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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

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

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

angka. 

b. Sumber Data 

 Sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data yang 

diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Adapun laporan 

keuangan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bagian Sumber 

Daya Manusia pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. 

3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

 Adapun tempat lokasi penelitian yaitu pada PT. Perkebunan Nusantara IV 

(Persero) Letjen Suprapto No.2, Hamdan, Medan Maimun, Kota Medan, 

Sumatera Utara 20212, Indonesia 

b. Waktu Penelitian 

  Peneliti melakukan penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) 

Medan dimulai pada bulan April 2019 sampai Mei 2019.  
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Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 

NO 
Jenis 

Kegiatan 
2018 2019 

  OKT MAR APR MEI SEPT OKT NOV 

1 
Pengajuan 

Judul 
       

2 
Penyusunan 

Proposal 
       

3 Riset        

4 
Penyusunan 

skripsi 
       

5 
Bimbingan 

skripsi 
       

6 Sidang        

 

3.3 Devinisi Operasional Variabel 

 

 Adapun variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang bertujuan untuk mengubah 

bahan baku menjadi barang jadi. 

2. Perencanaan 

Perencanaan merupakan suatu usaha untuk merumuskan tujuan dan 

menyusun program operasional yang lengkap dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut, termasuk pula proses penentuan strategi yang disusun untuk jangka 

panjang dan jangka pendek. 

3. Pengawasan 

Pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu 

menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai rencana. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah 

metode pengumpulan data dokumentasi. Metode data pengumpulan dokumentasi 

merupakan serangkaian informasi yang digali dari dokumen yang berupa   

laporan-laporan tertulis. 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2007: 62) “Teknik pengumpulan data merupakam 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data.” 

Menurut Sugiyono (2007: 112) “Metode Deskriptif yaitu metode yang 

dimulai dengan mengklarifikasikan data yang terkumpul kemudian 

diinterpretasikan hasil analisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

masalah yang dihadapi”. 

  Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis deskriptif yaitu suatu kegiatan untuk mengumpulkan data,  

mengklasifikasikan dan menafsirkan data dan dapat memberikan gambaran sesuai 

tentang perencanaan biaya produksi dengan biaya produksi sebenarnya terjadi. 

Serta dapat memberikan gambaran kepada pihak manajemen dalam menyusun 

anggaran biaya produksi dimasa yang akan datang. 
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