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 BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian akan dilakukan di pabrik tahu “Novi” di Jl. rawi sari 20, 

Mulyorejo Kecamatan sukun, Malang Jawa timur. Peneliti memilih lokasi tersebut 

untuk diteliti karena lokasi perusahaan yang strategis dan terjangkau.  

2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif 

menurut (sugiyono 2012) yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. 

Dengan maksud untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau 

obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan yang tampak atau bagaimana 

adanya. 

3. Jenis dan sumber data  

a.  Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang terdiri dari laporan biaya bahan baku, laporan 

biaya tenaga kerja, laporan biaya overhead pabrik, harga jual, serta laporan 

penjualan. Pada bulan april 2016. 

4. Teknik Pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini: 

a. Wawancara, melukan tanya jawab kepada pemilik pabrik tahu “Novi” 
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b. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan 

mendokumentasikan bukti-bukti yang berkaitan dengan penelitian yang 

dibutuhkan dapat berupa dokumentasi dari perusahaan.  

5. Teknik Analisis data 

I. Perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh pemilik usaha tentang 

cara menentukan harga pokok produksi produk tahu.  

II. Menghitung harga pokok produksi dengan metode full costing dan variable 

costing serta mengidentifikasi semua unsur biaya produksi ke dalam kos 

produksi baik biaya tetap maupun biaya variable. 
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 Harga pokok produksi dengan metode full costing 

Persediaan produk jadi awal     xxx  

Persediaan produk dalam proses awal   xxx 

Biaya produksi:  

Persediaan awal bahan baku  xxx 

Pembelian    xxx + 

Tersedia dipakai   xxx 

Persediaan akhir bahan baku  xxx _ 

Biaya bahan baku    xxx 

Biaya tenaga kerja      xxx 

Biaya overhead pabrik variabel   xxx 

Biaya overhead pabrik tetap   xxx + 

Total biaya produksi     xxx + 

       xxx 

persediaan produk dalam proses akhir   xxx _ 

Produk jadi setelah proses      xxx + 

Total persediaan barang jadi      xxx 

Persediaan produk jadi akhir     xxx _ 

Harga pokok produksi       xxx 

 

 

 

 



37 
 

 Harga pokok produksi dengan metode variable costing 

Persediaan produk jadi awal     xxx 

Persediaan produk dalam proses awal   xxx 

Biaya prooduksi:  

Persediaan awal bahan baku  xxx 

Pembelian    xxx + 

Tersedia dipakai   xxx 

Persediaan akhir bahan baku  xxx _ 

Biaya bahan baku    xxx 

Biaya tenaga kerja      xxx 

Biaya overhead pabrik variabel   xxx + 

Total biaya produksi     xxx + 

       xxx 

Persediaan produk dalam proses akhir   xxx _ 

Produk jadi setelah proses      xxx + 

Total persediaan barang jadi      xxx 

Persediaan produk jadi akhir     xxx _ 

Harga pokok produksi       xxx 

III. Menentukan harga jual dengan metode full cost pricing 

Dasar penggunaan metode ini karena metode ini banyak digunakan oleh 

perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur, selain itu metode full cost 

pricing ini juga lebih mudah diterapkan karena tidak memisahka antara biaya 
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tetap dan biaya variabel. Mengacu pada Samryn (2012) cara penentuan harga 

jual yang paling sederhana adalah sebagai berikut.  

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Harga jual= BP + M (BP)  

Keterangan: 

 BPT = biaya produksi  

 M = margin laba (presentase laba) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 Laba =
(ROI x Aset)  +  Biaya Non Produksi

 Volume Penjualan x Biaya Produksi per unit
  

IV. Menganalisis perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan full costing dan variable costing.  

 


