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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Lokasi Penelitian 

Usaha dagang UMKM sepatu kulit “KARYA MANDIRI SL” berada di Jl. 

Bhayangkara  Perumahan Tanjung Puting Permai II Pangkalan-Bun Kotawaringin 

Barat Kalimantan Tengah. 

1.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan study kasus 

yaitu suatu penelitian yang berisi penjelasan atas data data yang relevan dari hasil 

penelitian pada perusahaan yang di teliti dan di analisis, kemudian 

mendeskripsikan aspek aspek fenomena atau objek yang menarik untuk di teliti 

penelitian deskriptip diartikan sebagai prosedur dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan 

fakta yang tampak atau bagaimna adannya(Nawwi,2007;67)  

1.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa 

laporan laporan mengenai biaya biaya yang termasuk biaya produksi. Sedangkan 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang di kumpulkan oleh peneliti dari sumbernya data 

primer ini berupa informasi yang diperoleh secara langsung dari pemilik 

Perusahaan Karya Mandiri SL dengan berupa: 

1. Jumlah produksi 

2. Biaya pembelian bahan baku 

3. Persediaan awal dan persediaan akhir 
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4. Biaya tenaga kerja langsung yang meliputi upah karyawan 

5. Biaya overhead pabrik 

6. Laba yang diinginkan oleh pemilik 

7. Penjualan atau harga jual yang di tetapkan oleh pemilik 

b. Data Sekunder 

Data yang berisi informasi dan naskah publikasi dari perusahaan yang ada 

hubungannnya dengan objek penelitian. Data sekunder itu biasanya telah tersusun 

dalam bentuk dokumen dalam penelitian ini data sekunder di peroleh dari laporan 

keuangan pada bulan juni 2015. Dan catatan akuntansi perusahaan karya mandiri 

SL data yang di perlukan dalam penelitian ini berupa laporan harga pokok karya 

mandiri SL. 

1.4 Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data pada obyek 

penelitian antara lain: 

1. Wawancara  

Wawancara dilakukan kepada informan atau narasumber yang mengetahui 

dengan pasti dan ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi 

perusahaan dan keputusan penentuan biaya produksi dan harga jual masing-

masing produk.Informan atau narasumber yang ditunjuk adalah bagian 

produksi dan pemilik perusahaan. 

Dalam penelitian ini tehnik wawancara di gunakan untuk 

mengumpulkan data tentang harga pokok produksi sepatu fantofel pria dengan 

ukuran 40-43 pada UMKM Karya Mandiri SL. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap biaya-

biaya produksi yang dihitung berdasarkan tiap pesanan.Selanjutnya 

mengetahui penentuan harga jual dan laba yang diperoleh dari pesanan 

tersebut. Dokumentasi lain yaitu berupa laporan keuangan yang selama ini 

dibuat perusahaan untuk kepentingan eksternal dan gambar-bambar terkait 

usaha dan proses produksinya.  

1.5 Tehnik Analisa Data 

Tehnik analisa data yang di gunakan untuk melakukan penganalisaan 

mengenai perancangan sistem pencatatan biaya dalam penentuan harga jual pokok 

produk dengan cara; 

a. Menjelaskan perhitungan harga pokok produksi yang telah dilakukan oleh 

perusahaan. 

b. Menentukan harga pokok produksi dengan metode full costing 

1. Pengklasifikasian biaya produk 

a) Biaya bahan baku 

b) Biaya overhead pabrik variabel 

c) Biaya tenaga kerja langsung 

d) Biaya overhead pabrik tetap 

2. Perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing 
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Harga pokok produksi menurut metode full costing 

Persediaan barang       xxx 

Ditambah: 

Biaya bahan baku: 

 Persediaan bahan baku awal   xxx 

 Ditambah: pembelian    xxx    + 

 Tersedia dipakai    xxx 

 Dikurangi: pers.bahan baku awal            (xxx) 

 Bahan baku siap pakai     xxx 

Biaya tenaga kerja langsung     xxx 

Biaya overhead pabrik: 

 Tenaga kerja tidak langsung   xxx 

 Listrik dan air     xxx 

 Bahan habis pakai pabrik   xxx 

 Penyusutan gedung pabrik   xxx 

 Penyusutan mesin    xxx 

 Total biaya overhead pabrik     xxx 

Total biaya produksi              xxx 

Total biaya barang              xxx 

Dikurangi: 

Persediaan barang akhir                (xxx)  

Harga pokok produksi              xxx 

 

Rumus Pembebanan biaya overhead : 

BOP yang dibebankan =  tarif per unit cost driver x cost driver yang dipilih 
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c. Untuk menilai efisiensi penerapan metode full costing pada perusahaan Karya 

Mandiri SL.  

1. peneliti melakukan perbandingan perhitungan harga pokok produksi yang 

dilakukan perusahaan dengan perhitungan harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode full costing yang di lakukan peneliti. 

2.  Menghitung selisih perbedaan harga jual dengan dasar perhitungan harga 

pokok produksi menggunakan metode full costing yang di bandingkan 

dengan metode yang digunakan perusahaan dan disesuaikan dengan tingkat 

keuntungan yang diinginkan perusahaan dengan menggunakan biaya siklus 

hidup di tambah markup dengan rumus: 

perhitungan harga jual: 

Biaya Produksi     Rp. xxx 

Biaya nonproduksi    Rp. xxx 

Jumlah     Rp. xxx 

Markup(persentase markup x jumlah) Rp. xxx 

Total harga jual    Rp. xxx 

Volume produksi    Rp. xxx 

Harga jual/unit     Rp. xxx 

3 Menyimpulkan tentang efisiensi pada harga pokok produksi.  

 jika harga jual perunit yang terbentuk dengan asumsi dipengaruhi oleh 

harga pokok produksi yang lebih tinggi maka keuntungan perusahaan 

menjadi lebih kecil sehingga karena itu perusahaan dikatakan kurang 

efisien. 

 jika harga unit yang terbentuk dengan asumsi dipengaruhi oleh harga 

pokok produksi menjadi lebih rendah maka keuntungan perusahaan 
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menjadi lebih besar sehingga karena itu perusahaan dikatakan kurang 

efisien. 

 


