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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Koperasi Tani “Jasa Tirta” yang berlokasi 

dikecamatan Sendang kabupaten Tulungagung. Koperasi tersebut bergerak 

dalam bidang unit produksi susu, simpan pinjam, pertokoan, pemasaran 

susu, swalayan, dan lain – lain Penelitian dilakukan karena koperasi ini 

memproduksi susu dalam jumlah yang cukup besar sehingga terdapat 

penyimpangan terhadap bahan baku. Dan juga cara memproduksi yang 

kurang efisien dilakukan per 3 hari sehingga juga terdapat penyimpangan 

terhadap biaya overhead pabrik. Sehingga peneliti melakukan 

pengendalian untuk Koperasi Tani “Jasa Tirta” Tulungagung.  

                                            

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini digunakan adalah data sekunder dan data 

primer. Data sekunder ini data yang dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dapat dipublikasikan kepada masyarakat pengguna 

data tersebut. Data sekunder terdapat dua data yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif berupa biaya produksi, 

biaya dalam setiap tindakan yang telah dilakukan dalam proses produksi, 

banyaknya jumlah produksi, dan biaya standar. Data kualitatif merupakan 

data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Dalam penelitian ini 
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terdapat data kualitatif yang berupa sejarah perusahaan, visi dan misi, 

struktur organisasi, dan proses pelaksanaan produksi.  

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dengan 

survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data 

original. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Koptan “Jasa 

Tirta” Tulungagung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah 

unit produksi berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead pabrik.  

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan dokumentasi 

dan wawancara. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan 

menggunakan arsip dan dokumen – dokumen dari perusahaan yang 

bersangkutan pada tahun 2016. Data tersebut berupa data sekunder. 

Wawancara adalah metode dengan cara Tanya jawab langsung dengan 

orang yang ditunjuk oleh perusahaan.  

 

3.4. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis varians biaya standar. Analisis varians digunakan untuk 

mengetahui biaya produksi yang sebenarnya terjadi (realisasi) dengan 

biaya yang telah ditetapkan sebelumnya (standar). Analisis varians 
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memperlihatkan varians yang terjadi antara standar biaya produksi dengan 

realisasi biaya produksi. Sehingga dapat dicari penyebab dari varians yang 

telah terjadi dan memberi rekomendasi perbaikan kepada pihak 

manajemen.  

Varians yang terjadi dapat menguntungkan (favourable) atau tidak 

menguntungkan (unfovaurable). Varians dikatakan menguntungkan 

(favourable) jika biaya aktualnya lebih kecil dari biaya standar. Sedangkan 

varians dikatakan tidak menguntungkan (unfavourable) jika biaya 

aktualnya lebih besar dari biaya standar.  

Pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis variabs 

dengan cara menghitung analisis varians sebagai berikut :  

 Menghitung Biaya Bahan Baku Standar 

a. Harga bahan baku standar  

- Selisih harga  = (HSt – HS) x KS 

b. Kuantitas bahan baku langsung standar 

- Selisih kuantitas = (KSt – KS) x HSt 

 Menghitung Biaya Tenaga Kerja Langsung Standar 

a. Tarif upah standar 

- Total biaya tenaga kerja = jumlah pekerja x tarif upah 

standar per hari x jumlah hari  

- Tarif upah standar per jam = Total biaya tenaga kerja  

    Total jam kerja 

- Selisih tarif upah = (TUSt – TUS) x JKS 
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- Selisih efisiensi upah = (JKSt – JKS) x TUSt 

b. Jam tenaga kerja standar 

- Total jam kerja = jumlah pekerja x jam kerja standar per 

hari x jumlah hari 

- Jam tenaga kerja standar = Total jam kerja 

Jumlah produksi  

 Menghitung Biaya Overhead Pabrik Standar 

a. Selisih varians jam kerja BOP = (BOP standar – BOP 

sesungguhnya) x Jam kerja sesungguhnya 

b. Selisih varians tarif BOP = (Jam kerja standar – Jam kerja 

sesungguhnya) x BOP standar 

Keterangan : 

HSt = Harga Standar 

JKSt = Jam Kerja Standar 

KSt = Kuantitas Standar  

TUS = Tarif Upah Sesungguhnya 

KS  = Kuantitas Sesungguhnya 

JKS   = Jam Kerja Sesungguhnya 

HS  = Harga Sesungguhnya  

TUSt = Tarif Upah Standar 

 Setelah mengetahui hasil dari standar biaya produksi, prosedur 

selanjutnya melakukan analisis varians dari masing – masing total biaya 

bahan baku standar, biaya tenaga kerja langsung standar dan biaya 



44 
 

overhead pabrik standar dengan menentukan varians antara biaya standar 

dan biaya sesungguhnya. Sehingga untuk mengetahui hasil yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan (unfavourable atau favourable) 

bagi perusahaan tersebut.   

 


