
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Ghony dan almanshur 

(2012:25) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang 

terpenting suatu barang atau jasa. Hal yang terpenting suatu barang atau jasa yang berupa 

kejadian, fenomena dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut dapat dijadikan 

pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori  

Sedangkan pendekatan yang dipakai berupa deskriptif. Pendekatan deskriptif. 

Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, 

mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah 

memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa. 

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana perlakuan akuntansi yang 

diterapakan dalam produk cacat dan rusak di UD. Moh. Anwar. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk 

memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian bertempat di jalan Raya Tenggara SDN 

6 Karduluk, Desa Karduluk, Kecamatan Paragaan, Kabupaten Sumenep Jatim No. 69464. 

UD. Moh. Anwar ini memproduksi produk-produk fueniture dengan bahan baku kayu, triplek 

dan aluminium. 

3.3 Subyek Penelitian  

Meleong (2010:132) mendifinisikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya 

orang yang pada penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian. Untuk mendapatkan pemahaman tentang perlakuan akuntansi 

yang diterapkan di UD. Moh. Anwar terhadap produk rusak dan cacat, maka penelitian ini 

tidak terlepas dari pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu pemilik 

perusahaan selaku pimpinan perusahaan, pihak administrasi, dan pihak informan lainnya 

yang sekiranya nanti dapat membantu peneliti dalam menggali data-data yang diperlukan 

dalam penelitian ini. 

3.4 Data dan Jenis Data  

1). Data primer  



Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama dilapangan.. Untuk 

mendapatkan hasil data primer penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

seperti : 

a. Observasi, teknik observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengamati 

secara langsung proses perlakuan akuntansi terhadap produk rusak dan 

cacat,selanjutnya penulis juga mencatat informasi yang dianggap dapat mendukung 

penelitian ini. 

b. Wawancara kepada pihak-pihak yang menjadi informan. 

2). Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk menunjang penelitian yang 

didapatkan melalui orang lain atau dokumen. Berupa data yang terdokumentasi di perusahaan 

seperti sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan maupun laporan keuangan. 

Data-data sekunder didapat penulis melalui : 

a. Company Profile UD. Moh. Anwar 

b. Laporan keuangan. 

c. Daftar kepustakaan (buku-buku referensi). 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2011:224) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, Sugiyono (2011:225) menyebutkan bahwa 

dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam natural setting (kondisi yang 

alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada 

observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth 

interview) dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan 

gabungan keempatnya. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh 

dari perusahaan, Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan informasi secara langsung maupun tidak langsung untuk 



memperoleh gambaran kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan penelitian 

skripsi ini. 

b. Interview/wawancara  

Wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan kepada 

manajer perusahaan. Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap produk 

cacat dan rusak, pada responden yaitu : 

1. Pihak pemilik sekaligus pimpinan dalam UD. Moh. Anwar 

2. Pihak administrasi pada UD. Moh. Anwar 

c. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2011:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Hasil penelitian akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah 

pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan 

autobiografi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumen yang 

digunakan untuk mendukung dua metode sebelumnya adalah berupa dokumen-dokumen 

megenai informasi perlakuan akuntansi terhadap produk cacat dan rusak dan SAK ETAP. 

 

 

 

3.6 Analisa Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, 

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data (Moleong,2010:280) 

Metode analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan survey langsung dengan datang ke lokasi penelitian di UD. Moh. Anwar.  

2. Melakukan wawancara kepada informan (pemilik perusahaan yang selaku pinpinan 

perusahaan, pihak administrasi dan informan lain yang bisa memberi informasi) di UD. 

Moh. Anwar yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini, dalam wawancara ini 

diharapkan dapat menggali data-data yang dibutuhkan, seperti: 



a. Mendapatkan jawaban dari pertanyaan bagaimana cara pemisahan dan penilaian 

produk-produk yang diangap baik dan produk yang dianggap cacat dan rusak 

(klasifikasi). 

b. Data-data laporan keuangan, diantaranya: 

 Laporan hasil produksi (produk baik, cacat dan rusak) pada tahun 2012  

 Laporan hasil penjualan (produk baik, cacat dan rusak)pada tahun 2012. 

 Laporan L/R perusahaan tahun 2012. 

3. Setelah data-data yang kami butuhkan didapat, langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis setiap pada setiap laporan keuangan tersebut, dengan beberapa tahap, yaitu: 

 Tahap-tahap 

1. Menghitung harga pokok produksi pada UD. Moh. Anwar beredasarkan data 

sekunder 

2. Menganalisis laporan hasil produksi dengan memberikan persentase pada setiap 

produk ( produk baik, cacat dan rusak) 

3. Menganalisis hasil penjualan produk cacat dengan mengalihkan tiap bulannya dengan 

harga jual rata-rata setiap bulannya 

4. Menganalisi perhitungan harga pokok produksi yang diterapkan di Ud. Moh. Anwar 

dengan perhitungan penulis menurut teori yang ada. 

5. Menganalisis pencatatan yang dilakukan oleh UD. Moh. Anwar dengan 

membandingakan denan teori yang dikemukakan oleh beberapa tokoh akuntansi 

diantaranya adalah mulyadi. 

6. Penjurnalan oleh penulis 

 


