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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Lokasi Penelitian 

Berlokasi di Dusun Claket, Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten 

Mojokerto, Jawa Timur. Subjek penelitian ini adalah sebuah produk yang terdapat 

di Arca home industri yaitu opak jepit. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif 

adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara 

sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian 

(Suryabrata, 1994)46. Penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan eksplanatory 

research, yaitu penelitian yang tujuannya untuk mengungkapkan atau menjelaskan 

secara mendalam tentang variabel tertentu dan penelitian ini bersifat deskriptif 

(Arikunto, 2006)47. Sehingga penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara 

mendalam tentang penerapan sistem variable costing dalam penentuan harga pokok 

produksi pada Arca home industri. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur 

dalam suatu skala numeric (Kuncoro, 2009)48. Data kuantitatif dalam penelitian ini 

merupakan data-data pendukung berupa biaya yang dikeluarkan oleh Arca home 

industri pada bulan September tahun 2018  dalam proses produksi dan banyaknya 

jumlah produksi. 

 

 

                                                           
46Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 74-75. 
47 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 14. 
48 Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 34. 
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2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Indriantoro (1999)49, mengemukakan bahwa data primer merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara). Dalam hal ini peneliti menggunakan data primer yang berupa wawancara 

langsung dengan pemilik dari Arca home industri guna memperoleh informasi mengenai 

pembagian aktivitas mulai dari pengupasan dan perebusan ketela, pencampuran adonan, 

pencetakan adonan, pengemasan, dan pemasaran. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain (Indriantoro, 1999)50. Data sekunder tersebut diantaranya berupa penelitian 

terdahulu mengenai penerapan metode variable costing yang diperoleh dari jurnal 

ilmiah maupun skripsi terdahulu, internet, dan buku. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini, data serta informasi diperoleh atau dikumpulkan melalui 

tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat ulang dan memotret. Berikut 

data - data yang berhubungan serta dibutuhkan dalam tehnik dokumentasi: 

a. Gambaran umum perusahaan. 

b. Catatan aktivitas biaya produksi selama bulan September tahun 2018. 

c. Data perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

 

 

 

                                                           
49 Indriantoro & Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen 

(Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 121 
50 Indriantoro & Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen 
(Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 100 
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2. Wawancara 

Sugiyono (2008)51, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan 

dalam suatu topic tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pemilik Arca home industri. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis kegiatan dari Arca home industri yang menjadi objek penelitian guna 

memperoleh gambaran umum mengenai biaya-biaya yang terjadi dalam proses 

produksi adalah: 

1. Mengidentifikasi biaya-biaya yang timbul ketika proses produksi. 

2. Memisahkan biaya-biaya tersebut berdasarkan perilaku biaya, yaitu biaya-biaya 

variabel yang timbul dalam proses produksi. 

3. Menghitung biaya bahan baku langsung 

4. Menghitung biaya tenaga kerja langsung 

5. Menghitung biaya overhead pabrik 

6. Menghitung semua biaya-biaya untuk menetapkan harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode variable costing. 

7. Membandingkan hasil perhitungan antara metode variable costing dengan 

metode yang digunakan oleh perusahaan.  

8. Menganalisis biaya relevan, yaitu analisis pemilihan alternatif biaya relevan 

dengan pesanan khusus dan tanpa pesanan khusus, dengan asumsi : 

a. Harga jual > biaya variabel = pesanan khusus diterima 

Harga jual < biaya variabel = pesanan khusus ditolak 

                                                           
51 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 42. 


