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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan 

kuantitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan 

data berupa sampel tertentu yang kemudian diolah dan dianalisis untuk 

diambil keputusan. Proses penelitian ini memperhatikan konteks studi 

dengan menitikberatkan pada pemahaman dan dalam pengolahan data 

tanpa penggunaan statistik. 

Menurut Fatihudin (2012:20) penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang menggunakan pendekatan yang bersifat obyektif, 

mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan 

metode pengujian statistik. Sedangkan pendekatan penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif yang menurut Fatihudin (2012:21) yaitu 

penelitian yang hanya memaparkan atau menggambarkan saja suatu 

karakteristik tertentu dari suatu fenomena. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2007:13) penelitian kuantitatif 

dapat diartikan bahwa suatu metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan dan mengguakan instrument penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk metode deskriptif Sugiyono 

(2005:21) menjelaskan bahwa Metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 
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Dengan demikian dalam penelitian yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif deskriptif ini diharapkan dapat memberikan 

penjelasan yang baik dan luas dengan menggambarkan suatu informasi 

dari hasil penilaian kinerja keuangan perusahaan yang dilakukan oleh 

peneliti. 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Untuk mempersatukan pandangan mengenai pengertian 

variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka dari itu 

oleh peneliti akan dijelaskan batasan-batasan dari definisi operasional 

yang diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan 

barang dan penyediaan jasa.Biaya manufaktur juga disebut juga biaya 

produksi atau  biaya pabrik yang didefinisikan sebagai jumlah dari 

tiga elemen biaya:  

a. Bahan Baku 

b. Tenaga kerja langsung 

c. Overhead pabrik 

2. Kalkulasi Biaya adalah tahapan suatu perhitungan biaya dimana 

perusahaan melakukan perhitungan berdasarkan pesanan (Job 

costing). 

3. laba dapat diartikan sebagai selisih antara pendapatan dengan biaya. Apabila 

pendapatan lebih besar dari biaya maka selisihnya merupakan laba, dan 
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sebaliknya apabila pendapatan lebih kecil dari biaya maka selisihnya 

merupakan biaya. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis data digolongkan menjadi 2 macam yaitu: 

a. Data Primer, dalam hal ini peniliti memperoleh data dengan cara 

wawancara langsung kepada pimpinan dan karyawan. 

b. Data Sekunder, peneliti memperoleh data dari pihak lain yang sudah 

diolah berupa literatur dan dokumentasi yang ada yaitu Laporan 

Keuangan. 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 

subyek darimana data tersebut diperoleh. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai 

berikut: 

1. Riset Perpustakaan (Library Research) 

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan 

memahami literature berupa buku atau tulisan lain yang berkaitan dengan 

masalah yang ingin ditulis, agar memperoleh data teoritis yang digunakan 

dalam pembahasan dan untuk mengadakan suatu analisa. Dibutuhkan 

waktu selama 2 minggu untuk menyelsaikan laporan ini di perpustakaan. 
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2. Riset Lapangan (Field Research) 

Yaitu metode pengumpulan yang dilakukan dengan cara melakukan 

peninjauan secara langsung pada pada obyek untuk memperoleh data 

secara kongkrit sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. Pengumpulan data dilakukan secara langsung 

terhadap kegiatan perusahaan salama satu bulan. Secara umum 

pengumpulan data terdiri dari: 

a. Wawancara 

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

tanya jawab , baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka 

(face to face) dengan sumber data (responden). Wawancara langsung 

adalah tanya jawab langsung dengan orang yang menjadi yang menjadi 

satuan pengamatan dan dilakukan tanpa perantara. 

b. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan 

secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti. 

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang terkait dengan fokus 

penelitian yang berasal dari sumber utamanya (subyek penelitian). 

 

F. Pengolahan Data dan Teknik Analisis 

Untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, 

peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif yang 

digunakan dalam penetapan biaya produk pesanan serta pengaruh perolehan 

laba dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif  pada perusahaan jasa 
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job order PT.Barata Indonesia (Persero),untuk menentukan perolehan laba 

dapat dilihat data sebagai berikut: 

Estimasi Biaya Tenaga Kerja   xxx 

Estimasi Biaya Bahan Baku   xxx 

Estimasi Biaya Overhead    xxx + 

Total Estimasi Biaya Produksi   xxxx 

ditambah marjin laba yang diharapkan  xxxx+ 

Harga jual yang dibebankan pada pemesan xxxx 


