
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

CV Wijaya Komunika merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang komunikasi, yang menyediakan berbagai macam produk untuk 

kebutuhan konsumen di era sekarang ini. Adapun lokasi dan tempatnya berada 

pada  Dsn. Mukiran II RT 1 RW I, Ds. Mukiran, Kec. Kaliwungu, Kab. Semarang 

dengan Adi Cahyo Samodra sebagai pemilik atau owner perusahaan ini. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

A. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam melakuakan penelitian ini terdapat dua 

jenis yaitu data sekunder da data primer. Data sekunder sendiri merupakan 

data-data pendukung yang digunakan dalam melakukan penelitian dan juga 

data primer yang tak kalah pentingnya. Melalui data-data tersebut nantinya 

akan digunakan sebagai alat pendukung penelitian dalam melakukan 

perhitungan analisis biaya diferensial. Adapun data tersebut meliputi 

dibawah ini : 

Data primer : 

1. Daftar harga beli komponen server pulsa 

2. Biaya jasa perakitan dari devisi operasional 



 
 

3. Biaya pengiriman dari devisi marketing 

Data sekunder : 

1. Data kritik dan saran konsumen 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumupulan data yang dilakukan oleh penulis dilakukan secara 

langsung dengan cara mendatangi perusahaan ataupun melakuakan dialog 

atau wawancara dengan pihak manajemen serta mengumpulkan data-data 

yang relevan dengan cara dokumentasi. Adapun metode yang digunakan 

penulis dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Studi literatur dengan dokumentasi berdasarkan pengumpulan data 

laporan pembukuan, laporan penjualan, buku-buku teori, serta 

penelitian terdahulu yang sejenis. 

2. Melakukan wawancara dengan pihak manajemen melalui 

pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendukung dan 

memenuhi tujuan diadakannya penelitian ini. 

 

3.3 Langkah yang Dilakukan dalam Melakukan Penelitian  

1. Melakukan identifikasi aktivitas dan biaya yang terkait dengan 

permasalahan. 

2. Mengumpulkan dan melakukan identifikasi untuk mengklasifikasi 

biaya. 

3. Identifikasi biaya-biaya relevan yang ada dalam permasalahan. 



 
 

4. Menyusun perhitungan yang terkait dengan biaya-biaya relevan 

yang dikeluarkan oleh kedua alternatif. 

5. Membandingakan dua alternatif berdasarkan hasil perhitungan. 

6. Mengambil kesimpulan dan saran untuk memberikan rekomendasi 

keputusan. 

 

  


