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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diguankan untuk penelitian ini yaitu perusahaan Agung Mitra 

Collection bertempat di jalan Terusan Mergan Raya No.10 RT.08 RW.11 

Belakang Kel. Tanjung Rejo, Kel. Sukun – Malang.  

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus, 

yaitu dengan melakukan penelitian dalam kurun waktu tertentu yang bertujuan 

untuk memperjelas permasalahan atas obyek yang diteliti, dan kemudian 

memberikan pemecahan masalahnya dengan menggunakan teori yang 

ada hubungannya dengan topik permasalahan. 

C. Definisi Operasional Variabel

a. Biaya

Pengorbanan yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu manfaat 

dimasa depan. Biaya yang dikeluarkan dalam penelitian ini merupakan biaya 

yang akan digunakan untuk memperoleh faktor produksi guna mencapai 

tujuan perusahaan. 

b. Metode Pemisahan Biaya

Biaya semivariabel harus dipisahkan terlebih dahulu unsur biaya tetap 

dan biaya variabelnya menggunakan metode kuadrat terkecil. Metode ini 

mengganggap bahwa hubungan antara biaya dengan volume kegiatan 

berbentuk garis lurus dengan persamaan regresi. 
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c. Contribution Margin 

Contribution margin atau margin kontrinusi adalah nilai penjualan 

dikurangi beban variabel, semakin besar margin kontribusi maka semakin 

cepat perusahaan menutup biaya tetapnya dan kemudian mencapai laba. 

d. Break Even Point (BEP) 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa volume penjualan 

dimana jumlah pendapatan dan jumlah biaya totalnya sama, tidak terdapat 

laba maupun rugi (dalam keadaan impas). BEP(unit) adalah jumlah unit suatu 

produk yang harus terjual agar penjualan dan pendapatan impas. BEP(Rp) 

adalah jumlah pendapatan uang dalam rupiah yang harus diperoleh dari 

penjualan suatu produk agar mencapai impas. BEP mix adalah jumlah 

penjualan lebih dari satu produk atau multiproduk yang harus terjual agar 

mencapai titik impas. 

e. Margin of Savety 

Kelebihan penjualan yang dianggarkan atau realisasi di atas titik impas. 

Hasil perhitungan titik keamanan menunjukkan jumlah sampai seberapa 

besar penjualan dapat turun sehingga sampai pada titik impas.  

f. Operating Leverage 

Leverage adalah untuk mengetahui seberapa peka laba operasi terhadap 

perubahan hasil penjualan dan memberikan informasi berapa kali lipat 

presentase tertentu perubahan pendapatan penjualan mengakibatkan 

perubahan laba bersih. 
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g. Shut Down Point 

Shut Down Point atau titik penutupan usaha memberikan informasi pada 

tingkat penjualan berapa suatu usaha secara ekonomis sebaiknya ditutup 

karena pendapatan penjualannya hanya dapat digunakan untuk menutup 

biaya tunai saja. 

h. Perencanaan Laba 

Perencanaan laba yaitu besarnya volume laba yang diinginkan dan 

bermanfaat untuk mengetahui tingkat laba yang didapatkan berdasarkan 

perencanaan penjualan maupun perencanaan biaya. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data 

primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau 

kelompok (orang). Peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara 

menjawab pertanyaan riset. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari 

wawancara dengan narasumber pemilik Agung Mitra Collection Malang dan 

karyawan bagian sekretaris. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara yang bisa berupa bukti, catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Data 

sekunder dalam penelitian ini bersumber dari data-data keuangan yang terdapat 

pada Agung Mitra Collection Malang. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data yang dilakukan dengan cara : 

a.  Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pertayaan secara lisan kepada subjek penelitian (Sanusi, 2011:105). 

Pencarian data dengan melaksanakan wawancara atau tanya jawab yang 

dilaksanakan secara sistematis dan terarah terhadap sumber-sumber 

informasi. Wawancara dilakukan pada narasumber terkait yaitu pemilik 

perusahaan dan bagian sektretaris perusahaan. Hasil wawancara diperoleh 

data berupa sejarah perusahaan, proses produksi, pembagian tugas kerja 

karyawan, dan lain-lain. 

b.  Dokumentasi  

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data 

sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. 

