
16 

 

 

“PENERAPAN TARGET COSTING DALAM PENGELOLAAN BIAYA PRODUKSI UNTUK 
PENINGKATAN LABA PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada UD. Bawang Jaya Makmur)” 

Author: Tanty Laras K. NPK: A.2014.1.33016 
 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan  

deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah data yang membentuk kata-kata, kalimat 

atau gambar. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga 

dalam penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan data kualitatif 

merupakan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sehingga untuk memperoleh 

gambaran dari suatu fakta atau kejadian secara akurat dengan tepat, perlu dilakukan 

analisis masalah yang diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Pendekatan deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan sistem pengendalian internal persediaan, untuk 

mengetahui efektifitas pengendalian internal persediaan perusahaan. Penggambaran 

sistem pengendalian internal persediaan dimulai dari pembelian bahan baku sampai 

dengan penjualan barang jadi kepada pelanggan, serta bagian dokumen atau catatan 

pendukung perusahaan, praktik sehat dan mutu karyawan  

 

3.2 Metode  Pengumpulan Data 

     Langkah yang dijalankan dalam penelitian ini, diawali dengan penggalian dan 

pengumpulan data. Melakukan studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara 

langsung pada perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh data dan informasi 

yang diperlukan. Serta studi kepustakaan, yaitu mencari dan mengumpulkan bahan 

yang berhubungan masalah yang diteliti untuk memperoleh sebagian dari data 

sekunder dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang masih 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data menggunakan : 

1. Wawancara, yaitu untuk mengetahui secara terperinci mengenai efektifitas 

pengendalian internal persediaan dalam pembelian bahan baku sampai dengan 

penjualan barang jadi. Peneliti melakukan tanya jawab dengan jenis pertanyaan 
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informal dan semi terstruktur, dengan kata lain peneliti menyampaikan 

pertanyaan pada informan dengan pola acak dan tidak berurutan, sehingga secara 

tidak langsung terdapat pengembangan pertanyaan selama proses wawancara 

berlangsung. Kegiatan wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang 

terlibat dan bertanggung jawab dalam produksi kripik tempe tersebut yaitu 

dengan Bapak Abd.Karim djubaidik secara informal. Wawancara dilaksanakan di 

rumah beliau yang sekaligus menjadi tempat kegiatan operasional produksi 

keripik tempe. Dengan harapan informan dapat menjawab semua pertanyaan 

dengan nyaman, meskipun pada saat jam kerja, beliau meluangkan waktu untuk 

dilakukan wawancara. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk 

memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang 

diangkat dalam sebuah penelitian, menurut saputra yang dikutip oleh (Fitranty, 

2014). 

2. Dokumentasi, untuk mendokumentasikan hasil wawancara dengan informan 

peneliti hanya menggunakan Handphone untuk merekam hasil wawancara 

tersebut. Serta informasi yang berasal dari catatan atau dokumen penting yang 

dimiliki oleh perusahaan, seperti sejarah singkat perusahaan dan catatan laporan 

keuangan secara umum. 

3. Observasi, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada tempat atau 

objek yang dijadikan penelitian untuk mendapatkan kebenaran data dari hasil 

wawancara. 

 

3.3 Objek penelitian 

     Objek penelitian yang diambil berasal dari salah satu home industri terkenal di 

kota Malang yang memang identik dengan olahan tempe yang menjadi produk 

andalan dan sekarang menjadi pusat oleh-oleh khas dari kota Malang. Objek 

penelitian ini adalah UD. Bawang Jaya Makmur yang berada di Sentra Industri 

Tempe & Kripik Tempe Sanan atau lebih dikenal dengan Kampung Sanan yang 
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merupakan Sentra Industri Tempe terbesar di kota Malang. Berlokasi di jalan sanan, 

purwantoro, Malang. Sedangkan lokasi dari UD. Bawang jaya makmur tepat berada 

di sebelah kanan gapura masuk Sentra Industri Tempe Sanan, dan tempat kegiatan 

operasional produksinya berada di jalan sanan gang 6 no. 37, memang berada di 

dalam kampung sanan namun tidak jauh dari tempat UD. Bawang Jaya Makmur. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

     Untuk mencapai penganalisisan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif 

metode target costing pada UD. Bawang Jaya yaitu perlu dilakukan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1. Melakukan perhitungan dan perincian biaya produksi yang terjadi pada proses 

produksi UD. Bawang Jaya Makmur sebagai pembanding awal. 

2. Menghitung Laba dan Rugi Perusahaan  

3. Menganalisi target costing  

a. Analisis pasar 

b. Menentukan target biaya 

4. Melakukan penerapan target costing pada UD. Bawang Jaya Makmur  

5. Membandingkan antara biaya produksi yang terjadi dengan perhitungan 

alternatif 

6. Melakukan analisis dan review penggunakan target costing pada produsen UD 

Bawang Jaya Makmur  

 

 

 

 

 

 

 


