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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data 

mengenai perhitungan harga pokok produksi pada PT Sari Wangi. 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata atau 

lisan dari pihak yang diamati. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Roti Sari Wangi beralamat dijalan 

Pinang Raya no 20/BIP. Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan,  Kota 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari 

tangan pertama), dalam hal ini data yang dianalisis yang diperoleh dari 

hasil wawancara langsung pada objek penelitian. 
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b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah 

ada, seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, catatan, 

buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, artikel, 

buku-buku, sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. (Surjarweni, 2015, 

hlm. 88)  

2. Sumber Data 

a. Informan: orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini pemilik 

sekaligus pengelola perusahaan PT Sari Wangi. 

b. Dokumentasi: berupa catatan hasil wawancara dan foto yang terdapat di 

PT Sari Wangi yang berhubungan dengan data yang digali yaitu yang 

relevan dengan masalah pokok penelitian, seperti biaya-biaya bahan baku, 

bahan penolong dan tenaga kerja. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengolahan data, yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan kepada seseorang yang menjadi informan atau responden untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Informan yang dimaksud dalam penelitian 

adalah pemilik perusahaan (Afifuddin & Saebani, 2009) 
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2. Dokumentasi 

Yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga 

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Busrowi 

& Suwandi, 2008, hlm. 158) .  

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka 

langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut: 

a. Editing yaitu mempelajari kembali data yang terkumpul sehingga 

diketahui kelengkapan dan kekurangan dalam rangka penyusunan 

nantinya. 

b. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data penelitian berdasarkan jenis 

permasalahannya sehingga tersususn secara sistematis. 

2. Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul.Analisis yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni yang mendeskripsikan atau 

menggambaran mengenai objek penelitian untuk mengetahui mengenai harga 

pokok produksi yang dilakukan pada Perusahaan Roti Sari Wangi kemudian 

dibandingkan dengan perhitungan dengan metode full costing. 
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F. Tahapan Penelitian 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mempelajari dengan seksama permasalahan 

yang akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan dalam proposal penelitian. 

Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan pada dosen penasehat dan 

meminta persetujuan untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam setelah penerapan judul dan penerapan Dosen Asisten 

Pembimbing, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan 

seperlunya, kemudian diseminarkan pada hari/tanggal: Rabu, 10/04/2019.. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset untuk 

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada 

para responden, sehingga diperoleh data-data  dan informasi terkait dengan 

permasalahan yang diteliti penulis.pada tanggal 30 April 2019 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah data secara intensif terhadap data 

yang diperoleh dengan teknis pengolahan data yang semuanya dituangkan 

dalam penyajian data. Untuk memperoleh kesimpulannya, maka dilakukan 

analisis secara kualitatif pada tanggal Juni 2019 
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4. Tahapan Penyusunan Laporan Akhir (Penyempurnaan) 

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang 

telah diperoleh berdasarkan pada sistematika penulisannya.Untuk 

kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen 

Pembimbing I dan Pembimbing II, selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan 

dan menyempurnakan hinggaa dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya 

tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan.
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