Data seperti : laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, 

peratutan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat 

perusahaan, dan sebagainya, biasanya telah terjadi dilokasi penelitian. 

Peneliti tinggal menyalin sesuai dengan kebutuhan (Sanusi, 2013:114). 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat 

dan mempelajari dokumen dan catatan perusahaan yang diperoleh dari 

perusahaan. Dokumentasi yang dilakukan pada perusahaan Agung Mitra 

Collection Malang yaitu melihat dan mempelajari catatan-catatan keuangan 

perusahaan seperti catatan biaya operasional, penjualan dan laba. 
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F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan  analasis deskriptif yaitu teknik analisis data 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menggolongkan data 

kemudian dilakukan analisis data  sebagai alternatif pemecahan masalah yang 

ada pada Agung Mitra Collection Malang. Tahap-tahap yang dilakukan untuk 

memecahkan masalah pada  rumusan permasalahan adalah sebagai berikut :   

a. Klasifikasi Biaya 

Mengklasifikasikan antara biaya tetap, biaya variabel, dan biaya 

semi  variabel pada seluruh  biaya operasi. Pemisahan biaya semivariabel atau 

biaya campuran menggunakan metode least square dengan rumus : Y=a+bX 

b =
n ∑ XY − ∑ X ∑ Y

n ∑ X2 − (∑ X)2
 

a =
∑ Y − b ∑ X

n
 

Keterangan :  Y = Total biaya semivariabel  

a = Total biaya tetap 

b = Biaya variabel per unit aktivitas  

X = Tingkat aktivitas 

b.  Perencanaan Penjualan 

Perencanaan penjualan dengan menggunakan metode pertumbuhan rata-rata 

sebagai berikut: 

Yt= 
Xt−Xt−1

Xt−i
     Keterangan:  Yt   = tingkat kenaikan penjualan 

 Xt   = Penjualan tahun ini 

 Xt−i= Penjualan tahun sebelumnya 
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Pertumbuhan rata-rata = Xt x (1 + g) 

Keterangan: g = Tingkat kenaikan penjualan rata-rata 

c.  Menentukan Contribution Margin 

Margin Kontribusi =  pendapatan pejualan – beban variabel 

Rasio margin kontribusi =
Margin Kontribusi

Penjualan
 

Hasil margin kontribusi yang lebih besar dari biaya tetap menunjukkan bahwa 

margin kontribusi perusahaan dapat menutup biaya tetapnya dan perusahaan 

tidak akan mengalami kerugian. 

d.  Menentukan BEP   

Perhitungan impas untuk multiproduk dihitung dengan rumus: 

BEP mix      =
Biaya Tetap

Rasio Margin Kontribusi Keseluruhan 
 

e.  Menentukan Margin of Safety 

Margin of Safety produk dihitung dengan rumus: 

MOS (Rp) = Total penjualan yang dianggarkan – Penjualan Titik Impas 

MOS (%) = 
Total penjualan yang dianggarkan−Penjualan BEP

Total penjualan yang dianggarkan
 

f.  Menentukan Operating Leverage 

Operating Leverage produk total dihitung dengan rumus: 

Tingkat leverage operasi =
Margin Kontribusi

Laba neto
 

g.  Menentukan Shot Down Point 

Titik penutupan usaha dihitung dengan rumus: 

Biaya tetap tunai = Total biaya tetap – biaya terbenam 
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Titik penutupan usaha =
Biaya tetap tunai

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜
 

h.  Perencanaan laba  

Mengetahui seberapa besar penjualan dalam unit dan dalam rupiah untuk 

mencapai perencanaan laba yang diinginkan oleh perusahaan dihitung 

menggunakan metode rumus sebagai berikut : 

Nilai penjualan dalam Rp 

untuk mencapai target 

laba 

= 
Target Laba+Beben Tetap

Rasio Margin Kontribusi
 

 


