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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Penelitian kualitatif menurut 

Moleong (2008:6) adalah penelitian yang secara holistik bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, baik itu 

perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskripsi 

dalam bentuk kat akata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang secara 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Dalam penelitian deskriptif kualitatif data yang dikumpulkan dinyatakan dalam 

bentuk informasi tertulis, gambar-gambar, berfikir dan melihat obyek dan 

aktivitas orang yang ada disekelilingnya dengan  melakukan wawancara 

sehingga keadaan yang sesungguhnya dapat tergambar dengan baik 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data  

Jenis data yang dikumpuikan daiam penelitian ini adalah: 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yang dikumpulkan adalah data keuangan perusahaan 
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b. Data Kualitatif 

Data kualitatif yang dikumpulkan adalah data umum perusahaan 

seperti gambaran umum organisasi, struktur organisasi, dan beberapa 

kebijakan perusahaan. 

2. Sumber Data 

Sumber Data Internal, berupa: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer dikumpulkan dari sumber utama dengan melakukan 

observasi dan wawancara langsung di PT. Eka Bangun Nagari. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder dikumpulkan dalam bentuk dokumen-dokumen dan 

laporan-laporan yang dibutuhkan dari PT. Eka Bangun Nagari. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data 

adalah dengan menggunakan pedoman wawancara. Metode pengumpulan data 

yang akan digunakan adalah menggunakan cara: 

1. Studi Lapangan 

Pengumpulan data dilakukan melalui penyelidikan langsung terhadap obyek 

yang bersangkutan Adapun teknik yang akan digunakan adalah: 

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui wawancara langsung 

dengan sumber informasi. 

b. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. 
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c. Dokumentasi, dengan mengumpulkan data-data berupa informasi 

mengenai Harga Pokok Penjualan, dan sebagainya yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap 

gambaran umum perusahaan dan persaingan, dan juga mengenai rantai nilai 

perusahaan untuk menggambarkan aktivitas nilai perusahaan dari bahan baku 

dasar sampai dengan produk jadi di tangan konsumen Selain itu, teknik analisis 

data juga akan mengikuti metodologi baku analisis value chain, yaitu: 

1. Mengidentifikasi rantai nilai yang dilakukan oleh PT. Eka Bangun Nagari 

dengan membagi perusahaan kedalam aktivitas utama dan pendukungnya. 

2. Mengalokasikan biaya ke tiap-tiap aktivitas nilai berdasarkan laporan biaya 

tahun 2014 

3. Melakukan analisis aktivitas terhadap aktivitas-aktivitas dalam value chain  

untuk mengatahui aktivitas-aktivitas bernilai tambah (value added activity) 

dan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah (non value added 

activities). Hal tersebut digunakan sebgai dasar dalam melakukan 

pengurangan biaya dengan mereduksi secara bertahap non value added 

costs yang timbul dari aktivitas tidak bernilai tambah ( non value added 

activity) maupun pelaksanaan aktivitas bernilai tambah (value added 

activities) secara lebih efisien. 

4. Menarik simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan memberikan 

saran yang bermanfaat bagi perusahaan. 


