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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada CV. Silvi MN Paradila Lamongan, yang 

beralamat Jl. Raya Pangkatrejo, Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran 

Kabupaten Lamongan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dan melalui pendekatan studi 

kasus yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya terjadi dengan setepat mungkin. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan oleh peneliti berupa data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang 

berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk 

angka. Fokus penelitian ini adalah biaya Produksi yang ada dalam perusahaan 

meliputi biaya tetap dan biaya variabel, data produksi, data penjualan, data 

pesanan khusus, biaya, pendapatan dan laba rugi. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari 

sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi 
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perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet 

dan seterusnya (Uma Sekaran, 2011). 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, untuk memperoleh data-data yang relevan dan 

diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, adapun 

teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah: 

Wawancara : Disini peneliti melakukan tanya jawab dengan bapak Miftakhul 

Khoiri selaku pemilik CV. Silvi MN Paradila Lamongan tentang berapa harga jual 

produk, bagaimana proses produksi yang dilakukan, bagaimana cara pemasaran 

produk. 

Dokumentasi : Disini peneliti akan menggumpulkan data dari laporan keuangan 

yang telah dibuat pada Industri CV. Silvi MN Paradila Lamongan yang berupa 

laporan biaya Produksi yang ada dalam perusahaan meliputi biaya tetap dan biaya 

variabel, data produksi, data penjualan, data pesanan khusus, pendapatan dan laba 

rugi dengan cara foto dan soft file. 

E. Teknik Analisa Data 

Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan dalam pengambilan 

keputusan menerima atau menolak pesanan khusus 

1. Penggolongan data produksi menjadi jenis biaya berdasarkan perilakunya : 

biaya tetap, biaya variable dan biaya semi variable. penguraian hasil 

penelitian secara deskriptif, serta mengambil kesimpulan yang bersifat 

kualitatif. 
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2. Menghitung harga pokok produksi dengan pesanan dan tanpa pesanan 

khusus dengan menggunakan metode variabel costing, kemudian 

menganalisis diferensial dengan pesanan dan tanpa pesanan khusus. 

3. Menghitung analisis selisih dalam produksi perusahaan sebagai berikut: 

Membandingkan pendapatan, biaya dan laba/rugi sebelum dan sesudah 

menerima pesanan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menginterpretasikan hasil analisis apakah menerima atau menolak pesanan 

khusus. 

 

Keterangan 

Sebelum ada 

pesanan khusus 

…. pcs 

Sesudah ada 

pesanan khusus 

…. Pcs 

Selisih 

Penjualan 

… Pcs x Rp. 

Pendapatan diferensial 

… Pcs x Rp. 

 

Rp. xx 

 

Rp. xx 

 

Rp. xx 

 

 

 

Rp. xx 

Pendapatan Bersih 

Pendapatan Diferensial 

Rp. xx Rp. xx 

 

 

Rp. xx 

Biaya variable 

… Pcs x Rp. 

… Pcs x Rp. 

Biaya tetap 

Biaya pengiriman 

 

Rp. xx 

 

Rp. xx 

 

 

Rp. xx 

Rp. xx 

Rp. xx 

 

 

Rp. xx 

 

Rp.xx 

Biaya total 

Biaya diferensial 

(Rp. xx) 

 

(Rp. xx)  

(Rp.xx) 

Laba bersih 

Laba diferensial 

Rp.xxx Rp. xxx         +/- 

Rpxxx 

Laba differensial=Pendapatan differensial – Biaya differensial 

 


