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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian ini adalah di PT. Global Sarana Intitama yaitu  

perusahan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi, mechanical, 

refractory, insulation ( hot and cold insulation ), pembuatan dan perawatan 

mesin – mesin produksi serta alat penunjang lainnya. Penelitian ini dilakukan 

di kantor dan tempat produksi PT. Global Sarana Intitama di Jl. Raya 

Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini 

menarik diteliti karena PT. Global Sarana Intitama ini merupakan perusahaan 

yang baru menjadi Perseroan Terbatas ( PT )  dan dalam proses berkembang. 

Permasalahan – permasalahan itu adalah  penentuan biaya mana yang 

termasuk dalam biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik. Maka dari itu kita perlu mengkaji leih lanjut terkait 

penentuan harga pokok produksi. 

 

B. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian1yang dilakukan1adalah penelitian1deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus1pada perusahaan1yaitu pada data1perusahaan 

yaitu1pada data perusahaan untuk penentuan1harga pokok produksi mesin 

“ Tempering ” dengan1metode job order costing pada PT. Global Sarana 

Intitama. 
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C. Objek Penelitian  

  Objek dari perusahaan yang akan1digunakan sebagai penelitian yaitu : 

1. Biaya – biaya untuk menghitung harga pokok produksi. 

2. Metode penentuan harga pokok produksi. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

  Menurut Sugiyono (2017:137) data primer adalah “ data yang 

diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi ”. Data 

primer ini yang digunakan berupa wawancara secara langsung terkait 

jenis perusahaan, proses produksi dan penyusunan laporan harga pokok 

produksi mesin “ Tempering ”. 

2. Data Sekunder 

  Menurut Sugiyono (2017:137) data sekunder adalah “ Sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data 

sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data 

primer yang berkaitan dan menunjang penelitian ini ”. Data sekunder ini 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penyusunan penelitian ini dibutuhkan data yang tepat dan lengkap 

yang diharapkan dapat mendukung penelitian ini menjadi dasar 
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permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi 

kasus. Data yang ada dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik – teknik 

berikut : 

1. Wawancara 

Mengadakan wawancara langsung melalui tanya jawab secara lisan 

dengan pejabat yang berwenang atau yang sesuai dengan penelitian yaitu 

pimpinan perusahaan, bagian akuntansi, bagian produksi, dan bagian 

pemasaran. Data yang akan digunakan sebagai acuan penelitian berupa 

wawancara tentang jenis perusahaan, gambaran umum perusahaan dan 

mesin “ Tempering ”, penentuan unsur biaya produksi, hingga metode 

penyusunan harga pokok produksi mesin “ Tempering ” 

2. Dokumentasi 

Teknik1pengumpulan data1dengan menyalin1dokumen yang ada dalam 

perusahaan1terkait dengan1penentuan harga1pokok produksi.1Dokumen 

yang akan1digunakan sebagai1acuan penelitian1berupa laporan1biaya 

produksi,1laporan biaya non-produksi,1laporan barang1selesai, data 

penjualan, laporan1laba rugi. 

 

F. Teknik Analisis Data  

  Teknik analisis data yang bisa digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah yang ada adalah dengan langkah –langkah sebagai berikut : 

1. Mendiskripsikan penentuan harga pokok produksi menurut perusahaan 

dengan mengumpulkan seluruh biaya produksi. 
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2. Mendiskripsikanpenentuan harga pokok produksi berdasarkan teori

dengan metode job order costing dengan cara seperti berikut :

a. Mengklasifikasikan penentuan harga pokok produksi dan biaya

overhead pabrik menurut perusahaan dan menurut metode job order

costing.

b. Menghitung biaya produksi langsung sebagai harga pokok produksi

pesanan tertentu yang berdasarkan pada biaya yang dibebankan.

Menghitung total harga pokok produksi berdasarkan pesanan atau

job order costing method  dengan pendekatan full costing

menggunakan rumus :

Biaya Bahan Baku Rp xxx 

Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp xxx 

Biaya Overhead Pabrik Rp xxx 

Harga Pokok Produksi    Rp xxx

3. Membandingkan hasil penentuan harga pokok produksi menurut

perusahaan dengan penentuan harga pokok produksi metode job order

costing.

4. Menentukan harga jual mesin “ Tempering ” berdasarkan harga pokok

produksi dengan metode Job Order Costing.

5. Mengidentifikasi hasil penentuan harga pokok produksi menurut

perusahaan dan metode job order costing.

+


