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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus, 

dimana peneliti mengamati langsung objek secara langsung dengan menggunakan 

berbagai sumber data. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan komparatif. Menurut Kuncoro (2009; 271) penelitian kausal 

komparatif merupakan penelitian yang berusaha menjelaskan dan menentukan 

sebab atau alasan adanya perbedaan dalam perilaku atau status kelompok 

individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa komparatif berarti perbandingan. Karena 

itu, penelitian ini bermaksud mengadakan perbandingan kondisi yang berbeda 

terhadap suatu permasalahan.  

penelitian komparatif akan membandingkan antara konteks satu atau domain 

satu dengan yang lain. Artinya peneliti membandingkan atara metode yang 

digunakan perusahaan dengan metode Job Order Costing dalam menghitung atau 

menentukan harga pokok produksi sebagai dasar penentuan harga jual baju. Dari 

perbandingan tersebut dapat diketahui apakah terdapat selisih harga jual yang 

signifikan antara masing-masing metode yang digunakan dalam proses 

perhitungan harga pokok produksi sebagai dasar dalam penetapan harga jual 

produk. 

3.2 Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian akan dilakukan pada UKM Maiza Busana, di Desa Karya  
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Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Waktu 

penelitian telah dilakukan dari bulan Desember 2017- Juli 2018. 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek yang akan menjadi pengamatan dalam penelitian ini adalah UKM 

Maiza Busana. Sedangkan objek yang digunakan adalah data biaya untuk produk 

Baju Gamis Bahan Satin Velvet, Baju Gamis Bahan Brokat Tulle,  Sepasang Baju 

Seragam SMA, Baju Kemeja Batik Riau Semi Sutra Lengan Panjang, Baju 

Kemeja Batik Riau Lengan Pendek, karena produk tersebut yang sering dibeli 

oleh konsumen.  

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun 

data primer diperoleh langsung dari objek yang diteliti berupa hasil wawancara 

dengan pihak perusahaan yang memiliki pemahaman dalam perhitungan harga 

pokok produksi. Wawancara ini dilakukan dengan pemilik UKM untuk 

mengetahui biaya-biaya yang digunakan dalam perhitungan harga pokok 

produksi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari media 

perantara seperti buku, jurnal, dan media lain yang mendukung penelitian ini. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi dan Wawancara 

Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di 

perusahaan yang menjadi objek penelitian. Selain itu juga melakukan wawancara  
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sebagai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan 

cara bertanya langsung kepada pimpinan perusahaan maupun karyawan mengenai 

data yang ada sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Sehingga data yang 

diperoleh berupa informasi yang relevan dengan penelitian. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mencari, mengumpulkan, membaca dan mempelajari serta memahami literatur 

referensi yang bersumber dari buku, jurnal, makalah dan sumber lainnya yang 

relevan dengan permasalahan yang dikaji guna mendapatkan kejelasan konsep dan 

landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan. 

1. Dokumentasi 

Dokumen merupakan sebuah tulisan yang memuat informasi. Dimana 

informasi tersebut merupakan data primer yang diperoleh langsung dari 

perusahaan seperti dokumen mengenai profil perusahaan, data biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam proses 

pembuatan pakaian. 

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah didapat dari penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

perhitungan harga pokok produksi, yaitu dengan menggunakan metode job order 

costing untuk menentukan harga jual kepada konsumen. Hal ini dilakukan untuk 

menelusuri objek biaya langsung dan tidak langsung serta mengetahui biaya 

overhead pabrik dari perusahaan tersebut. Hasil perhitungan harga pokok produksi 

kemudian dianalisa dan dijadikan dasar dalam penetapan harga jual produk yang 
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paling efektif dan efisien bagi perusahaan. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dimana untuk 

menjelaskan perhitungan dengan menggunakan metode job order costing dalam 

menentukan harga pokok produksi yang kemudian informasi tersebut akan 

dijadikan landasan dalam penentuan harga jual produk. Perhitungan harga pokok 

produksi menggunakan metode job order costing adalah sebagai berikut: 

Estimasi Biaya Tenaga Kerja     xxx 

Estimasi Biaya Bahan Baku    xxx 

Estimasi Biaya Overhead    xxx + 

Total Estimasi Biaya Produksi   xxx 

Ditambah Biaya Non Produksi   xxx + 

Harga Pokok Per Pesanan    xxx 

 


