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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian  ini  adalah deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif  adalah desain  penelitian  yang  disusun  dalam  rangka  

memberikan  gambaran  secara sistematis tentang informasi ilmiah 

yang berasal dari subyek atau obyek penelitian (Anwar, 2013:13). 

Sehingga penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara  mendalam  

tentang  penerapan  sistem  Activity  Based  Costing  dalam penentuan 

harga pokok produksi pada Lathifa Butik. 

2.  Jenis Data 

Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  adalah data primer, 

menurut Indriantoro  (2009:146)  mengemukakan  bahwa  data  primer  

merupakan sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  

dari  sumber  asli  (tidak melalui media perantara). Dalam hal  ini 

peneliti menggunakan data primer yang berupa wawancara  langsung  

dengan  bagian  akuntansi  dan  bagian  produksi Lathifa Butik   guna  

memperoleh  informasi  mengenai  pembagian aktivitas yang terdapat 

di perusahaan tersebut. Wawancara  akan  dilakukan  peneliti  adalah  

wawancara  dengan  pedoman wawancara.  Wawancara  dengan  

menggunakan  pedoman  (interview  guide) dimaksudkan untuk 

wawancara yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada 

persoalan-persoalan  yang  akan  diteliti.  Pedoman  wawancara  
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biasanya  berisi pertanyaan-pertanyaan  yang  mendetail,  tetapi  

sekedar  garis  besar  tentang  data atau  informasi  apa  yang  ingin  

didapatkan  dari  narasumber  yang  nanti  dapat disumbangkan  

dengan  memperhatikan  perkembangan  konteks  dan  situasi 

wawancara. 

 

B. Keterlibatan Peneliti 

Dalam  penelitian  ini, penulis terlibat langsung dalam proses 

produksi  yang terdapat  pada Lathifa Butik,  mulai dari proses 

perencanaan,  cutting, sewing, dan finishing, produk-produk  yang  

terdapat  di  Lathifa Butik yaitu gamis dan hijab syar’i, workshop  Lathifa   

berlokasi di Jl. Klampis Ngasem 3/18, Surabaya, dan butiknya berada di 

Cito of Tomorrow  Mall lt Gs 2/26, Surabaya. 

 

C. Prosesdur Pengumpulan Data 

Dalam  penulisan  ini  data  serta  informasi-informasi  diperoleh  

atau dikumpulkan melalui tahap-tahap sebagai berikut : 

1.   Observasi 

Yaitu  teknik  penelitian  yang  dilakukan  dengan  

mengadakan pengamatan secara  langsung  dalam  perusahaan  

mendapatkan  data-data  yang  berhubungan dengan  pembahasan  .  

Dalam penelitian  ini  penulis  akan  melakukan  pengamatan  

langsung  terhadap  objek terutama di bagian akuntansi, bagian 

produksi,  pemasaran,  pengiriman pada Lathifa Butik. 
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2.  Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan  dua  orang  untuk bertukar  

informasi  dan  ide melalui  tanya  jawab  sehingga  dapat  

dikontruksikan dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan dengan beberapa karyawan bagian: 

a. Owner dari Lathifa butik adalah Ibu Cholifa Rosida 

b. Karyawan pada bagian Pola, potong gamis adalah Hesti 

c. Karyawan pada bagian jahit / produksi gamis 

1) Bu Okta 

2) Bu Yuni 

3) Bu Ida 

4) Bu Aca 

5) Bu Nia 

6) Bu Siti 

7) Bu Lia 

8) Aisyah 

d. Karyawan pada bagian Pola, potong hijab adalah Ima 

e. Karyawan pada bagian jahit / produksi hijab Anik 

f. Karyawan pada bagian kurir /delivery adalah Ana 

g. Karyawan pada bagian pemasaran Eka 
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3. Dokumentasi  

Menurut  Arikunto  (2010:274)  dokumentasi  yaitu  

mencari  data engenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa  

catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  

rapat,  agenda  dan sebagainya. Studi dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode  observasi  dan  wawancara  

dalam  penelitian  kuantitatif.  Dalam penelitian  ini,  studi  

dokumentasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah dengan 

mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis.   

D. Pengolahan dan Analisis Data 

Metode  pengolahan analisis  data  yang  digunakan  dalam  

penelitian  ini  adalah metode pengolahan dan analisis deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan sistem activity based costing.  Perhitungan  bahan  

baku  adalah  kuantitas standart  bahan baku dipakai dikalikan harga 

standar bahan baku perunit. Untuk  menghitung  biaya  tenaga  kerja  

langsung  menurut  terlebih  dahulu ditetapkan biaya tenaga kerja langsung 

standar per unit produk. Teknik pengolahan dan analisis data  dalam  

penelitian  kualitatif  dilakukan  sejak  sebelum  memasuki  lapangan yang 

akan diteliti, baik sebelum, dan setelah selesai di lapangan. Sebelum 

menjelaskan macam-macam teknik analisis data, maka dapat dijelaskan 

terlebih dahulu  mengenai  pengertian pengolahan dan analisis data. 

Pengolahan dananalisis  data  adalah  proses  menyusun  secara  sistematis  

data  yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan  lapangan, dan 
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dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit,  menyusun  ke  dalam  pola,  memilih  

mana  yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain Sugiyono 

(2014:244).  

Teknik  pengolahan dan analisis  data  mempunyai  prinsip  yaitu  

untuk  mengolah  data  dan menganalisis data yang terkumpul menjadi 

data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan  mempunyai  makna.  Miles  

dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2014:  246-253) mengemukakan  

bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara 

interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus  sampai  tuntas,  

sehingga  datanya sudah jenuh. 

E. Keabsahan Temuan 

Untuk  memeriksa  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini,  peneliti  

menggunakan teknik triangulasi.  Menurut Sugiyono (2014:330) 

triangulasi diartikan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  yang  bersifat 

menggabungkan data dari berbagai  teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada.  

1. Triangulasi Sumber  

Menurut  Sugiyono  (2014:  330)  triangulasi  sumber  

berarti  untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 

dengan  teknik yang  sama. Atau bisa disimpulkan bahwa dalam 

mendapatkan informasi baik secara wawancara, dokumentasi 

maupun obserfasi bisa didapatkan dari sumber yang berbeda. 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan  satu 

trianggulasi untuk mendapatkan data yang akurat guna menyusun 

karya ilmiah, penulis  mengolah, membandingk informasi yang 

diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain.  

 


