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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Ulum 

(2015:69) penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Penelitian ini hanya bertujuan 

untuk mendeskripsikan dan tidak melihat hubungan atau perbandingan. Jenis 

penelitian ini berdasarkan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. 

B. Objek Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu PT Gandum Malang 

yang beralamat di Jalan Mulyosari RT 05 RW 01 Kelurahan Mulyorejo, 

Kecamatan Sukun, Kota Malang. Alasan pemilihan objek tersebut karena PT 

Gandum merupakan salah satu perusahaan rokok yang ada di Malang yang ingin 

mengembangkan ekspansinya selaras dengan perusahaan rokok terkemuka di 

Indonesia atau dengan kata lain (go public).Oleh karena itu, penyusunan anggaran 

operasional sangat diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian laba pada 

perusahaan tersebut agar bisa menarik investor dan dapat juga sebagai bahan 

untuk pengambilan keputusan oleh para manajer. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menurut analisis datanya termasuk penelitian kuantitatif, yaitu 

penelitian yang menganalisis data yang berbentuk angka. Sedangkan menurut 
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kegunaannya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

hendak membuat gambaran atau manjelaskan suatu peristiwa atau gejala secara 

sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Data primer, yang meliputi: 

a. Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan penyusunan 

anggaran operasional. 

b. Tahap-tahap pelaksanaan produksi. 

2. Data sekunder, yang meliputi: 

a. Struktur organisasi perusahaan. 

b. Gambaran umum perusahaan. 

c. Data anggaran penjualan, produksi, bahan baku, biaya produksi 

tahun 2012-2014. 

d. Data realisasi penjualan, produksi, bahan baku, biaya produksi 

tahun 2012-2014. 

e. Data persediaan awal dan persediaan akhir tahun 2012-2014. 

f. Data jumlah tenaga kerja tahun 2014, standar pemakaian bahan 

baku, persediaan akhir 2014. 

g. Data laporan harga pokok prouksi tahun 2014. 

h. Data anggaran laba rugi tahun 2012, 2013, dan 2014. 

i. Data laporan laba rugi tahun 2012, 2013, dan 2014. 
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D. Teknik Perolehan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan dua teknik dalam pengumpulan data sesuai dengan jenis 

penelitiannya, yaitu 

1. Dokumentasi 

Pengumpulan data didapat dari dokumen-dokumen perusahaan. Data yang 

diperoleh dari data metode ini adalah sebagai berikut: 

a. Gambaran umum perusahaan. 

b. Struktur organisasi perusahaan. 

c. Alur proses produksi. 

d. Data anggaran penjualan, produksi, bahan baku, biaya produksi tahun 

2012-2014. 

e. Data realisasi penjualan, produksi, bahan baku, biaya produksi tahun 

2012-2014. 

f. Data persediaan awal dan persediaan akhir tahun 2012-2014. 

g. Data jumlah tenaga kerja tahun 2014, standar pemakaian bahan baku, 

persediaan akhir 2014. 

h. Data laporan harga pokok prouksi tahun 2014. 

i. Data anggaran laba rugi tahun 2012, 2013, dan 2014. 

j. Data laporan laba rugi tahun 2012, 2013, dan 2014. 
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2. Wawancara  

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya-jawab 

secara langsung tentang masalah yang diteliti dengan pihak manajer akuntansi 

dan keuangan. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitan ini sebagai berikut: 

1. Analisis mekanisme penyusunan anggaran operasional yaitu 

melakukan analisis terhadap mekanisme penyusunan anggaran 

operasional yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. 

2. Analisis anggaran operasional tahun 2012-2014, analisis ini berfokus 

pada anggaran dan realisasi penjualan serta anggaran dan realisasi 

laba rugi tahun 2012-2014. Tujuan analisis anggaran dan realisasi 

penjualan adalah untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan yang 

terjadi antara anggaran dan realisasi penjualan. Sedangkan laporan 

laba rugi dianalisis untuk mengetahui seberapa besar penurunan dan 

peningkatan keuntungan (laba) yaitu dengan cara membandingkan 

laba rugi perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya. 

3. Penyusunan anggaran operasional, bertujuan untuk mendapatkan 

informasi yang tepat atas alokasi biaya yang harus dikeluarkan 

perusahaan untuk perencanaan dan pengendalian laba yang diinginkan 

dalam suatu periode tertentu yang meliputi: 

a. Meramalkan tingkat penjualan pada tahun yang akan datang 

dengan menggunakan metode Trend Least Square yaitu teknik 
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peramalan tingkat penjualan yang harus direalisasikan untuk 

memperoleh tingkat aba yang ditetapkan. Adapun rumus analisis 

adalah sebagai berikut: 

     , 

 

    dan,  

Dimana:  

 γ= besarnya penjualan yang akan datang 

 χ= variabel yang mempengaruhi penjualan (angka/tahun) 

 α = komponen yang tetap dari penjualan setiap tahun (konstanta) 

b= tingkat perkembangan penjualan tiap tahun dan juga merupakan 

arah garis, atau slope dari garis penjualan tersebut. 

n = jumlah tahun dari data historis yang ada 

b. Anggaran penjualan, yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

c. Anggaran produksi, yang dirumuskan sebagai berikut: 

 = -  

d. Anggaran bahan baku yang terdiri dari tiga macam perencanaan, 

yaitu 

1) Anggaran pemakaian bahan baku menggunakan rumus: 

 

2) Anggaran pembelian bahan baku menggunakan rumus: 

 

𝑏 =
 𝜒𝛾

 𝜒2
 𝛼 =

 𝛾

𝑛
 

Υ = 𝛼 + 𝑏𝓍 

Jumlah unit anggaran x Harga jual per unit 

Produksi  Penjualan + Persediaan 

Barang Jadi Akhir  

Persediaan Barang 

Jadi Awal 

Jumlah Produksi x Standar Pemakaian Bahan Baku 

(Pemakaian Bahan Baku + Persediaan Akhir Bahan Baku – 

Persediaan Awal) x Harga Baku Bahan Baku 
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3) Anggaran biaya bahan baku menggunakan rumus: 

 

e. Anggaran tenaga kerja langsung, terdiri dari dua macam yaitu: 

1) Anggaran pemakaian jam tenaga kerja langsung 

menggunakan rumus : 

 

2) Anggaran biaya tenaga kerja langsung menggunakan 

rumus: 

 

 

f. Anggaran biaya Overhead pabrik yang terdiri dari biaya tenaga 

kerja tidak langsung dan biaya produksi tidak langsung. 

g. Anggaran biaya administrasi dan umum 

h. Anggaran biaya penjualan dan pemasaran 

i. Anggaran laba rugi 

 

Jumlah Pemakainan Bahan Baku x Harga Bahan Baku 

Pemakaian Jam Kerja = Jumlah Produksi x Standar 

Pemakaian Jam Kerja 

Biaya Tenaga Kerja Langsung = Jumlah Pemakaian Jam 

Kerja Langsung x Tarif Upah Per Jam 




