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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Dan Sumber Data Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT. Socfin Indonesia JL. K.L Yos sudarso 

No.106 Medan 20115 Sumatera Utara- Indonesia Telp. +6261 – 661 6066 

Fax. + 6261 4390 Email: Headoffice@socfindo.co.id Adapun jadwal 

penelitian yang dilakukan mulai dari bulan Juli  2018 sampai dengan 

bulan September 2019. 

3.2. Jenis Data  

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis kualitatif yaitu 

penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data dengan cara menyajikan, menganalisis dan 

menginterpretasikan hasil penelitian . penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengklarifikasikan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah dan 

unit yang diteliti dengan fenomena yang diuji.  

Menurut Sugiyono (2016:207) “Metode penelitian kualitatif 
merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 
digunakan untuk meneliti pada kondisi pada objek yang alamiah , (sebagai 
lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument 
kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 
snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat 
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari 
pada generalisasi”.  
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Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan penelitian 

kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis.  

3.3. Populasi dan Sampel   

3.3.1. Populasi  

  Populasi merupakan keseluruhan jumlah yang terdiri objek atau subjek 

yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu untuk diteliti. 

Menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah “Wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek subjek yang mempunyai kuantitas dan karateristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya”.  

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah biaya produksi dari tahun 2010 sampai tahun 201 

3.3.2.  Sampel    

Merupakan bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

yang digunakan untuk penelitian. Menurut Sugiyono (2016:83) sampel 

merupakan “ Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut”. Segala sesuatu yang dipelajari dari simple 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili) dari 

sampel yang dipilih. Penelitian ini penulis mengambil data sampel dari 

produksi dari tahun 2010 sampai tahun 2014.  
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3.4. Sumber Data  

Jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri 

dari:  

1. Data primer , yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan 

dengan jalan mengadakan pengamatan, wawancara langsung dengan 

pimpinan peerusahaan, staf bagian gudang serta sejumlah karyawan pada 

perusahaan.  

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk 

yang sudah jadi seperti, struktur organisasi dan laporan persediaan 

perusahaan.  

3.5. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. 

Pengumpulan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan data biaya produksi 

tahun 2010 sampai tahun 2014.  

3.6. Metode Analasis Data  

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian deskritif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, 

mengklasifikasikan, menafsirkan dan menganalisis data sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.  

 

 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



23 
 

 

3.7. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk mempermudah 

pemahaman dan membahas penelitian nanti. Adapun definisi operasional 

bertujuan untuk mendeteksi suatu variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya.  

Adapun penelitian ini  mempunyai 2 fokus yaitu:  

1. Fungsi pengendalian merupakan suatu fungsi yang meliputi semua cara 

yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi atau 

mengendalikan perusahaan. Dalam pengertian ini pengendalian meliputi 

struktur organisasi, formulir-formulir dan prosedur-prosedur pembukuan 

dan laporan (administrasi) budget atau standar pemeriksaan intern. 

2. Kelancaran proses produksi suatu keadaan yang menunjukkan 

tercapainya suatu tujuan dan dikatakan sesuai dengan ketentuan dan 

prosedur yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya sehubungan 

dengan proses produksi minyak kelapa sawit pada perusahaan. 

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel III-1 
Definisi Operasional  

Variabel Definisi 

Fungsi 

Pengendalian 

 
 
 
 
 

Fungsi pengendalian merupakan suatu fungsi yang 

meliputi semua cara yang digunakan oleh pimpinan 

perusahaan untuk mengawasi atau mengendalikan 

perusahaan 

 
Proses produksi Kelancaran proses produksi suatu keadaan yang 

menunjukkan tercapainya suatu tujuan dan dikatakan 

sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah 

ditetapkan perusahaan sebelumnya sehubungan dengan 

proses produksi minyak kelapa sawit pada perusahaan 
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