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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah UD. Hj. Mbok Sri, Jalan Dr. Abdurrahman saleh, 

BTN Mutiara Indah Blok E No. 3, Birobuli Utara, Palu Selatam, Sulawesi Tengah 

94121. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Studi kasus 

dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu 

membandingkan penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan metode 

ABC system dengan metode harga pokok yang digunakan oleh pemilik UD. Hj. 

Mbok Sri. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala numerik (angka), Kuncoro 

(2003:124).  Data kuantitatif yang digunakan adalah informasi keuangan UD Hj. 

Mbok Sri berupa biaya yang dilakukan dalam proses produksi.  

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.  

a. Data Primer 

Menurut Sekaran and Bougie (2017:130) Data Primer adalah merujuk pada 

informasi yang diperoleh langsung dari peneliti tanpa melalui perantara. Data 
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primer yang diperoleh peneliti adalah wawancara langsung kepada pemilik 

UD. Hj. Mbok Sri.  

b. Data Sekunder 

Menurut Sekaran and Bougie (2017:130) Data Sekunder merujuk pada 

informasi yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Data 

sekunder yang diperoleh peneliti adalah Informasi keuangan UD. Hj. Mbok 

Sri, Jurnal-jurnal penelitian terdahulu, Literatur  dan artikel-artikel yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 

wawancara. Wawancara secara personal adalah wawancara antar peneliti sebagai 

pewawancara dengan responden sebagai yang diwawancarai, yang diarahkan oleh 

pewawancara dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan, Kuncoro 

(2003:139). Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik UD. Hj. Mbok Sri. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis 

deskriptif . Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah: 

1. Mereview perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan UD. Hj. Mbok 

Sri. 

2. Melakukan perhitungan harga pokok produksi berdasarkan Activity Based 

Costing (ABC) system. Untuk menentukan harga pokok produksi 

menggunakan metode ABC terdiri dari dua tahap yaitu: 
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a. Tahap Pertama  

Pada tahap pertama melacak berbagai aktivitas prosedur menurut Slamet  

(2007:104) yaitu: 

1) Mengidentifikasi aktivitas. 

2) Membebankan biaya ke aktivitas. 

3) Mengelompokkan aktivitas sejenis untuk membentuk kumpulan sejenis. 

4) Menjumlahkan biaya aktivitas yang dikelompokkan untuk mendefinisikan 

kelompok biaya sejenis. 

5) Menghitung kelompok tarif overhead.  

Tarif 𝑃𝑜𝑜𝑙 =
BOP kelompok aktivitas tertentu

𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 biayanya
 

b. Tahap Kedua 

Biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk dengan 

menggunakan tarif kelompok yang telah dihitung. Pembebanan overhead dari 

setiap kelompok biaya pada setiap produk dihitung denga rumus yaitu: 

𝑂𝑣𝑒𝑟ℎ𝑒𝑎𝑑  yang dibebankan 

= tarif kelompok × unit 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 yang dikonsumsi 

Kemudian harga pokok produksi dapat dihitung dengan menjumlahkan 

seluruh biaya yang digunakan, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan 

biaya overhead pabrik dibai per unit produk yang dihasilkan oleh perusahaan.  

3. Dari hasil perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan ABC 

system, peneliti membandingkan hasil perhitungan harga pokok produksi 

menggunakan ABC system dengan menggunakan perhitungan harga pokok 

produksi dari UD. Hj. Mbok Sri.  


