

 Upah lembur karyawan pabrik 

Rumus tarif BOP = Taksiran biaya overhead pabrik 

          Taksiran dasar pembebanan aktifitas 

c. HPP. 

2. Melakukan perhitungan harga pokok produksi berdasarkan Activity Based 

Costing System dengan cara: 

a. Mengidentifikasi aktivitas - aktivitas yang ada di Pengrajin alat musik 

Rebbana. 



28 
 

b. Menentukan biaya beban dari perusahaan (cost driver) yang berkaitan dengan 

banyaknya aktivitas yang di gunakan oleh Pengrajin alat musik Rebbana. 

c. Menggabungkan biaya dari aktivitas yang sudah dikelompokkan. 

d. Menghitung tarif per kelompok aktivitas. 

Rumus   

 

3. Dari perhitungan harga pokok produksi perusahaan dengan menggunkan 

Activity Based Costing System , peneliti membandingkan selisih yang ada dan 

menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 

 


