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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek Penelitian ini adalah proses pembelian rumah makan EFC-FFC. 

Dimana proses pembelian diperlukan untuk dibahas secara mendalam dalam 

penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di rumah makan Eat Fish & Cow dan 

Friend Fried Chicken (EFC-FFC) yang beralamat di jalan K. H. Ahmad Dahlan No 

11, Semarang. 

3.2.Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah metode kualitatif. Menurut 

Mulyadi (2013) penelitian kualitatif berusaha untuk mencari dan memperoleh 

informasi mendalam ketimbang luas dan banyaknya informasi). Salah satu argumen 

yang dikedepankan oleh metode penelitian kualitatif adalah keunikan manusia atau 

gejala sosial yang tidak dapat dianalisa dengan metode statistik. Metode penelitian 

kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi dan dialog (wawancara 

mendalam) dilapangan dan datanya dianalisis dengan cara non-statistik. Pendekatan 

kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (verstehen), 

penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak 

meneliti hal-hal yangberhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan 

kualitatif lebih mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir; oleh 

karena itu urut-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan 

banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. 
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Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif berupa studi 

kasus. Menurut Mulyadi (2013) studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam 

penelitian yang penelaahannya kepada satu kasusdilakukan secara intensif, 

mendalam, mendetail dan komprehensif. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

menelaah secara mendalam kasus yang ada di rumah makan EFC dan FFC terkait 

dengan proses pembelian. 

3.3.Sumber data 

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh. Karena perolehan 

data menggunakan wawancara maka sumber data diperoleh dari responden yaitu 

orang yang akan merespon atau menjawab pertanyaan dari peneliti saat dilakukan 

wawancara. Wawancara akan dilakukan secara open-ended dan terstruktur. 

Wawancara secara open-ended adalah wawancara untuk mendapatkan jawaban 

yang luas. Wawancara secara struktur adalah wawancara yang berpedoman pada 

pertanyaan yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Adapun responden dalam 

penelitian ini adalah pemilik dari rumah makan EFC-FFC yaitu Bapak Tan, Hari 

Yanto Tikno Yuwono dan salah satu karyawannya. 

3.4.Kerangka Teori 

Penelitian ini Menggunakan kerangka teori analisis proses bisnis dari 

Wijayanti (2019). Alasan saya menggunakan teori tersebut dikarenakan teori ini 

memberikan gambaran penelitian yang akan dilaksanakan. Tujuan dari teori ini 

untuk memperbaiki proses pembelian agar proses pembelian dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien melalui pemetaan aktivitas, analisis nilai proses dan membuat 
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perancangan proses pembelian yang baru. Dalam tahap menganalisa dibantu 

dengan activity based costing dimana membantu untuk mengidentifikasi biaya dan 

mengelola aktivitas. 

3.5.Metode Pengumpulan Data  

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Studi 

Dokumen dan Wawancara. Metode Studi Dokumen merupakan metode untuk 

pengumpulan data melalui pengambilan data secara langsung di rumah makan 

EFC-FFC yaitu informasi biaya dan proses pembelian yang saat ini diterapkan oleh 

EFC-FFC. Sedangkan metode wawancara adalah metode dialog secara mendalam 

dengan subyek/sasaran penelitian. 

3.6.Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara untuk mengolah data agar data dapat 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan 

penelitian yang ada. Peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menyajikan 

data-data informasi dari laporan keuangan dan data biaya-biaya yang dikeluarkan 

oleh rumah makan EFC-FFC serta data-data yang dihasilkan dari setiap proses 

pembelian. Data-data tersebut digunakan untuk analisis proses bisnis dan activity 

based costing. Kemudian perbaikan proses dilakukan berdasarkan dari analisis 

proses bisnis dan activity based costing. 

Adapun langkah analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis proses 

bisnis sebagai berikut (Wijayanti, 2019): 

1. Pemetaan aktivitas 
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  Pada tahap ini dilakukan identifikasi proses, subproses dan aktivitas. Pada 

penelitian ini, proses yang diidentifikasi berupa proses pembelian persediaan bahan 

baku rumah makan EFC-FFC.  

2. Tahap analisa nilai proses 

  Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Penggolongan aktivitas yang memiliki nilai tambah dan yang tidak memiliki 

nilai tambah. 

Aktivitas dikatakan mempunyai nilai tambah apabila berupa aktivitas yang harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut (Muskitta et al., 2018): 

 Aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan kondisi 

 Perubahan itu tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya. 

 Aktivitas ini memungkinkan aktivitas lainnya dapat dilakukan. 

Aktivitas dapat dikatakan aktivitas tidak bernilai tambah apabila tidak memenuhi 

salah satu kriteria aktivitas bernilai tambah diatas. 

2. Penghitungan efektifitas siklus proses. 

Efektivitas Siklus = 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑆𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠
𝑥100% 

Waktu siklus = waktu proses + waktu tunggu + waktu inspeksi + waktu perpindahan 

Waktu siklus dibagi menjadi empat komponen (Suryanti, 2013) yaitu: 

 Waktu pemrosesan adalah waktu sesungguhnya yang diperlukan untuk 

mengerjakan suatu produk 
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 Waktu inpeksi adalah waktu yang digunakan untuk menginspeksi produk 

untuk menjamin bahwa produk telah sesuai dengan standar produksi dan 

juga meliputi waktu yang diperlukan untuk mengerjakan kembali produk 

yang kurang memenuhi spesifikasi 

 Waktu perpindahan adalah waktu yang diperlukan untuk memindahkan 

produk dari satu departemen ke departemen berikutnya serta waktu yang 

diperlukan untuk memindahkan produk dari dan ke gudang. 

