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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini dapat 

diklasifikasikan kedalam penelitian dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut 

Sugiono (2009:29) metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk 

mendripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau 

sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian 

deskriptif adalah analisis masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-

masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang 

kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya.  

B. Keterlibatan Peneliti 

Penelitian ini dilakukan di UD.Kaca Makmur milik Ibu Dawami yang 

berlokasi Desa Penambangan RT 01 RW 01 Kecamatan Balongbendo Kabupaten 

Sidoarjo. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam pencarian data. 

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dan mencari dokumen yang berkaitsn 

dengan penelitian ini. 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini, penulis secara langsung mendatangi perusahaan dan 

mengambil data dan informasi yang dibutuhkan pada pihak-pihak yang terkait dengan 

penlitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain : 
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1. Wawancara  

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan  informan yaitu pemilik 

dan karyawan UD.Kaca Makmur tersebut denganmengajukan pertanyaan-

pertanyaan mengenai produk-produk kaca etalase. 

2. Dokumentasi 

Data yang dibutuhkan sehubungan dengan teknik dokumentasi : 

a. Latar belakang atau sejarah berdirinya perusahaan. 

b. Catatan biaya produksi. 

c. Data perhitungan harga pokok produksi perusahaan. 

 

D.  Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam melakukan penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah data 

kualitatif, data kualitatif ini diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan tidak menggunakan alat-alat 

ukur.Penelitian ini juga disebut penelitian naturalistik. Metode kualitatif ini yang akan 

diperlukan pada skripsi ini. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah adalah: 

1. Mendeskripsikan perhitungan hargapokok produksi perusahaan dengan 

menjabarkan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu 

periode tertentu 

2. Menentukan prosedur penentuan harga pokok menurut metode full costing, dengan 

cara : 

 a. Mengumpulkan data produksi dalam periode tertentu dan mengumpulkan biaya 

bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya Overhead peternakan periode tertentu untuk 
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menyusun laporan produksi dengan menghitung produksi ekuivalen dalam rangka 

menhitung harga pokok satuan. 

b. Mendiskripsikan dan melakukan perhitungan harga pokok produksi sesuai 

metode Full Costing : 

Biaya Bahan Baku    xxx 

Biaya TKL    xxx 

Biaya Overhead perusahaan  xxx + 

Total Biaya Produksi   xxx 

c. Menghitung  harga pokok satuan setiap elemen biaya, yaitu jumlah elemen biaya 

tertentu dibagi produksi ekuivalen dari elelmen biaya tersebut. 

3. Membandingkan perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full 

costing dengan perhitungan dari perusahaan. 

 

E. Keabsahan Temuan  

  Menurut Lexy J. Moleong (2010:330) terdapat beberapa cara untuk menguji 

keabsahan data. Salah satunya menggunakan metode Triangulasi, yaitu teknik 

pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

  Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan karakteristik dalam penelitian 

ini, serta terfokus dalam permasalahan.  maka dalam penelitian ini untuk mendapatkan 

keabsahan data dilakukan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah 

menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber 

perolehan data. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data dari pemilik 

dan karyawan sehingga bisa membandingkan harga pokok produksi menurut 

perusahaan dan menurut metode full costing. 
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