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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta 

yang diperoleh untuk ditarik suatu kesimpulan secara umum mengenai masalah 

yang ada.   

B. Objek dan Lokasi Penelitian  

 Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian penulis adalah manfaat 

akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu manajemen menilai kinerja 

manajer pusat biaya produksi pada PT. Sang Hyang Seri ( Persero).  Dimana 

penelitian ini dilakukan penulis dengan tujuan untuk mengetahui manfaat 

akuntansi pertanggungjawaban dalam menilai kinerja manajer pusat biaya 

produksi. Penelitian ini dilakukan di PT. Sang Hyang Seri(Persero) Kantor 

Regional V Lampung berlokasi diJL. Pertanian-Pekalongan Desa Tulus Rejo 

Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. 

 

C. Definisi Operasional Variabel  

 

Variabel   Indikator  Sub Indikator  

Bermanfaatnya 

akuntansi 

pertanggungjawaban  

sebagai alat  bantu 

menilai kinerja 

manajer pusat biaya 

produksi  

Syarat-syarat 

penerapan  akuntansi 

pertanggungjawaban 

yang terdiri dari :  

a.  

b.  

Struktur organisasi yang 

secara jelas menetapkan 

wewenang dan tanggung 

jawab.  

Penyusunan anggaran 

yang disusun oleh tiap 

bagian.  

  c.  Pemisahan biaya 

   terkendali  dan 
tidak terkendali. 

biaya 

  d.  Penyusunan kode  
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   Rekening yang  

   Mencantumkan 

bagian.  

kode  

  e.  Sistem pelaporan 

kepada manajer yang 

bertanggungjawab.  

  Karakteristik akuntansi 

pertanggungjawaban 

yang terdiri dari :  

a.  Adanya identifikasi  

pusat-pusat 

pertanggungjawaban.  

  b.  Standar ditetapkan 

sebagai tolak ukur 

kinerja manajer.  

  c.  Kinerja manajer diukur 

dengan membandingkan 

realisasi dengan 

anggaran.  

  d.  Manajer diberi 

penghargaan atau 

hukuman berdasarkan 

kebijakan manajer.  

  Penggunaan informasi 

akuntansi 

pertanggungjawaban 

dalam menilai kinerja 

pusat biaya produksi  

a.  

b.  

Penyajian informasi 

biayayang dianggarkan, 

realisasi,dan selisihnya.  

Kuantitas produksi 

sesuai dengan anggaran.  

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam melakukan 

penelitian di PT. Sang Hyang Seri (Persero), penulis melakukan sebagai berikut :  

 

 

1. Penelitian Lapangan  

Yaitu  Penelitian dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan 

yang dilakukan dalam perusahaan.  Teknik ini dilakukan dalam berbagai 
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cara :  

a. Wawancara  

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-

pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk mendapatkan 

gambaran secara umum mengenai perusahaan dan masalah-masalah 

khusus yang sedang diteliti.  

b. Pengamatan  

Yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap fasilitas fisik serta terhadap 

kegiatan perusahaan untum memperoleh gambaran secara nyata 

mengenai kondisi operasi perusahaan.  Pengumpulan dan analisis 

documen dan catatan perusahaan yang diperlukan.  

 

2. Penelitian Kepustakaan  

 Hal ini dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan dengan cara membaca 

buku serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti.   

Penelitian kepustakaan ini diperlukan sebagai :  

a. Bahan panduan untuk melaksanakan penelitian di lapangan.  

b. Pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pembahasan 

masalah.  

c. Dasar perbandingan praktek di lapangan.  

 

E. Teknik Analisis Data 

 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

diskriptif analitis yang digunakan dengan cara mengumpulkan bukti, keterangan, 

dan data lain yang diperlukan sehubungan dengan indikator yang harus dipenuhi 

di variabel penelitian. 

 


