
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3,1  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara IV yang 

beralamat di Jl Letjen Suprapto No.2, Hamdan, Medan 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data   

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. 

Dimana data kuantitatif adalah jenis data yang dipaparkan dalam bentuk angka-

angka. Penelitian ini untuk bermaksud untuk menghitung harga pokok produksi 

dan menentukan harga jual pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. 

2. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan pleh studi-studi sebelumnya atau 

yang di terbitkan oleh perusahaan berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalan data documenter baik yang dipublikasikan maupun tidak 

dipublikasikan.  

3.3  Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data adalah faktor penting sebuah penelitian. Hal ini 

berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat 

apa yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



a. Menurut Sugiyono (2013:137) “Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara, yaitu melakukan Tanya 

jawab secara langsung dengan karyawan yang terkait dalam penentuan 

harga pokok produksi pada PT. Perkebunan Nusantara IV. 

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan harga pokok 

produksi dan harga jual 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data 

yang sudah dikumpulkan akan diolah untuk menjawab rumusan masalah. 

 Langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah 

adalah: 

1. Mendeskripsikan perhitungan harga pokok produksi perusahaan dengan 

menjabarkan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

dalam suatu priode tertentu. 

2. Menentukan prosedur penentuan harga pokok menurut metode full 

costing. 

3. Membandingkan prosedur perhitungan harga pokok produksi dari kajian 

teori dengan prosedur dari perusahaan. 
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