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3. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2015 sampai 20 April 

2015 di PKBM Cemerlang, Kabupaten Wonosobo untuk menganalisis produksi 

produk olahan buah carica di PKBM Cemerlang yang beralamat di Jalan Dieng 

Km 4, Sibunderan, RT 5 RW 4, Krasak, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten 

Wonosobo. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan di lokasi tersebut mengusahakan manisan carica yang baru 

berlangsung 4 tahun.  

3.2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah pengeksplorasian dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau 

kenyataan yang ada melalui pendeskripsian sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang sedang diteliti. Dalam suatu penelitian deskriptif, 

tidak ada pengujian hipotesa melainkan hanya mengolah dan menganalisa data 

menggunakan pengolah statistik yang bersifat deskriptif (statistik deskriptif) 

(Faisal, 1999). Tujuan penelitian deskriptif menurut Narbuko dan Achmadi (2009) 

untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan 

sifat-sifat populasi.  

3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik  

purposive sampling (sengaja) yaitu PKBM Cemerlang. Pertimbangan pemilihan 

lokasi tersebut karena dari 19 PKBM yang ada di Kabupaten Wonosobo, hanya 

ada dua PKBM yang memiliki usaha produksi manisan carica yaitu              

PKBM Cipta Karya Mandiri dan PKBM Cemerlang. PKBM Cemerlang dipilih 

karena PKBM tersebut merupakan produsen manisan carica yang baru berdiri 4 

tahun lalu dan masih tergolong dalam skala usaha kecil, sehingga memerlukan 

penentuan harga pokok produksi agar usaha yang dijalankan dapat berlangsung 

terus menerus. 
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3.4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh langsung dengan metode wawancara kepada pihak 

manajemen PKBM Cemerlang menggunakan panduan pertanyaan, serta 

melakukan pengamatan langsung pada kegiatan produksi di PKBM tersebut. Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki oleh 

PKBM Cemerlang, skripsi, internet, pustaka buku, jurnal dan literatur-literatur 

yang relevan dengan penelitian ini. Pengambilan data sekunder dapat cermati 

secara lebih jelas pada Tabel 3.1. sebagai berikut:  

Tabel 3.1. Jenis dan Sumber Data 

No. Jenis Data Sumber Data 

1. Gambaran Umum Perusahaan 

a. Profil Perusahaan 

b. Jumlah Tenaga Kerja 

Pengelola PKBM Cemerlang 

2. Data Produksi  

a. Kapasitas Produksi 

b. Realisasi Produksi 

c. Rata-rata Produksi Harian 

d. Kebutuhan Bahan Baku 

e. Persediaan Bahan Bahu 

f. Sumber Bahan Baku 

g. Harga Bahan Baku 

Bagian Produksi, Administrasi 

3. Biaya Produksi dan Non Produksi 

a. Biaya Bahan Baku 

b. Biaya Karyawan Tetap 

c. Biaya Overhead 

d. Biaya Administrasi dan Umum 

e. Biaya Pemasaran 

Bagian Produksi, Administrasi 

dan Pemasaran 

4. Data Pemasaran 

a. Jumlah Penjualan 

b. Harga Jual 

c. Daerah Pemasaran 

d. Jumlah Pelanggan 

e. Jumlah Pesaing 

Bagian Pemasaran 

 

3.5. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Definisi dan pengukuran variabel merupakan definisi sebuah pengukuran 

variabel yang ditulis secara rinci dan jelas yang bertujuan untuk memudahkan 

pengelompokan data dengan pengelompokkan indikator dalam variabel tertentu. 
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Definisi dan pengukuran variabel dalam penelitian ini, dapat dilihat dengan lebih 

jelas dalam Tabel 3.2.  

 

Tabel 3.2. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

Biaya Bahan 

Baku 

Seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk 

membeli bahan baku 

pembuatan manisan 

carica oleh PKBM 

Cemerlang. 

a. Jumlah bahan baku. 

b. Persediaan bahan baku. 

c. Harga bahan baku.  

d. Kapasitas produksi. 

e. Realisasi produksi. 

f. Rata-rata produksi.  

g. Persediaan produk akhir.  

Skala pengukuran: 

rasio.  

Cara Pengukuran: 

total biaya 

pembelian bahan 

baku. 

Biaya Tenaga 

Kerja 

Seluruh biaya yang 

dikeluarkan oleh 

PKBM Cemerlang 

untuk tenaga kerja yang 

bekerja di PKBM 

Cemerlang.  

a. Jumlah tenaga kerja tetap. 

b. Upah tenaga kerja tetap. 

c. Upah lembur. 

Skala pengukuran: 

rasio.  

Cara pengukuran: 

total biaya tenaga 

kerja tetap  

Biaya Overhead Seluruh biaya yang 

dikeluarkan selama 

proses produksi oleh 

PKBM Cemerlang, 

selain biaya bahan baku 

dan biaya tenaga kerja. 

a. Biaya bahan baku  

penolong. 

b. Biaya bahan bakar (gas). 

c. Biaya listrik. 

d. Biaya telepon. 

e. Biaya air. 

f. Biaya internet. 

