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BAB III  

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian dengan 

studi kasus, yaitu dimana peneliti akan mengamati dan menganalisis secara langsung 

objek yang akan diteliti dengan menggunakan berbagai sumber data yang akan 

dikumpulkan. 

3.2 Objek dan Sumber Data Penelitian 

3.2.1 Objek Penelitian 

1. Penelitian ini akan dilakukan di tempat usaha CV Kajeye Food yang beralamat 

di Jl. Polowijen No. 359 Kota Malang.  

2. Seluruh biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi untuk menentukan 

harga pokok produksi yang diterapkan oleh CV Kajeye Food 

3. Metode penentuan harga pokok produksi 

3.2.2 Sumber Data Penelitian 

1. Data Kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang diperoleh langsung 

dari CV Kajeye Food, seperti biaya-biaya yang dikeluarkan terkait aktivitas 

produksi di dalam perusahaan 

2. Data Kualitatif yaitu data yang bukan merupakan angka-angka tetapi merupakan 

informasi yang diperoleh dari karyawan atau pimpinan perusahaan mengenai 

usaha CV Kajeye Food seperti sejarah singkat perusahaan atau struktur 

perusahaan 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan data primer dengan 

mengamati langsung objek data yang akan diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti 

akan melihat secara langsung keadaan lingkungan kerja mulai dari pengolaha bahan 
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baku, proses produksi, produktivitas tenaga kerja, peralatan yang digunakan dalam 

proses produksi, dan bahan-bahan penolong lain yang digunakan CV Kajeye Food 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara bertanya secara langsung pada 

narasumber, pada kasus ini peneliti akan melakukan wawancara kepada bagian 

keuangan dan bagian produksi dari CV Kajeye Food. Metode ini dilaksanakan 

dengan komunikasi dua arah. Wawancara dapat berupa personal, wawancara intern 

dan wawancara telepon. 

3. Dokumentasi 

Dalam metode ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait 

dengan harga pokok produksi dan untuk memperoleh pengetahuan dan landasan 

teori dari berbagai literature, referensi dan hasil penelitian yang berhubungan 

dengan objek penelitian. Adapun data yang dibutuhkan dalam metode dokumentasi, 

yaitu: 

a. Latar belakang berdirinya CV Kajeye Food 

b. Struktur organisasi CV Kajeye Food 

c. Catatan biaya produksi 

d. Data perhitungan HPP yang diterapkan CV Kajeye Food 

3.4 Prosedur Analisis 

Analisis yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan prosedur analisis deskriptif yaitu mengidentifikas dan 

memberikan gambaran secara langsung tentang penerapan metode full costing 

dalam perhitungan harga pokok produksi pada CV Kajeye Food. Adapun langkah 

yang harus dilakukan dalam rencana penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan identifikasi terhadap biaya-biaya produksi 

2. Melakukan pengidentifikasian terhadap biaya-biaya produksi dengan 

menggunakan metode perhitungan full costing 

3. Melakukan perbandingan penerapan perhitungan harga pokok produksi. 
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4. Menyimpulkan bagaimana perbedaan perhitungan harga pokok produksi 

menurut perusahaan dan perhitungan harga pokok produksi dengan penerapan 

metode full costing. 

 


