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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah termasuk jenis penelitian 

deskriptif (Sugiyono: 2008 : 72), “yaitu menguraikan tentang keadaan 

yang sebenarnya dari suatu objek penelitian”. Dan metode yang digunakan 

untuk menggambarkan suatu keadaan objek yang diteliti dalam perusahaan 

berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan data 

perusahaan, mengolah,menyajikan serta menganalisis berbagai data yang 

ditemukan, sehingga dapatditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, 

fenomena yang diamati merupakan kondisi proses produksi serta pembiayaan 

yang terjadi di setiap aktivitas produksi tersebut. 

 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Jalan Medan Binjai km 12,5  Sei Semayang desa 

Mulyarejo Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. 
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3. Waktu Penelitian  

Tabel III.1  

Jadwal Penelitian 

 

B.  Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional yang ada di dalam penelitian ini adalah: 

1. Perhitungan harga pokok produk gula meliputi bahan baku utama dalam 

pembuatan gula adalah tebu, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik.  

2. Penjualan produk gula meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk 

dijual kembali yaitu produk gula dan tetes .  

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif dan 

kuantitatif : 

No. Kegiatan 
TAHUN 2014 TAHUN 2015 

Oktober November Desember Januari Februari Maret APRIL 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Pengajuan 
judul                                                         

2 
Penyusunan 
proposal                                                       

3 
Seminar 
proposal                                                         

4 
pengumpulan 
data dan                                                         
analisis data                                                         

5 

penyelesaian 
skripsi dan                                                         
bimbingan 
skripsi                                                         

6 
Seminar 
hasil                                                         

7 

Pengajuan 
sidang meja 
hijau                                                         

UNIVERSITAS MEDAN AREA



30 
 

1. Data Kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka,misalnya: 

Kuesioner/Pertanyaan tentang Perusahaan.  

2. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi/diolah,misalnya dokumen,dan lain-lain. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah : 

1. Wawancara yaitu tanya jawab dan terlebih dahulu membuat daftar 

pertanyaan untuk memudahkan data diperoleh pada bagian produksi dan 

keuangan  SBU Tebu PTPN II Sei Semayang Deli Serdang. 

2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang ada di perusahaan yang berhubungan dengan 

penelitian.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif dengan pendekatan teori-teori yang berhubungan 
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dengan perhitungan harga pokok produksi dan penjualan yang yang meliputi 

: 

1. Menentukan Perhitungan Harga Pokok Produksi perusahaan dengan 

menggunakan metode full costing dan variabel costing. Dan 

menyesuaikan dengan teori umum yang berlaku dalam Ilmu Akuntansi 

Keuangan. 

2. Menentukan Perhitungan Penjualan Produk Gula dengan menggunakan 

sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Dan 

menyesuaikan dengan teori-teori umum yang berlaku dalam Ilmu 

Akuntansi Keuangan. 
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