Skala pengukuran: 

rasio. 

Cara pengukuran: 

total biaya tetap 

dan biaya 

variabel. 

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya (Hasan, 1999). Data dan informasi yang didapat, 

kemudian diolah dan dianalisis, tujuannya adalah untuk menyederhanakan data 

yang terkumpul dari hasil wawancara. Data berupa biaya produksi kemudian 

dianalisis dan dihitung untuk mencari penetapan harga pokok produksi.  

3.7. Analisis Harga Pokok Produksi 

Biaya produksi yang dianalisis terdiri dari biaya produksi aktual dan biaya 

produksi standar. Biaya produksi standar merupakan biaya produksi yang 

ditetapkan oleh PKBM Cemerlang berdasarkan kapasitas rata-rata, sedangkan 

biaya produksi aktual merupakan biaya produksi berdasarkan biaya yang terjadi 

pada kapasitas aktual.  
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Analisis harga pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

penetapan harga pokok metode full costing dan variable costing yaitu untuk 

mengetahui seberapa besar harga pokok yang akan ditetapkan sebagai harga 

pokok penentu harga jual. 

3.7.1. Kemampuan Menghasilkan Laba 

1. Analisis Laba Kotor 

Laba kotor diperoleh dari perhitungan selisih hasil penjualan bersih 

terhadap harga pokok produk yang dijual.  

Laba kotor = Penjualan bersih – harga pokok produk 

2. Marjin Kontribusi (MK) 

Marjin Kontribusi (MK) adalah jumlah yang tersisa dari penghasilan 

penjualan setelah dikurangi dengan biaya variabel. Nilai MK ini dapat digunakan 

untuk menutupi biaya tetap dan kemudian sisanya dapat menghasilkan laba pada 

periode tertentu. Secara hierarki urutan penggunaan nilai marjin kontribusi 

pertama kali sering digunakan untuk menutupi biaya tetap kemudian sisa nilai 

marjin kontribusi tersebut menggambarkan kemampuan laba yang diperoleh. 

Marjin kontribusi dapat dinyatakan dengan total penjualan dikurangi dengan total 

biaya variabel yang dikorbankan untuk menghasilkan produk pada periode 

tertentu (Garrison dalam Marfianda, 2010). Marjin kontribusi diperoleh dari 

perhitungan sbagai berikut: 

MK = Penjualan – Total Biaya Variabel 

 

Keterangan :  

MK = Marjin Kontribusi (Rp) 

NMK = Nilai Marjin Kontribusi (%) 

P  = Penjualan / Total Pendapatan (Rp) 

3. Break Event Point (BEP) 

Titik impas merupakan suatu titik atau keadaan dimana perusahaan tidak 

mengalami kerugian maupun keuntungan (Munawir dalam Marfianda, 2010). 

BEP diperoleh dari perhitungan sebagai berikut: 
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Keterangan:  

BT = Biaya Tetap (Rp/unit) 

BV = Biaya Variabel (Rp/unit) 

P = Penjualan / Total Pendapatan (Rp/unit) 

 

3. Analisis Profitabilitas 

Analisis profitabilitas merupakan analisis untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba, dengan terlebih dahulu menghitung Marginal 

Income Ratio (MIR) dan Margin Of Safety (MOS). Sehingga dengan adanya 

analisis profitabilitas manajemen dapat menyesuaikan kembali standar biaya yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Perhitungan MIR dan MOS dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

a. Rasio profit margin merupakan ukuran kemampuan manajemen untuk 

mengendalikan biaya operasional dalam hubungannya dengan penjualan. 

Makin rendah biaya operasi per rupiah penjualan, makin tinggi margin yang 

diperoleh. Rasio profit margin dapat pula menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menetapkan harga jual suatu produk, relatif terhadap 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meghasilkan produk tersebut  (Hariyadi 

dalam Marfianda 2010). 

 

Keterangan:  

MIR  = Marginal Income Ratio (%) 

BV = Biaya Variabel  

P = Penjualan / Total Pendapatan  

b. Margin of Safety merupakan jumlah unit yang terjual atau diharapkan akan 

terjual atau pendapatan yang diperoleh di atas titik impas (Krismiaji dan 

Aryani, 2011). MOS adalah suatu informasi mengenai sampai tingkat berapa 

perusahaan boleh mengalami penurunan penjualan namun perusahaan tidak 

mengalami kerugian. Oleh karena itu, semakin besar nilai MOS maka 

semakin baik untuk perusahaan.  
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Keterangan:  

MOS : Margin Of Safety (%) 

BEP : Titik Impas  

P : Penjualan / Total pendapatan   

c. Perhitungan profitabilitas (kemampuan menghasilkan laba) dapat dihitung 

menggunakan rumus : 

 

Keterangan: 

π = Kemampuan Memperoleh Laba (%) 

MIR = Marginal Income Ratio (%)  

MOS = Margin Of Safety (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


