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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang 

mana penelitian ini bertujuan untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai 

hubungan antara fenomena yang diuji. Sehinga dapat memudahkan manajemen 

dalam mengambil keputusan dengan membandingkan antara pelaksanaan 

sebenarnya dengan anggaran yang telah direncanakan. Jenis penelitian 

dilakukan langsung ke sumber data, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, dan data yang terkumpul berupa visi dan misi 

perusahaan, struktur organisasi, dan informasi biaya-biaya di CV. Bara Api 

Handprint. 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan CV. Bara Api Handprint ini 

yang beralamat di Jl. Ikan Tombro, Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota 

Malang.  

C. Jenis dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh dari perusahaan mengenai catatan terkait penjualan, biaya variabel 

(terdiri dari biaya bahan baku, biaya overhead, biaya tenaga kerja langsung), 

biaya tetap (yang terdiri dari biaya overhead dan administrasi dan biaya 

transportasi) dan informasi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.  
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari CV. Bara Api Handprint, yang meliputi laporan keuangan usaha 

dan laporan harga pokok produksi. 

D. Teknik Perolehan data 

Teknik perolehan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak 

perusahaan mengenai data dan keterangan yang dibutuhkan. Data 

tersebut meliputi biaya produksi yang diperlukan dalam memroduksi 

produk beserta laba yang dihasilkan, biaya produksi yang dimaksud 

yaitu terkait dengan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik dalam memprouksi produk reguler maupun pesanan 

khusus yang ada pada CV. Bara Api Handprint. 

2. Dokumentasi, yaitu dengan mengambil gambar atau mengcopy data  

yang dibutuhkan. Dokumen tersebut meliputi laporan biaya produksi 

dan laporan keuangan.  

E. Teknik analisis data 

Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitin ini adalah sebagai 

beikut: 

1. Mengklasisfikasikan biaya yang diperlukan pada biaya tetap dan biaya 

variabel. 

2. Menghitung biaya harga pokok produksi pesanan khusus  

3. Mengitung laba rugi pesanan khusus dengan pendekatan contribution 

margin 
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4. Menghitung analisis diferensial dengan dan tanpa pesanan khusus  

5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran pada perusahaan sebagai 

bahan masukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. 

 


