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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada CV. Surya Gemilng Jaya yang bertempat 

di Jl. Kenconowungu IV no 18 Kota Semarang. Usaha ini bergerak dibidang 

produksi mebel. Atas izin dan kesediaan yang telah di berikan oleh pemilik usaha ini 

untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam malakukan penelitian, maka 

dari itu jadikan sebagai objek penelitian. 

3.2      Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kuantitatif (data yang 

dinyatakan dalam bentuk angka). Pada penelitian ini sumber data yang digunakan 

adalah sumber data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan meggunakan 

wawancara secara langsung dengan perusahaan serta observasi langsung untuk 

mengetahui informasi yang dibutuhkan dan untuk mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan dokumentasi 

perusahaan secara tidak langsung seperti data - data proses produksi yang sudah 

dilakukan oleh perusahaan. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalahsebagai berikut : 

1.      Survei Pendahuluan 

Peneliti melakukan peninjauan awal untuk mendapatkan data mengenai 

gambaran umun suatu perusahaan, untuk mengetahui informasi mengenai produksi 
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dalam perusahaan, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam perusahaan 

maka harus diteliti lebih lanjut. Survei ini bertujuan untuk memastikan apakah  

kondisi secara umum serta mengetahui tingkat relevansi topik penelitian dengan 

perusahaan yang akan diteliti. 

2. Survei Lapangan 

Survei lapangan merupakan kelanjuatan dari survei pendahuluan dengan 

melakukan teknik pengumulan data yang akan dijadikan subjek penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik yang dapat dilakukan 

dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui komunikasi yang 

dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yng berhubungan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. Yang dapat dilakukan adalah dengan 

wawancara secara langsung kepada bapak Moga selaku pemilik perusahaan 

perihal data-data yang terkait dengan sejarah berdirinya perusahaan tersebut, 

struktur organisasi, perhitungan harga pokok produksi, dan data biaya tak 

langsung. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dimiliki oleh 

perusahaan.  

c. Observasi langsung 

Observasi Langsung adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

dengan melakukan kunjungan langsung ke objek penelitian. Dilakukan 
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dengan kunjungan langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian 

yaitu CV  untuk mengamati keadaan dari kondisi perusahaan. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis data dapat dikelompokkan menjadi analisis kuantitatif dan kualitatif, 

yaitu membandingkan hasil perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan 

metode perusahaan dan metode Job Order Costing serta melihat pengaruh dari hasil 

suatu perhitungan harga pokok produksi tersebut terhadap harga jual serta laba rugi 

suatu perusahaan. Langkah - langkah teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian 

iniadalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan, mempelajari dan memahami data-data  

Mengenai aktivitas - aktivitas produksi serta data - data yang berkaitan 

dengan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. 

2. Melaksanakan tahap-tahapanjob order costing 

Melaksanakan tahap - tahapan Job Order Costingdalam rangka perhitungan 

harga pokok produksi. Job Order Costing diawali dengan identifikasi proses 

produksi yang dilakukan oeh perusahaan dan biaya - biaya yang digunakan 

untuk memproduksi suatu produk dalam perusahaan tersebut. 

3. Pengumpulan dan pengelompokkan biaya 

Pengidentifikasian dan pengelompokan biaya berdasarkan teori harga pokok 

produksi sebagai berikut : 
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 Biaya Bahan Baku   xxx 

 Biaya Tenaga Kerja Langsung xxx 

 Biaya Overhead Pabrik  xxx 

 Harga Pokok Produksi  xxx 

4. Membandingkan informasi harga pokok produksi  

Informasi harga pokok produksi yang dihasilkan melalui Job Order Costing 

dengan informasi harga pokok produksi melalui metode yang diterapkan oleh 

perusahaan. 

5. Penyajian data dan penarikan kesimpulan 

Data dapat disajikan dalam bentuk hasil perhitungan harga pokok produksi 

menggunakan metode perusahaan dengan menggunakan metode Job Order 

Costing. 


