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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

CV XYZ merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang 

memproduksi berbagai macam desain kaos bersablon dalam negeri dan luar 

negeri. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2007 bertempatan didaerah 

Kawasan Industri Candi Semarang. CV XYZ merupakan perusahaan yang 

memproduksi pakaian dari merek-merek ternama seperti: Adidas, Nike, dll. 

Akan tetapi CV XYZ tidak pernah menghitung harga pokok produk sehingga 

perusahaan memiliki harga jual berdasarkan dari pengalaman dan pelanggan 

saja. Oleh karena itu diperlukan metode perhitungan yang menyediakan 

informasi akurat tentang sumber daya overhead yang dikonsumsi oleh 

produk. Maka dari itu, peneliti menggunakan metode Activity-Based Costing 

system dalam menghitung BOP perusahaan. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Data yang diperoleh peneliti adalah data primer dan data sekunder, yaitu 

berupa: 

a Wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan. 

b Catatan laporan biaya-biaya selama tahun 2016 dan juga catatan lain 

yang berhubungan dengan penentuan harga pokok produk. 
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3.2.2  Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini langsung berasal 

dari bagian accounting dan finance CV XYZ . 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti memerlukan sejumlah data 

pendukung dari dalam perusahaan. Teknik yang digunakan peneliti dalam 

mengumpukan data keuangan CV XYZ adalah dengan memintanya langsung 

dengan bagian keuangan dan accounting perusahaan. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah merupakan kegiatan mengolah data yang telah 

terkumpul kemudian dapat memberikan interprestasi pada hasil-hasil 

tersebut. Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya diolah dan 

diklasifikasikan. Kemudian dicoba menelaah data yang ada untuk 

mengungkapkan permasalahan yang ada pada perusahaan yang berkenaan 

dengan strategi bisnis sekaligus mencari jalan keluarnya. Pada dasarnya 

analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, 

serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca (Krismiaji dan 

Aryani, 2011).  

Analisis data merupakan salah satu bagian sangat penting dalam 

metode penelitian. Karena dapat memberikan makna-makna yang berguna 

dalam memecahkan masalah penelitian. Menurut Susilawati (2010) terdapat 

beberapa metode pembebanan BOP, yaitu: 
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1. Mengusut biaya  keaktivitas di pusat kegiatan atau cost pool (bukan 

pembebanan diunit organisasi) 

2. Pembebanan biaya ke produk, penekanannya adalah atributasi secara 

langsung (dengan mencari hubungan sebab akibat) 

ABC menggunakan pemacu biaya aktivitas yang berdasarkan unit (unit-

based activity driver) dan menggunakan cost driver yang beredasarkan pada 

non-unit (nonunit-based activity driver). Berikut adalah langkah-langkah 

analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain (Susilawati ; 

2010) :  

Tabel 3.1 

Tabel Teknik Analisis Data 

No. Langkah Sumber Asal Data 

1 Mengidentifikasikan biaya-

biaya bahan baku, tenaga kerja, 

BOP dan biaya non-produksi 

Data Sekunder 

 

Catatan biaya-biaya 

th 2016 

2 Menggolongkan biaya-biaya 

sesuai dengan kelompoknya 

masing-masing menggunakan 

nomer akun 

Data Sekunder 

 

Catatan biaya-biaya 

th 2016 

3 Menentukan jumlah BBB dan 

BTKL 

Data Sekunder 

 

Catatan biaya-biaya 

th 2016 yg telah 

dikelompokan 

dengan nomer akun. 

4 Mengidentifikasi aktivitas yang Data Sekunder Catatan biaya-biaya 
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No. Langkah Sumber Asal Data 

mengkonsumsi sumber daya.  th 2016 yang telah 

dikelompokan 

dengan nomer akun. 

5 Mengelompokkan aktivias 

yang berkaitan dalam 

kelompok aktivitas homogen. 

Data Sekunder 

 

Catatan biaya-biaya 

th 2016 yang telah 

dikelompokan 

dengan nomer akun. 

6 Perhitungan cost pool (biaya 

dalam perusahaan yang 

dikumpulkan dalam setiap 

pusat kegiatan ) 

Data Sekunder 

 

Catatan biaya-biaya 

th 2016 yang telah 

dikelompokan 

dengan nomer akun. 

7 Perhitungan pool rate (tarif 

kelompok) 

 

Data Sekunder 

 

Hasil yang diperoleh 

dari perhitungan 

pembebanan biaya 

diatas. 

8 Membebankan BOP keproduk 

dengan menggunakan pool rate 

yang telah dihitung. 

 

Data Sekunder Hasil yang diperoleh 

dari perhitungan 

pembebanan biaya 

diatas. 

9 Menghitung HPP Data sekunder  
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