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BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan
deskriptif. Pendekatan deskriptif sifatnya menguraikan dan

menggambarkan

suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menjelaskan sedemikian rupa
sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada (Ayu
W. Surantinoyo, 2013:663). Tujuan penelitian deskriptif untuk membuat deskipsi,
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,
sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2 Ruang Lingkup
Tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah PT. Petrokopindo
Cipta Selaras di jl. Wahidin Sudirohusodo 126 Gresik. Karena keterbatasan data,
waktu, dan biaya maka ruang lingkup hanya terbatas pada departemendepartemen yang terkait dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

3.3 Jenis Data dan Prosedur Penelitian
Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan adalah :
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1) Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari dalam perusahaan yang
bukan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan maupun
tertulis seperti gambaran umum perusahaan, prosedur-prosedur
perusahaan, dan pembagian tugas masing-masing departemen dalam
perusahaan.
2) Data Kuantitatif, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari
perusahaan

dalam

bentuk angka-angka, seperti laporan jumlah

pelanggan, laporan biaya-biaya yang terkait, dan lain-lain.
Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi

ini

adalah :
a) Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan
pengamatan secara langsung pada perusahaan.
b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan
dokumen-dokumen serta arsip-arsip perusahaan yang ada kaitannya
dengan penulisan ini.
Prosedur penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu mempelajari dan
mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, dan literatur-literatur yang
terkait dengan penulisan skripsi.
b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan
dengan teknik Observasi, yaitu teknik penelitian yang dilakukan
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dengan mengadakan pengamatan secara langsung dalam perusahaan
untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pembahasan
skripsi ini.
c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan segala bentuk catatan, dan datadata yang terkait dengan skripsi ini dan mengolahnya untuk kemudian
disajikan dalam pembahasan skripsi ini.

3.4 Teknik Analisis Data
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis
deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang berdasarkan keputusan pada penilaian
obyektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Langkah-langkah
analisis dalam skripsi ini antara lain :
1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan sistem ABC yang
diterapkan oleh perusahaan.
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan biaya berdasarkan aktivitas.
3. Mengidentifikasi cost driver.
4. Memisahkan biaya langsung dan tidak langsung, dan mengalokasikan
biaya langsung ke tiap proses dan biaya overhead ke departemen masingmasing aktivitas.
5. Mengolah data dan menetapkan ABC untuk tiap aktivitas. Kemudian
menetapkan biaya perunit dengan ABC.
6. Mengolah data den menetapkan metode tradisional untuk tiap aktivitas.
Kemudian menetapkan biaya perunit dengan metode tradisional.
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7. Membandingkan antara metode ABC dengan metode tradisional.
8. Menilai ABC secara keseluruhan.
3.5 Kriteria Penilaian Kesuksesan Implementasi ABC
1. Kesesuaian teknik dan perlakuan dalam penentuan HPP menggunakan
metode ABC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Etos kerja dan Struktur organisasi perusahaan yang mendukung
kesuksesan penerapan metode ABC. Karena dengan etos kerja karyawan
yang memiliki enisiatif mau belajar ilmu-ilmu baru, giat menerapkan
dalam keseharian bekerja, serta struktur organisasi yang tertata rapi, maka
ketika ada ilmu-ilmu baru yang berguna bagi kemajuan perusahaan akan
cepat di adaptasi dan diterapkan dalam perusahaan. (Zhang Yi Fei dan Che
Ruhana Isa, 2010 : 145).
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