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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian merupakan tahapan yang harus dibuat sebelum 

melakukan penelitian, karena pada bab ini membahas dan menjelaskan tentang 

langkah-langkah yang akan dilewati dalam melakukan penelitian ini, Metodologi 

penelitian ini disajikan dalam bentuk diagram alir atau flowchart dapat dilihat 

pada gambar 3.1. 

Mulai

Studi Pendahuluan

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Penetapan Tujuan

               Pengumpulan Data
1. Data Primer
  a. Observasi
  b. Wawancara 
2. Data Skunder
  a. Profil Perusahaan
  b. Aktivitas Produksi
  c. Data Produksi
  d. Data Harga Bahan baku
  e. Data Biaya Tenaga Kerja 
       Langsung
  f.  Data Biaya Overhead

Pengolahan Data

Perhitungan HPP Secara 
Akutansi Tradisional

Perhitungan HPP Dengan Metode ABC
  - Mengidentifikasi Sumber daya dan aktivitas
  - Pengelompokkan Biaya Overhead Terhadap 
    Aktivitas
  - Menentukan Cost Driver pada Masing-masing 
     Aktivitas
  - Pengelompokkan Biaya Yang Homogen
  - Penentuan tarif Pool Rate
  - Membebankan tarif kelompok berdasarkan Cost      
     Driver
  - Menghitung Harga pokok Produksi

Perancangan Sistem Informasi Penentuan Harga Pokok 
Penjualan

- Aliran Sistem Simulasi
- Context Diagram (CD)
- Data Flow Diagram (DFD)
- Entity Relationship Diagram (ERD)
- Desain Sistem Informasi

Kesimpulan dan Saran

Penutup

Analisa
- Analisa Perbandingan HPP metode perusahaan dengan 
   metode ABC
- Analisa Perbandingan HPP metode perusahaan dengan 
   metode Tradisional
- Analisa Perbandingan HPP Metode Tradisional dengan 
   metode ABC
- Analisa  Sistem informasi perhitungan HPP dengan Metode ABC

 
Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 
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3.1  Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui lebih rinci tentang  

permasalahan yang akan diteliti. Adapun langkah awal yang dilakukan yaitu, 

melakukan observasi untuk melihat permasalahan yang ada di UKM Dery salma. 

Setelah itu melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik untuk 

mengetahui lebih rinci permasalahan yang ada diperusahaan tersebut. 

 

3.2 Identifikasi Masalah 

Tahap selanjutnya yaitu: identifikasi masalah yang bertujuan untuk 

mengetahui masalah yang diteliti, sehingga masalah yang akan diteliti akan fokus 

pada satu permasalahan saja. Jika permasalahan dapat teridentifikasi maka 

langkah selanjutnya adalah menentukan perumusan masalah. 

 

3.3 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah usaha mencari inti permasalahan yang ingin 

dipecahkan dalam suatu penelitian. Rumusan masalah bertujuan menjelaskan 

masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji yaitu 

merancang sistem informasi penentuan harga pokok penjualan dengan Metode 

Activity Based Coasting Pada UKM Dery Salma. 

 

3.4 Penetapan Tujuan  

 Tujuan perlu ditetapkan dalam melakukan sebuah penelitian agar 

penelitian tersebut sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui penerapan metode Activity Based Coasting dalam 

menghitung harga pokok penjualan serta merancang Sistem Komputasi harga membantu 

pelaku UKM dalam Menentukan Harga jual produk. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 
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3.5.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan dan 

penelitian secara langsung. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan 

mengamati secara langsung dan meminta keterangan serta melakukan wawancara 

terhadap Pemilik dan karyawan yang bekerja di Toko Kaca Dery Salma. 

1. Observasi  

Observasi dilakukan  dengan cara mengamati secara langsung tahapan- 

tahapan proses yang terjadi seperti proses produksi, kejadian, objek, dan kondisi 

tertentu. Tujuan dilakukan observasi untuk mengetahui secara langsung keadaan 

dilapangan serta mengamati masalah-masalah yang ada. Dan hasil observasi akan 

dijadikan pedoman dalam penelitian ini. 

2. Wawancara 

Pada tahap ini wawancara dilakukan untuk mengetahui secara langsung 

informasi beserta data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan 

dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan. 

Adapun data data yang diperlukan dalam proses wawancara yaitu: kegiatan dan 

tahapan proses produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya-biaya 

overhead. 

 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

diamati. Data data ini adalah informasi yang telah tersedia sebelumnya. Data ini 

berupa data-data produksi, Profil perusahaa, data bahan baku, data jam kerja dan 

data data lainnya. 

 

3.6 Pengolahan Data 

  Adapun langkah-langkah untuk pengolahan data yang dilakukan pada 

Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Perhitungan HPP secara Akutansi Tradisional 

Parhitungan harga pokok penjualan dilakukan secara Tradisional 

dilakukan untuk menghitung harga jual dengan sistem pembebanan biaya sesuai 

dengan perubahan unit atau volume yang di produksi. Perhitungan biaya secara 
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tradisional ini akan di bandingkan dengan sistem Metode Activity Based Coasting. 

Untuk mengetahui perbedaan hasil dari kedua metode tersebut. 

