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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Definisi Operasional 

3.1.1 Biaya Bahan Baku 

Biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung dalam suatu produk. Biaya 

bahan baku berupa seluruh bahan baku utama yang terdapat pada suatu produk 

tertentu. Dapat diartikan pula, biaya yang ditimbulkan dari aktivitas pembelian 

bahan baku utama yang secara langsung berhubungan dengan objek biaya. 

3.1.2 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja langsung merupakan sumber daya yang melakukan proses 

produksi secara langsung. 

3.1.3 Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead berupa biaya manufaktur yang diperlukan perusahaan dalam 

proses produksinya yang hanya terdiri dari biaya bahan penolong, dan biaya 

tidak langsung lainnya. 

3.1.4 Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi merupakan biaya yang dihitung secara menyeluruh dari 

aktivitas perusahaan dalam satuan rupiah yang terdapat tiga unsur biaya 

produksi didalamnya, sehingga dapat ditentukan harga pokok suatu unit produk 

sebagai acuan dalam menentukan harga jual. 

3.1.5 Activity Based Costing 
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Activity Based Costing adalah metode perhitungan akuntansi yang 

memperhitungkan biaya-biaya yang terdapat dalam proses produksi. Metode ini 

digunakan untuk menghitung harga pokok suatu produk berdasarkan aktivitas.  

3.1.6 Cost Engineering 

Aktivitas merekayasa suatu biaya dengan mengidentifikasi spesifikasi dari suatu 

produk tertentu sehingga dapat menentukan biaya mana yang dapat dikurangi 

atau dihilangkan dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu mencapai 

Target Costing sesuai dengan estimasi total biaya yang sudah ditentukan. 

3.1.7 Target Costing 

Target Costing adalah proses penentuan harga jual suatu produk secara aktual 

setelah mengetahui atau mempertimbangkan tingkat keuntungan yang akan 

didapatkan melalui mengidentifikasi biaya-biaya atau aktivitas mana yang dapat 

dihilangkan untuk mengurangi biaya. 

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di Perusahaan tegel 

Buana Indah Yogyakarta yang beralamat di Jalan Sumberan Baru No 111 RT 04 

RW 03, Yogyakarta. Pemilihan objek penelitian dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan bahwa Buana Indah Yogyakarta adalah 

perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur produk Conblok di Yogyakarta. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 
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Mengolah data penelitian secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk sesuai 

dengan jenis pendekatan yang digunakan, kedua jenis pendekatan penelitian 

tersebut yakni kualitatif dan kuantitatif (Muliawan, 2014). 

3.3.1.1 Data Kualitatif : Teknik pengolahan data model kualitatif 

melibatkan minimal 3 tahap, yakni : pengumpulan data dan informasi, 

pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang 

diperoleh berupa gambaran umum dan proses produksi pada 

perusahaan Buana Indah Yogyakarta. 

3.3.1.2 Data Kuantitatif  : Pada penelitian model kuantitatif terdapat  

beberapa langkah pengolahan data dan informasi, yakni : pengamatan, 

pengukuran, penilaian, pencatatan, pengolahan, analogi, dan penarikan 

kesimpulan. Data kuantitatif yang digunakan berupa data mengenai 

Target Costing dan perhitungan harga pokok produksi dengan Activity 

Based Costing Method. 

3.3.2 Sumber Data 

3.3.2.1 Data Primer : Peneliti melakukan penelitian langsung ke objek 

penelitian, mengadakan observasi dan wawancara langsung ke bagian 

akuntansi, bagian proses produksi, dan biaya produksi. 

3.3.2.2 Data Sekunder : Peneliti mengumpulkan data yang melalui studi 

literature yang dilakukan melalui pencarian data-data yang bersifat 

teoritis yang berhubungan dengan objek penelitian dengan 

memanfaatkan laporan keuangan perusahaan, data-data perusahaan, 
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buku pendukung teori, browsing internet, serta hasil penelitian 

terdahulu. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

3.4.1 Metode observasi  

Metode ini dilakukan dalam penelitian dengan mendatangi perusahaan secara 

langsung dan melakukan observasi dalam lingkup produksi dan bagian 

keuangan perusahaan Buana Indah Yogyakarta.  

3.4.2 Metode wawancara 

Metode ini diaplikasikan dengan melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan pimpinan perusahaan pada perusahaan Buana Indah Yogyakarta Bapak 

Tono Harsono. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis biaya produksi adalah metode 

Activity Based Costing. Metode ini dipilih karena perusahaan memiliki biaya tetap 

yang terlalu tinggi serta harga jual yang tinggi sehingga dengan menggunakan 

metode Activity Based Costing, biaya-biaya dapat dibebankan secara detail dan 

akurat dalam hasil produk berdasarkan aktivitas produksi perusahaan. 

