
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus menggunakan 

deskriptif (descriptive research) bermaksud membuat penyandaran secara 

sistematis, faktual, akurat, mengenai proses panen kelapa dengan 

menggunakan metode panen family untuk meningkatkan keuntungan 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Deskripsi kuantitatif menjelaskan keadaan yang ada 

dengan berfokus pada angka yang menggambarkan karakteristik yang ada, 

seperti menjelaskan keuntungan perusahaan setelah menerapkan sistem 

panen family. 

3.2. Metode Penentuan Lokasi 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) 

dengan mengambil tempat penelitian di PT. Wari Kaltim Plantation, 

Kalimantan Timur dengan pertimbangan bahwa PT. Borneo Indah Marjaya 

merupakan salah satu perusahaan kebun kelapa sawit yang telah menerapkan 

sistem panen family. 

3.3. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil 



 
 

 
 

wawancara dan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk 

maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat 

ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data 

sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, dan arsip data tentang proses panen 

dari perusahaan. 

3.3.2. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Wawancara adalah metode pengumpulan data apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari subjek penelitian untuk lebih 

mendalam. Wawancara dapat dilakukan secara tersetruktus 

maupun tidak terstruktur. 

2. Observasi adalah proses pengamatan dam pencatatan secara 

sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi 

dilakukan dengan meninjau kondisi tempat penelitian secara 

langsung untuk mencari informasi mengenai sistem panen individu 

dan panen family. 

3. Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang 

dibutuhkan dalam penelitian, data bisa berupa catatan, gambar, 

video dan suara yang berkenaan dengan objek penelitian. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan
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analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif 

kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dengan wawancara dengan 

informan terkait penerapan metode panen family di PT. Borneo Indah 

Marjaya. Analisis deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

berfokus pada angka. Untuk menganalisis data perhitungan, kemudian 

dilakukan, menggunakan rumus-rumus yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yaitu menentukan variable cost, fixed cost, total cost. 

Biaya panen diklasifikasikan kedalam biaya tetap (fixed cost), biaya 

variable (variable cost) dan total biaya (total cost). Biaya tetap adalah seluruh 

biaya yang besar kecilnya tidak terpengaruh terhadap jumlah produksi. Biaya 

variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi yang 

berubah-ubah sesuai dengan perubahan jumlah barang dan jasa yang 

dihasilkan. Total biaya adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk 

kegiatan proses panen. Persamaan yang digunakan untuk menganalisis adalah 

sebagai berikut: 

TC = TFC + TVC 

Keterangan : 

TC = Total Biaya (Total Cost) 

TFC = Total Biaya Tetap (Total Fixed Cost) 

TVC = Total Biaya Variabel (Total Variable Cost) 

 

  




