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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

Menurut Erlina (2007: 22), “studi deskriptif membantu peneliti untuk 

menjelaskan karakter objek yang diteliti, mengkaji berbagai aspek dalam fenomena 

tertentu dan menawarkan ide masalah untuk pengujian dan penelitian selanjutnya”. 

1. Lokasi penelitian  

Penelitian berlokasi di PT.Raja Agro Industri Medan yang 

berlokasi di jln. Sei Martebing No. 9 Medan, No tlp 0614146192. Fax : 

061.4558040 

2. Waktu penelitian 

Kegiatan penelitian ini dimulai bulan Desember 2012 sampai 

dengan bulan  April  2013. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan 

table waktu penelitian. 

3. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan  mulai dari bulan Desember 2012 

sampai dengan bulan April 2013. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan tabel waktu penelitian. 
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Tabel 3.1 

                       Rencana jadwal penelitian 

 
 

No 
 

Uraian 
Kegiatan 

Desember  
2012 

Januari 
2012 

Februari 
2013 

Maret 
2013 

April 
 2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengajuan 

Judul 
                    

2 Bimbingan 
Proposal 

                    

3 Seminar 
Proposal 

                    

4 Pengumpulan 
data dan 
analisis data 

                    

5 Bimbingan 
Skripsi 

                    

6 Penyelesaian 
Skripsi 

                    

7 Sidang 
Skripsi 

                    

 

B. Defenisi Operasional 

Defenisi operasional yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Biaya produksi 

Biaya produksi yang dimaksud disini adalah meliputi seluruh biaya 

yang dikeluarkan untuk mengubah kopi arabika yang mulanya masih 

berbentuk kopi mentah (gabah) kopi yang siap diproses (kopi mentah, 

tenaga kerja langsung, dan overhead). 
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2. Perhitungan Harga pokok produksi  

Perhitungan harga pokok produksi adalah metode yang digunakan 

untuk menghitung harga pokok produksi dari kopi (gabah) tersebut 

menjadi kopi lintong yang jenis-jenis nya berbagai yaitu, kopi arabika 

shutton (grade 1), corong dua (grade 2),dan kopi arabika pixel (grade 

3). 

C.  Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data yang digunakan adalah: 

a. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka 

b. Data Kualitatif.  

Data kualitatif adalah data yang berupa informasi yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung ke objek 

penelitian yang akan digunakan sebagian bahan penelitian. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara berupa bukti catatan, majalah, 

dan artikel terutama berkaitan dengan perhitungan harga pokok 

produkikopi arabika 
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D. Tekni Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab langsung dengan pihak 

perusahaan guna penyediaan data diperlakukan untuk penelitian. 

2. Dokementasi yaitu dengan menghimpun dokumen-dokemen dan data-

data penting perusahaan yang berhubungan dengan penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data primer dan sekunder. 

a. Analisis Data primer 

Analisis data primer adalah metode yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah digunakan perhitungan mean score. analisis yang 

dilakukan dengan menggunakan rumus rata-rata  

Rata-rata  =  Xi Fi 

        n 

Dimana: 

Xi  = Nilai Pengukuran ke-i 

Fi  = Frekuensi Kelas ke-i 

n  = Banyaknya Pengamatan 

 hasil dari nilai rata-rata dan standart devisi tersebut kemudian 

dipetakan ke rentang skala yang mempertimbngkan informasi interval 

barikut : 
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interval  =  nilai tertinggi - nilai terendah 

   banyaknya kelas 

  =   5 – 1 

         5 

  =  0,8 

Setelah besarnya interval diketahui, kemudian dibuat rentang skala 

sehingga dapat diketahui diman letak rata-rata penilaian responden 

terhadap  setiap unsur diferensiasikannya .informasi rentang skala 

tersebut adalah sebagai barikut: 

 1,00 – 1,80 : Buruk 

 1,81 – 2,60 : Kurang Baik 

 2,61 – 3,40 : Cukup Baik 

 3,41 – 4,20 : Baik 

 < 4,20   : Sangat Baik 

b. Analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

akuntansi yang berhubungan dengan penentuan harga jual dengan 

menggunakan analisis pengumpulan biaya produk dan perhitungan 

harga pokok produksi. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan 

dengan membandingkan dengan yang terjadi pada PT. Raja Agro 

Industri Medan sehingga dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan sudah tepat atau tidak. 
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