3.6 Langkah Analisis 

Adapun langkah analisis dalam penelitian ini, yakni : 

3.6.1 Menentukan harga yang kompetitif 
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Penentuan harga jual yang tepat serta kompetitif pada suatu produk ataupun jasa 

memerlukan keputusan manajemen yang bijaksana. Harga jual merupakan salah 

satu hal yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan atau tingkat penjualan 

pada perusahaan, maka dari itu diperlukan pengambilan keputusan manajemen 

yang tepat dalam penentuan harga jual suatu produk. Harga yang ditetapkan 

oleh manajemen perusahaan sendiri yakni harga dibawah harga pesaing. Harga 

yang menjadi keputusan manajemen yaitu Rp 60.000,00 untuk produk conblock 

bentuk segi empat dan harga yang sama pula untuk conblock bentuk segi enam. 

TABEL 1 

Harga kompetitif 

 Harga Segi Empat Harga Segi Enam 

Alda Beton Rp 65.000,00 Rp 65.000,00 

Otopro Rp 62.700,00 Rp 62.700,00 

Target Price Rp 60.000,00 Rp 60.000,00 

Sumber : Data sekunder diolah, 2017 

3.6.2 Menentukan laba yang diinginkan 

Setelah mendapatkan keputusan penetapan harga jual yang kompetitif, maka 

harus ditentukan pula tingkat laba yang diinginkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis laporan keuangan sebelumnya, laba 

yang diinginkan perusahaan minimal 30% dari harga jual. 

3.6.3 Menentukan Target Costing 

Dari harga jual kompetitif yang telah ditentukan dan tingkat laba yang 

diinginkan, maka dapat dilakukan penentuan Target Costing. Pada tahap ini, 
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dilakukan perhitungan harga produksi dengan metode Target Costing dimana 

dalam metode ini perusahaan menentukan biaya produksi yang harus 

dikeluarkan berdasarkan harga yang kompetitif untuk mencapai laba yang 

diinginkan perusahaan. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

3.6.4 Melakukan observasi untuk menentukan Cost Driver 

Sebelum melakukan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan 

metode Activity Based Costing, harus dilakukan observasi terhadap Cost Driver. 

Aktivitas-aktivitas produksi dalam suatu perusahaan dalam menjalankan 

usahanya mempengaruhi biaya dan beban yang harus ditanggung perusahaan itu 

sendiri. Aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi biaya serta beban tersebut yang 

dinamakan Cost Driver. Perusahaan akan sadar bahwa aktivitas-aktivitas 

produksi akan berpotensi menimbulkan biaya. Dalam penelitian ini, dilakukan 

observasi Cost Driver seperti biaya yang timbul saat menyiapkan mesin, dan 

lain sebagainya. 

3.6.5 Menghitung Harga Pokok Produksi dengan menggunakan metode 

Activity Based Costing 

Langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan metode Activity Based 

Costing, dilakukan perhitungan harga pokok produksi yang tepat untuk 

perusahaan. Metode Activity Based Costing digunakan dalam melakukan 

analisis perhitungan harga pokok produksi pada penelitian ini karena metode 

Activity Based Costing sendiri merupakan metode perhitungan harga pokok 

Target Costing = harga jual yang diharapkan – laba yang diinginkan. 
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produksi berdasarkan aktivitas. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas dalam 

memproduksi serta mendistribusikan produk yang dihasilkan perusahaan.  

3.6.6 Evaluasi value added activity 

Pada tahap ini, mengevaluasi aktivitas-aktivitas perusahaan yang selama ini 

dilakukan dalam proses produksi. Manajemen harus memahami bahwa aktivitas 

yang dilakukan dalam perusahaan dapat memacu timbulnya biaya. Dari biaya-

biaya yang timbul itu, harus dianalisis apakah ada aktivitas yang tidak bernilai 

tambah.  

3.6.7 Melakukan Engineering Cost 

Pada langkah akhir pada penelitian ini, dilakukan engineering cost atau rekayasa 

nilai. Setelah mengevaluasi value added activity atau aktivitas bernilai tambah, 

maka dapat diketahui aktivitas mana yang tidak bernilai tambah. Aktivitas yang 

tidak bernilai tambah tersebut harus dihilangkan untuk mengurangi biaya 

overhead pabrik yang tidak diperlukan. 


