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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian. 

Pemilihan lokasi penelitian oleh penulis dilakukan dengan sengaja yang 

dilakukan pada UD. Gemilang Sejahtera yang bergerak disektor distrbusi 

produk sampingan ayam. UD. Gemilang Sejahtera berada di kota Jombang. 

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa di kota Jombang 

hanya UD. Gemilang Sejahtera yang memiliki nama perusahaan dan memiliki 

struktur organisasi yang jelas daripada pesaing-pesaingnya.  

B. Jenis Penelitian. 

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana 

dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap 

fenomena-fenomena tertentu, maka jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kuantitatif. 

C. Jenis dan Sumber Data. 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan, 

seperti strategi pemasaran dan pengembangan pemasaran pada UD. 

Gemilang Sejahtera. 

2. Data kuantitatif yaitu data berupa data-data secara tertulis, seperti 

pendapatan, penjualan, dan persediaan. 
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Adapun sumber data yang digunakan untuk penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dengan cara 

wawancara dengan pegawai yang bersangkutan yang dapat memberikan 

informasi yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir ini. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data-data tertulis ataupun 

nota transaksi dari perusahaan serta informasi tentang keadaan perusahaan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengumpulkan data dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung 

kepada pimpinan atau karyawan yang bersangkutan tentang objek obsevasi 

yang sedang diteliti wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak 

terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, nota, dan buku yang ada pada perusahaan. 
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E. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukandari 

suatu penelitian, karena analisis data berfungsi menyimpulkan hasil penelitian. 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui tahap berikut: 

1. Perencanaan 

a. Wawancara 

Dalam hal ini peneliti membuat perencanaan dengan tujuan mengambil 

data berupa deskripsi oleh pemilik perusahaan atau pegawai yang 

bersangkutan. Peneliti merencanakan kegiatan wawancara tidak 

terstruktur dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan judul tugas akhir. 

Pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan antara lain: 

1.) Apa saja produk yang dijual di UD. Gemlinag Sejahtera? 

2.) Bagaimana strategi pemasaran pada UD. Gemilang Sejahtera?  

3.) RPU mana saja yang sudah menjadi PO (Purchase Order) atau 

perjanjian kerjasama dengan UD. Gemilang Sejahtera? 

4.) Konsumen darimana saja yang membeli produk dari UD. Gemilang 

Sejahtera? Dan bagaimana distribusi konsumen dari berbagai 

daerah tersebut? 

5.) Bagaimana alur penjualan yang terjadi antara konsumen diluar kota 

dengan UD. Gemilang Sejahtera? 

6.) Bagaimana rencana pengembangan penjualan pada UD. Gemilang 

Sejahtera? 
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b. Data kuantitatif 

Dalam perencanaan untuk mendapatkan data kuantitatif peneliti 

mempersiapkan sebuah catatan yang digunakan untuk merekam 

aktivitas penjualan, dan biaya yang dikeluarkan. Informasi-informasi 

data yang diperlukan antara lain, pendapatan dan biaya pada tanggal 27 

Januari 2019, persediaan produk pada tanggal 26 - 27 Januari 2019. 

2. Pelaksanaan 

a. Wawancara 

Peneliti melaksanakan kegiatan wawancara tidak terstruktur dengan 

pegawai atas nama Ainur Rohman sebagai kepala bidang operasional 

UD. Gemilang Sejhatera yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2019. 

b. Data kuantitatif 

Peneliti melakukan pencatatan atas aktivitas penjualan, biaya dan 

persediaan pada tanggal 27 Januari 2019. 

3. Evaluasi 

Pada tahap ini, peneliti menganalisis dan mengolah data yang telah 

dikumpulkan dengan metode yang telah ditentukan. Penulis mengevaluasi 

dari hasil-hasil wawancara dan hasil dari pencatatan yang telah dilakukan 

yang sekiranya sudah mampu menjawab pertanyaan pada rumusan 

masalah. 
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Evaluasi pada laporan tugas akhir ini menggunakan teknik: 

a. Mengembangkan hasil wawancara. 

Dalam hal ini kegiatan mengembangkan hasil wawancara yang 

ditambah dengan pengalaman penulis yang telah menjalani Praktek 

Kerja Lapang (PKL) selama 3 bulan pada UD. Gemilang Sejahtera 

yang dirasa cukup untuk menjawab rumusan masalah diatas. 

b. Menggunakan Rumus dasar akuntansi. 

Dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil mencatat, penulis 

kemudian memecahkan permasalahan dengan menggunakan rumus 

dasar akuntansi yang telah diuraikan pada landasan teori. 

Rumus akuntansi tersebut antara lain: 

1.) TR (Total Revenue) = P (Price) x Q (Quantity) 

2.) Laba Bersih = TR (Total Revenue) – TC (Total Cost) 

3.)  Perputaran Persediaan = 
Harga Pokok Penjualan

Persediaan Rata−Rata
 

4. Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyusun dan melaporkan 

hasil-hasil penelitian. Penyusunan tersebut antara lain: 

a. Data kualitatif 

Penulis menyusun data kualitatif dari hasil kegiatan evaluasi dengan 

cara menyimpulkan pokok-pokok pembahasan dengan menggunakan 

bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. 
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b. Data kuantitatif 

Penulis menyusun laporan data kuantitatif berupa sajian tabel dengan 

menggunakan bantuan software Microsoft Exel dan menyimpulkan 

hasil perhitungan analisis rasio perputaran persediaan. 