 Menurut Suryanti (2013) waktu dimana prosuk berada dalam suatu 

departemen sebelum diproses menrupakan waktu tunggu. 

3. Menurut Wijayanti (2019) pengumpulan informasi meliputi empat hal. 

Pertama, aktivitas apa saja yang ada dalam proses. Kedua, jumlah orang yang 

melakukan aktivitas. Ketiga, waktu yang diperlukan untuk melakukan aktivitas. 

Keempat, sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas, dan nilai 

aktivitas 

Dalam tahap ini dilakukan juga analisis activity based costing untuk 

mengidentifikasi biaya pada setiap proses bisnis. Adapun tahapan activity based 

costing sebagai berikut (Pratiwi, 2015): 

 Penggolongan berbagai aktivitas. 

Langkah pertama untuk menerapkan Sistem ABC adalah menggolongkan atau 

mengklasifikasikan aktivitas yang akan menjadi dasar sistem tersebut. Menurut 

Pratiwi (2015) ada empat tingkat untuk memahami penggolongan aktivitas yaitu 

aktivitas berlevel unit, aktivitas berlevel batch, aktivitas berlevel produk, dan 
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aktivitas berlevel fasilitas. Penggolongan ini dilakukan agar proses dapat dengan 

mudah dan jelas diinterprestasikan sehingga aktivitas-aktivitas dapat dikelola untuk 

menghasilkan produk atau jasa. Keempat aktivitas tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

o Unit level activities (aktivitas berlevel unit). Menurut Pratiwi (2015) 

pada level ini biaya dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang 

dihasilkan. Contoh biaya yang termasuk dalam golongan ini adalah 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam listrrik dan jam 

mesin. Unit level activity costs bersifat proporsional karena 

dibebankan ke produk berdasarkan jumlah unit produk yang 

dihasilkan. 

o Batch level activities (aktivitas berlevel batch) biaya ini 

berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Besar 

atau kecilnya biaya ini tergantung dari frekuensi order produksi yang 

diolah oleh fungsi produksi. Jumlah unit produk yang diproduksi 

tidak mempengaruhi biaya berlevel batch. Sebagai contoh, aktivitas 

setup, aktivitas penjadualan produksi, aktivitas pengelolaan bahan, 

aktivitas inspeksi dan sebagainya. 

o Product level activities (aktivitas berlevel produk). Aktivitas 

berlevel produk ialah aktivitas yang lakukan untuk mendukung 

berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Biaya ini 

berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu. 

Biaya ini tidak terpengaruh oleh jumlah unit produk yang diproduksi 
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dan jumlah batch produksi yang dilaksanakan, melainkan biaya ini 

dibebankan kepada produk berdasarkan taksiran jumlah unit produk 

tertentu yang akan dihasilkan selama umur produk tersebut (product 

life cycle). Contoh biaya ini adalah biaya untuk merancang atau 

mendesain produk, desain proses pengolahan produk, dan biaya 

untuk manajer dan staf produksi. Biaya ini dibebankan kepada 

produk berdasarkan taksiran jumlah unit produk tertentu yang akan 

dihasilkan selama umur produk tersebut (product life cycle). 

o Facility level activities adalah aktivitas yang dilakukan untuk 

memfasilitasi proses produksi secara umum. Dimana aktivitas ini 

tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi atau volume produksi. 

Contoh dari aktivitas berlevel fasilitas adalah manajemen pabrik, 

pemeliharaan bangunan, keamanan, pertamanan, penerangan 

pabrik, kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta depresiasi 

pabrik. 

 Pengasosisasian berbagai biaya dengan berbagai aktivitas. 

Aktivitas berikutnya adalah menghubungkan berbagai biaya dengan aktivitas, yang 

bertujuan untuk menentukan besarnya biaya untuk setiap aktivitas yang dilakukan 

dalam menghasilkan produk. 

 Penentuan kelompok-kelompok biaya yang homogen. 
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Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan jenis-jenis biaya yang sejenis atau 

homogen. Biaya dikatakan sejenis atau homogen adalah biaya yang secara logis 

berkaitan dan mempunyai rasio konsumsi yang sama. 

 Penentuan tarif kelompok. 

Tarif kelompok (pool rate) adalah tarif biaya overhead per unit cost driver yang 

dihitung untuk suatu kelompok aktivitas. Tarif kelompok dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 (𝑝𝑜𝑜𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑒) =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡
  

4. Tahap perancangan perbaikan proses pembelian 

  Pada tahap ini akan dibuat suatu rancangan proses pembelian yang baru 

berdasarkan analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Rancangan proses 

pembelian yang baru ini melalui pengelolaan aktivitas berdasarkan informasi dari 

analisis nilai proses dan activity based costing. Adapun tahap perancangan ini 

meliputi: 

 Pengelolaan aktivitas proses pembelian. Adapun aktivitas yang akan 

dikelola merupakan aktivitas yang tidak bernilai tambah saja. Pengelolaan 

aktivitas meliputi pengelolaan waktu aktivitas, penggolongan aktivitas 

pengendalian dan pengelolaan aktivitas. 

 Perhitungan efektivitas siklus setelah pengelolaan aktivitas. 
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 Perhitungan biaya proses pembelian. Adapun tahap ini dilakukan 

perbandingan biaya proses pembelian sebelum dan sesudah proses 

pembelian 

3.7.Instrumen Wawancara 

1. Bagaimana perkembangan dari rumah makan EFC dan FFC? 

2. Bagaimana struktur organisasi yang dimiliki? 

3. Bagaimana proses pembelian yang diterapkan di rumah makan EFC-FFC? 

4. Berapa orang yang bekerja dalam proses pembelian? 

5. Bagaimana kriteria pemilihan supplier? 

6. Berapa gaji orang yang bekerja dalam proses pembelian? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


