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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan

perhitungan kuantitatif. Metode diskriptif merupakan metode yang hanya

memaparkan karakteristik tertentu. Sedangkan perhitungan kuantitatif

adalah perhitungan statistik dimana setelah data diperoleh selanjutnya

akan diadakan analisis.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian  ini adalah akuntansi diferensial

dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan jangka pendek dalam

meerima atau menolak pesanan pada CV. Cahaya Garment and

Embroidery. Dengan demikian hal-hal yang tidak berkaitan dengan

variabel-variabel di atas tidak dibahas.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif,

berupa data yang berhubungan dengan akuntansi diferensial.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:
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1.Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari data intern perusahaan di mana

data tersebut diperoleh dari perusahaan, misalnya data mengenai

biaya, jumlah hasil produksi, data tentang hasil penjualan, dan

yang menjadi responden adalah:

1) Bagian produksi

2) Bagian keuangan

3) Bagian personalia

4) Karyawan

2.Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur yang

diambil dari perpustakaan atau lembaga lain.

D. Prosedur pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh penulis

adalah:

1. Observasi

Menurut Moleong (2007:242) Observasi atau pengamatan merupakan

salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Pengamatan itu

digunakan karena berbagai alasan. Ternyata ada beberapa tipologi

pengamatan. Terlepas dari jenis pengamatan, dapat dikatakan bahwa

pengamatan terbatas dan tergantung pada jenis dan variasi pendekatan.
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2. Dokumenter

Dokumen sebagai sumber data adalah berbagai arsip, agenda atau

berkas-berkas yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini

dan sifatnya memberikan tambahan informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis

membadingkan antara keadaan sesungguhnya pada perusahaan yang

diteliti dengan landasan teori yang ada. Adapun tahap-tahap yang

dilakukan dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, penulis akan melakukan konfirmasi data cost

accounting dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan biaya

bahan baku, biaya overhead dan biaya tenaga kerja langsung.

2. Tahap kedua penulis akan memproses data yang didapat dari

perusahaan khususnya pada bagian cost accounting.

3. Menganalisa informasi dan data yang diperoleh untuk menegetahui

sejauh mana analisis akuntasi diferensial dapat dijadikan alat untuk

pengambilan keputusan jangka pendek dalam menerima atau menolak

pesanan khusus pada CV. Cahaya Garment and Embroidery.

4. Penulis akan menganalisis perbandingan data-data yang ada

sebelumnya dan sesudah menerima pesanan khusus.