 

3.6.2  Perhitungan HPP dengan Metode Activity Based Coasting 

Perhitungan dengan Metode Activity Based Coasting dengan pendekatan 

pembebanan biaya keproduk berdasarkan sumber daya dan aktivitas yang 

dilakukan.adapun Tahapan tahapan dalam Metode ini yaitu: 

1. Mengidentifikasi sumber daya dan aktivitas  

Dalam tahap ini dilakukan identifikasi sumber daya apa saja yang digunakan 

dalam proses produksi serta aktivitas aktivitas apasaja yang terjadi dalam 

tahap pembuatan setiap unit produksi. 

2.  Mengelompokkan Biaya Overhead Terhadap Level Aktivitas. 

Dalam tahap ini Biaya Overhead di Klasifikasikan kedalam empat tingkatan 

yaitu: Aktivitas tingkat unit (Unit-Level Activities), Aktivitas tingkat kelompok 

unit (Batch-Level Activities), Aktivitas pendukung produk atau jasa (Product 

Service-Sustaining Activities), Aktivitas pendukung fasilitas (Facility-Sustaining 

Activities). 

3. Menentukan Cost Driver pada Masing-masing Aktivitas. 

Pada tahap ini bertujuan untuk mencari biaya pemicu dari setiap masing- 

masing aktivitas seperti Jumlah jam, jumlah unit yang di produksi, jumlah 

pembelian bahan, Kilowatthour. 

4. Pengelompokkan Biaya Yang Homogen. 

Pada tahap ini setelah menetukan Cost Driver maka selanjutnya 

mengelompokkan biaya yang homogen  dari setiap level unit. 

5. Penentuan tarif Pool Rate (Tarif Kelompok) 

Tarif kelompok (Pool Rate) adalah tarif Biaya Overhead Pabrik per unit Cost 

Driver yang dihitung untuk suatu kelompok aktivitas. Tarif kelompok 

dihitung dengan rumus total Biaya Overhead Pabrik untuk kelompok 

aktivitas tertentu dibagi dengan dasar pengukur aktivitas kelompok tersebut. 
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6. Pengalokasian Biaya 

Pada tahap ini Biaya untuk setiap kelompok biaya overhead dilacak ke 

berbagai jenis produk. Hal ini dilaksanakan dengan menggunakan tarif 

kelompok yang dikonsumsi oleh setiap produk. Ukuran ini merupakan 

penyederhanaan kuantitas cost driver yang digunakan oleh setiap produk. Jadi 

biaya overhead ditentukan dari setiap kelompok biaya ke setiap produk 

dengan perhitungan Tarif Kelompok dikali Unit Cost driver yang digunakan. 

7. Menghitung Harga pokok Produksi. 

Pada tahap ini setelah didapatkan biaya Overhead maka dilakukan penentuan 

harga pokok produksi dengan cara biaya tenaga kerja langsung ditambah 

biaya bahan baku ditambah biaya overhead 

 

3.6.3 Pengolahan Data Perancangan Sistem Informasi Penentuan Harga 

Pokok Penjualan 

Adapun tahapan tahapan dalam perancangan sistim informasi penentuar 

harga poko penjuala yaitu: 

1. Merancang Aliran Sistem Simulasi 

Tahap ini menggambarkan alur atau proses sistem simulasi yang akan 

dirancang, tahap ini bertujuan agar nantinya sistem simulasi yang akan 

dibangun sudah sesuai dengan tujuan dan manfaat dari pembuatan sistem itu 

sendiri. 

2. Context diagram (CD) 

Pada tahap ini  dirancang Context diagram (CD)  yang berguna sebagai 

gambaran awal dari sebuah pemodelan. Context diagram akan memberikan 

gambaran keseluruhan sebuah aplikasi yang kita buat 

3. Data Flow Diagram (DFD) 

DFD atau Data Flow Diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan 

aliran data dalam suatu sistem. Level terendah dalam DFD akan menjadi 

sebuah interface dalam sistem. 

 

 



40 

 

4. Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD atau Entity Relational Diagram adalah sebuah diagram yang 

mengambarkan suatu relasi dari suatu objek yang memiliki atribut. Dari ERD 

ini kemudian dapat menjadi suatu table dalam database. 

5. Desain sistm informasi 

Pada Tahap ini merancang sistem informasi yang akan dijalan mulai dari 

input, ouput, dan desain secara menyeluruh. 

 

3.7 Analisa Data 

Analisa data dilakukan berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah 

didapatkan. Data data dari hasil pengolahan data di simulasikan ke dalam sistem 

informasi yang telah dibuat untuk membantu memberikan informasi dan 

memberikan solusi dari permasalahan yang ada. 

 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

Kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah pengambilan 

kesimpulan dan pemberian saran. Kesimpulan yang diambil berisikan poin-poin 

hasil dari pengolahan data dan hasil analisa terhadap hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Sedangkan saran berisikan rekomendasi mengenai apa-apa yang dapat 

dilakukan untuk menutup kekurangan yang terjadi, apabila tujuan belum 

sepenuhnya tercapai. Saran yang diberikan diharapkan bersifat membangun untuk 

tahap perbaikan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


