
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis dan Sumber Data 

1.  Jenis Data 

a. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari 

PT. Perkebunan Nusantara IV. 

b. Data kualitatif yaitu data yang bukan merupakan angka-angka tetapi 

merupakan informasi yang diperoleh dari karyawan atau pimpinan 

perusahaan mengenai keadaan PT. Perkebunan Nusantara IV seperti 

sejarah singkat perusahaan, struktur perusahaan dan lain-lain. 

 

2. Sumber Data 

 Data dalam penelitian ini termasuk dalam jenis data menurut sumbernya, 

dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu 

data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diambil dan dicatat. Data primer 

dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan harga pokok produksi. 

Seperti biaya produksi, data tenaga kerja yang diperoleh melalui dokumentasi. 

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diusahakan sendiri pengumpulannya 

oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data berupa informasi dari 

fungsi yang terkait dengan penentuan harga pokok produksi, gambaran umum 

perusahaan yang meliputi sejarah pendirian, lokasi dan kondisi geografis, struktur 

organisasi. 
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3.2. Populasi dan Objek kajian 

a. Populasi  

Menurut Sugiyono (2016:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang  

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, 

baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai 

sekelompok objek yang lengkap dan jelas. 

b. Objek kajian 

Objek kajian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu perhatian. Adapun objek yang penulis teliti adalah harga pokok produksi teh 

di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah : 
 

a. Metode dokumentasi  

 Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan lain-lain. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa perhitungan harga pokok 

produksi di PT Perkebunan Nusantara IV Medan. Data ini termasuk dalam jenis 

data primer. 

b. Metode Wawancara 

 Menurut Sugiyono (2016:140). Secara garis besar ada dua macam 
pedoman yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. 
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Wawancara struktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 
peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang 
informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak 
terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 
dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 
digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 
ditanyakan. 

 
 Dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, 

yaitu pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan 

informasi dari fungsi-fungsi yang terkait dengan bagian perhitungan harga pokok 

produksi. Data ini termasuk dalam jenis data sekunder. 

c. Metode Observasi 

Metode observasi yaitu pengamatan langsung ke objek penelitian untuk 

mengetahui gambaran secara langsung mengenai responden. Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan data yang belum terungkap melalui metode 

dokumentasi yaitu data mengenai proses produksi. Data ini termasuk 

dalam jenis data sekunder. 

d. Studi kepustakaan yaitu, teknik pengumpulan data dengan cara membaca 

buku-buku, referensi dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. 

 

3.4. Tempat dan Waktu Peneltian 

1. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV 

(persero) Medan yang berkantor di Jl. Letjen Suprapto No. 2 Medan. 
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2. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian Penelitian dilakukan pada bulan April 2019 sampai Mei 

2019.  

 

No  Jenis 

kegiatan 

2018 2019 

  NOV MAR APR MEI JUL AGS SEPT OKT 

1 Pengajuan 

judul 

        

2 Penyusunan 

Proposal  

        

3 Riset          

4 Penyusunan 

Skripsi  

        

5 Bimbingan 

Skripsi 

       

6 Sidang         

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

 Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis dengan melakukan 

teknik analisis data adalah teknik analisis data deskriptif. Berdasarkan teori yang 

diterima secara umum, khususnya teori-teori yang ada hubungannya dengan 

masalah yang dihadapi perusahaan berupa Penentuan harga pokok produksi 

apakah sudah memeberikan keuntungan yang optimal bagi perusahaan. 
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