
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian perlu membuat rancangan penelitian yang berupa 

penentuan langkah-langkah yang akan dilakukan agar data dapat diperoleh dan hasil 

analisis data tersebut representatif. 

1. Jenis Data 

 Dalam penelitian ini jenis data yang diperoleh dan digunakan yaitu 

a) Data Kualitatif  

Adalah sejumlah informasi atau data yang tidak dinyatakan dengan angka. Data 

yang digunakan dalam analisis berasal dari lapoan anggaran dan realisasi yang 

terdiri atas pembelin bahan baku, biaya produksi, biaya tenaga kerja, serta biaya 

lainnya yang terikat dengan biaya produksi di UD. Doa Ibu. 

2. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini didapat dari: 

a) Data Primer 

 Data primer yaitu data yang diambil langsung dari lapangan yang kemudian 

diolah dan dianalisis. Data yang langsung diperoleh dari Home Industri Do’a Ibu. 

  



 

b) Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang sudah ada sebelumnya.Dalam 

penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dari penelitian terdahulu, jurnal, 

dan serta referensi lainnya untuk memperoleh bahan-bahan teoritis yang 

berhubungandengan masalah yang penulis teliti. 

 

B.  Teknik Pengumpulan Data 

 Dengan pendekatan studi kasus, teknik yang dilakukan untuk memperoleh data : 

1) Penelitian lapangan (Field Research) : 

   Yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengunjungi langsung ke UD 

Doa Ibu, untuk memperoleh data primer yang diperlukandengan cara : 

a. Wawancara, yakni mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan 

langsung kepada pihak-pihak yang berwenang yang dapat memberikan jawaban 

serta keterangan atau informasi lain yang sesuai dengan kebutuhan. 

b. Observasi, yakni proses untuk memperoleh keterangan melalui pengamatan 

langsung terhadap data yang telah dikumpulkan. 

c. Dokumentasi, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara penjelasan atas 

dokumen-dokumen yang ada. Setelah data diperoleh maka dilakukan 

pengolahan dan analisis data dimana data primer yang berhasil dikumpulkan 

dibandingkan dengan teori dan konsep yang telah disusun. 

2) Penelitian kepustakaan. 

  Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian 

kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, majalah, jurnal-jurnal serta 

referensi lainnya untuk memperoleh bahan-bahan teoritis yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang diteliti. 

C. Teknik analisa data 
 



  Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif. 

Analisisdeskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data, mengklarifikasi data, menghitung data, menjelaskan dan 

menganalisis data sehingga dapat dijadikan informasi dan gambaran yang jelas 

mengenai masalah yang diteliti. Data yang dalam laporan keuangan tersebut digunakan 

untuk melihat komponen-komponen yang mempengaruhi dengan selisinya. Adapun 

langka-langkah yang dilakukan penulis adalah sebgai berikut:  

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang mana data 

diperoleh dari perusahaan. Dalam hal ini data yang dibutuhkan yaitu data laporan 

beban produksi periode 2012 sampai 2016. 

2. Melakukan perhitungan anggaran, beban produksi dengan realisasi beban produksi 

untuk memperoleh selisih anggaran beban produksi. 

3. Menganaisis data dan hasil perhitungan, bagaimana peranan anggaran beban 

produksi terhadap realisasi beban produksi. Dimana perencanaan anggaran beban 

produksi dibandingkan dengan realisasi beban produksi sehingga mendapat nilai dan 

dijadikan pengawasan. 

Melakukan perbandingan dengan menggunakan metode komparatif, merupakan 

metode yang membandingkan antara anggaran dan realisasi biaya operasional 

yang dilakukan oleh UD Doa Ibu. 

4. Membuat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 
 

 Analisis anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan beban produksi pada 

UD. Doa Ibu dalam penelitian ini perhitungan anggaran berdasarkan data beban produksi 

yang ada pada laporan keuangan. 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Anggaran Beban Produksi 



Anggaran beban Produksi adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, 

yang mencakup seluruh beban yang akan dilakukan untuk pengorbanan sumber 

ekonomi, yang diatur dalam satuan uang dan berlaku untuk jangka (periode)yang 

akan datang. 

2. Perencanaan. 

Perencanaan yaitu kegiatan yang digambarkan dimasa kini untuk pencapaian 

dimasa yang akan datang agar tujuan yang diinginkan suatu aktivitas atau dapat 

tercapai sesuai keinginan. 

3. Pengawasan 

Pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil 

pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan 

mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar 

pelaksanaan tidak berbeda dengan renacana yang ditetapkan. 

E. Operasionalisasi Anggaran Biaya Produksi 

 

 
Sub Indikator Indikator 

 

Anggaran Biaya 

Operasional Produksi  

 

1. Penyusunan anggaran biaya produksi  

2. Parameter anggaran biaya, biaya 

operasional produksi  

3. Realisasi anggaran biaya operasional 

produksi  

 

 

Perencanaan Biaya 

Operasional Produksi  

 

 

1. Perbandingan rencana anggaran biaya 

operasional produksi dan realisasi 

anggaran biaya operasional produksi 

2. Evaluasi realisasi biaya operasional non 

produksi  

3. Pengukuran efisiensi biaya produksi  

 



Tabel 3.1 

Susunan Pertanyaan Wawancara 

 

Variabel Indikator 

Anggaran Beban 

Produksi 

1. Pengeluaran anggaran beban 

2. Produksi perusahaan Penyusunan anggaran 

bebanproduksi 

3. Kendala atau hambatan 

Perencanaan 

1. Prosedur perencanaan 

2. Kesesuaian perencanaan 

Pengawasan 
1. Sistem pengawasan 

2. Hasil pengawasan 

 

F. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Adapun tempat dan waktu penelitian sebagai berikut : 

1) Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di UD Doa Ibu yang berlokasi di Dsn. Padangan Ds. 

Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. 

2) Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juni 

2019. 


