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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif yang memiliki arti untuk mendeskripsikan dan 

mendeskripsikan perhitungan biaya produksi pada objek penelitian. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan 

UKM Sari Kedelai Binti “Soya” yang beralamatkan di Ds Kalirong, Tarokan, 

Kediri. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2006. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Ada beberapa tahapan dalam mengumpulkan data dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Wawancara penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan secara 

mandiri, dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

dibangun secara sistematis dan lengkap. Pedoman yang digunakan 

hanyalah gambaran dari pertanyaan yang diajukan. Wawancara ini 

dilakukan oleh dua pihak yaitu peneliti yang merupakan penanya 

(interviewer) dan responden yang mengajukan pertanyaan 

(informan). Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan data dan informasi dari informan dari UKM Sari 

Kedelai Binti “Soya” mengenai penghitungan biaya produksi selama 

operasi bisnis. Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah Ibu 

Binti Jamaah selaku pemilik UKM Sari Kedelai Binti “Soya” dan 
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Ibu Bibit selaku karyawan dari UKM Sari Kedelai Binti “Soya”. 

Adapun kriteria dalam pemilihan informan di penelitian ini adalah 

karyawan yang telah bekerja di UKM ini selama lebih dari 5 tahun 

dan karyawan yang telah dipercaya oleh pemilik UKM tersebut.  

2. Observasi 

Jenis penelitian observasi atau observasional ini merupakan teknik 

penelitian yang sangat penting. Pengamatan ini digunakan untuk 

berbagai alasan, dan ada beberapa jenis pengamatan. Teknik 

observasi ini digunakan untuk mengamati observasi yang berkaitan 

langsung dengan perhitungan biaya produksi selama operasi bisnis. 

3. Studi Pustaka  

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang 

diwujudkan dengan mencari, mengumpulkan, membaca dan 

meneliti serta memahami referensi dari buku, jurnal, makalah dan 

sumber lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian untuk 

memperjelas konsep dan teori yang berkaitan dengan landasan 

pembahasan. 

4. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang 

tidak langsung ditampilkan kepada subjek penelitian, tetapi untuk 

mengumpulkan data melalui dokumen yaitu melalui pengumpulan 

data yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu, data hasil 

wawancara dokumen ini dilengkapi dengan data yang berisi laporan 

penjualan.  

Dalam penelitian ini diperoleh data tertulis dari UKM Sari Kedelai 

Binti “Soya” tersebut seperti meliputi data biaya produksi, laporan 

keuangan, dan proses produksi. Dokumen tersebut digunakan untuk 
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mengambil data terkait biaya yang dikeluarkan oleh UKM Sari 

Kedelai Binti “Soya”. 

 

3.4 Informasi Data 

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah data 

wawancara dengan Ibu Binti Jamaah selaku pemilik UKM Sari Kedelai Binti 

“Soya” dan Ibu Bibit selaku karyawan UKM Sari Kedelai Binti “Soya”.  

Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti adalah bukti data transaksi 

pembelian dan penjualan, data yang terkait dengan proses produksi yang 

nantinya bisa digunakan sebagai dasar perhitungan biaya produksi, serta profil 

perusahaan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan penelitian ini, metode analisis data yang digunakan 

adalah metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data dilakukan melalui 

penyusunan harga pokok produksi yang direkomendasikan, dan penelitian harus 

dilakukan secara langsung. Metode deskripsi kualitatif yang diperlukan untuk 

menulis artikel ini adalah metode penetapan biaya standar. 

 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode validitas data triangulasi. Triangulasi adalah menguji 

keabsahan data yang dapat digunakan untuk mencocokkan atau membandingkan 

dengan yang lain. 

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 

sumber data, triangulasi ini memandu penelitian, sehingga perlu dilakukan 

pendataan, dan berbagai data yang ada harus digunakan. Triangulasi 

menggunakan berbagai jenis sumber data untuk mengeksplorasi data serupa. 
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Oleh karena itu, ketika membandingkan dengan data serupa yang diperoleh dari 

sumber berbeda, hasil yang diperoleh dari satu sumber dapat diuji. 

 

3.7 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Dalam penjelasan Moleong (2014:126), ada beberapa tahapan dalam 

penelitian kualitatif terdiri dari :  

a. Tahap pra lapangan 

Dalam kegiatan persiapan penelitian ini ada beberapa tahapan 

sebagai berikut :  

1. Penelitian yang akan dilakukan berawal dari permasalahan dalam 

lingkup peristiwa yang sedang berlangsung, dan bisa diamati 

serta diverifikasi secara langsung pada saat berlangsungnya 

dalam penelitian. Peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan 

individu atau organisasi.  

2. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan lokasi penelitian di 

UKM Sari Kedelai Binti “Soya”.  

3. Penyusunan proposal penelitian merupakan syarat dalam 

pengajuan penelitian kepada pihak tertentu.  

4. Mengurus perizinan. Sebelum peneliti terjun ke lapangan, 

alangkah baiknya peneliti mengurus izin ke Universitas 

Internasional Semen Indonesia. Surat izin tersebut berfungsi 

sebagai bukti bahwa peneliti bisa melakukan penelitian ditempat 

yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu UKM Sari Kedelai Binti 

“Soya”.  

b. Tahap kegiatan lapangan  

Di tahap ini meliputi tahap pengumpulan data dan penyusunan data 

saat berada dilapangan. Cara untuk pengumpulan datanya sendiri 

dengan cara :  

1. Wawancara dengan subjek dan informan penelitian yang telah 

ditentukan.  
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2. Meninjau dokumen terkait dengan fokus penelitian.  

3. Mengamati aktivitas subjek penelitian degan mengikuti kegiatan 

produksi di UKM tersebut.  

c. Tahap analisis data 

Di tahapan ini sudah melakukan analisis data yang didapatkan dari 

responden yang bersangkutan sesuai dengan rumusan masalah yang 

sudah disusun secara sistematis.  

d. Tahap kesimpulan 

Tahapan setelah analisis data adalah tahap kesimpulan. Di tahap ini 

melakukan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang di 

analisis dari responden.  

e. Tahap pelaporan 

Di tahap ini merupakan tahapan terakhir dari rangkaian prosedur 

penelitian kualitatif. Pada tahap pelaporan ini, peneliti menggunakan 

data yang diperoleh dari narasumber atau informan untuk menyusun 

laporan penelitian yang sistematis. 

  


