BAB III
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode
deskriptif analisis, yaitu metode yang memusatkan masalah yang ada pada saat ini
dimana prosesnya bukan hanya sekedar mengolah data saja melainkan juga
menganalisis, meneliti serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang
kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga dapat dipahami
masalahnya.
1.1

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi

mengenai penerapan harga pokok produksi berdasarkan pesanan pada Konveksi
Intim yang ada di jalan Jendral Sudirman No.89Baganbatu.
1.2

Jenis Data
Jenis data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan penulisan ini adalah:
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil
wawancara dengan manajemen perusahaan mengenai sejarah singkat
perusahaan, aktivitas perusahaan, dan kebijakan dalam perlakuan harga
pokok produksi. Penulis mengadakan peninjauan langsung ke tempat
pelaksanaan kerja yaitu Konveksi Intim.
2. Data sekunder yaitu data atau informasi yang diolah perusahaan berupa
laporan keuangan, struktur organisasi, dan akte pendirian perusahaan, yang
sehubungan dengan penelitian, teori-teori dari buku kuliah dan literaturliteratur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
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1.3

Sumber Data
Sumber data untuk penelitian ini berasal dari dokumen maupun keterangan

lisanyang diperoleh dari direktur dan wakil direkturberupa laporan laba rugi,
alokasi biaya,neraca, biaya tetap, biaya overhead, laporan harga pokok produksi,
sejarah dan struktur organisasi serta kegiatan usaha perusahaan.
1.4

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk melakukan

penelitian lapangan ini adalah
a) Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab
dengan pihak perusahaan Konveksi Intim yaitu pimpinan perusahaan, dan
manajemen perusahaan serta pihak-pihak lain yang berkompeten mengenai
hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
b) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen resmi
milik perusahaan Konveksi Intim seperti laporan laba rugi, sejarah
berdirinya perusahaan dan kegiatan operasinya
1.5

Analisis Data
Dalam menganalisis masalah penulis menggunakan metode deskriptif,

yaitu memberikan gambaran fakta-fakta yang diperoleh dari hasil kegiatan
penelitian lapangan tentang kegiatan objek penelitian serta menganalisis data
dengan cara mengumpulkan data dan kemudian dibandingkan dengan teori yang
relevan dengan masalah yang dibahas untuk diambil kesimpulan serta saran
kepada perusahaan.

