
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan dalam aspek pemahaman 

secara mendalam terhadap suatu perkara daripada melihat pertarungan buat penelitian 

generalisasi. Metode penelitian ini lebih senang memakai teknik analisis mendalam (in- 

depth analysis), yaitu mempelajari perkara secara perkara perkasus lantaran metodologi 

kualitatif konfiden bahwa sifat suatu perkara satu akan tidak sinkron menggunakan sifat 

berdasarkan perkara lainnya. Penelitian kualitatif sebenarnya merujuk dan menekankan 

dalam proses, dan berarti nir diteliti secara ketat atau terukur (bila memang bisa diukur), 

dicermati berdasarkan kualitas, jumlah, intensitas atau frekuensi. Penelitian kualitatif 

menekankan sifat realita yang dibangun secara sosial, interaksi yang erat antara peneliti 

menggunakan yang diteliti dan hambatan situasional yang membangun penyelidikan. 

Penelitian kualitatif pula menekankan bahwa sifat peneliti itu enuh menggunakan nilai 

(value laden). Mereka mencoba menjawab pertanyaan yang menekankan bagaimana 

pengalaman sosial diciptakan dan diberi arti. 

B. Objek dan Lokasi Penelitian 

 

Objek penelitian pada penelitian ini Perlakuan akuntansi main product dan by 

product. Lokasi penelitian ini berada di Kota Muaradua Sumatera Selatan. 

 
  



 

C. Metode Penelitian 

 

1. Operasional Variabel 

 

a. Definisi Konseptual 

Main Product (Produk Utama) merupakan satu atau beberapa macam produk 

primer yang memiliki nilai lebih tinggi. 

By Produk (Produk sampingan) merupakan satu atau beberapa macam 

produk yang memiliki nilai nisbi mini dan didapatkan secara serempak 

menggunakan produk primer yang memiliki nilai lebih tinggi 

Laporan keuntungan rugi merupakan laporan yang mengikhtisarkan 

pendapatan dan beban, dan mendeskripsikan posisi keuangan perusahaan 

apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau rugi dalam akhir periode 

b. Definisi Operasional 

 

Main product merupakan satu produk atau lebih yang nilai jualnya nisbi lebih 

tinggi, yang diproduksi beserta menggunakan produk lain yang nilai jualnya 

nisbi rendah, sedangkan by product merupakan satu produk atau lebih yang nilai 

jualnya nisbi lebih rendah, yang diproduksi beserta menggunakan produk lain 

yang nilai jualnya nisbi lebih tinggi. Laporan keuntungan rugi buat membantu 

perusahaan memprediksi jumlah, mengukur taraf keberhasilan operasional, 

penetapan ketika, dan ketidakpastian berdasarkan arus kas masa depan. 

D. Responden Penelitian 

 

Responden dalam penelitian ini merupakan pihak yang berwenang pada bagian 

produksi dan pemilik Pabrik Tahu Dan Tempe Mun Kota Muaradua Sumatera 

Selatan yang berjumlah tiga orang. Responden penelitian diwawancara tentang 

seluruh porto yang terlibat pada perhitungan proses produksi tadi dan kegitan 

apa saja yang terdapat pada proses produksi hingga didapatkan sebuah produk. 

 
 



E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data yang dipakai penulis pada penyusunan Laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini merupakan : Dokumentasi DaIam teknik 

dokumentasi ini, penulis bisa merogoh beberapa data terkait mengenai Pabrik 

Tahu Dan Tempe Mun Kota Muaradua Sumatera Selatan. Data-data yang 

diharapkan diantaranya kebutuhan bahan standar, data penjualan, dan data porto 

. Wawancara Teknik pengumpulan data wawancara pada penelitian ini 

dilakukan menggunakan cara mendatangi dan mengadakan Tanya jawab secara 

eksklusif pada Pemilik Pabrik Tahu dan Tempe guna buat menerima data yang 

diharapkan 

F. Teknik Analisis Data 

 

Teknik Analisis Data Pengakuan Pengakuan adalah proses penentuan pos suatu 

transaksi buat dicatat atau nir pada sistem pencatatan, yang akan mensugesti laporan 

keuangan perusahaan. suatu transaksi bisa diakui bila bisa diukur menggunakan 

tangguh. Dan semua porto terkait produk dan pengolahan limbah yang dimuntahkan 

sang Pabrik Tahu dan Tempe bisa diukur menggunakan tangguh, maka semua porto 

tadi bisa diakui. Pabrik Tahu dan Tempe mengakui setiap transaksi yang terjadi 

memakai metode cash basis. Jadi perusahaan mengakui adanya pendapatan waktu 

adanya uang yang masuk ke pada kas perusahaan, dan mengakui adanya porto 

waktu terdapat transaksi yang mengakibatkan munculnya uang berdasarkan kas 

perusahaan. Pengukuran Pabrik Tahun dan Tempe mengukur porto -porto terkait 

proses produksi dan pengolahan limbah perusahaan memakai satuan moneter dari 

porto yang sudah dimuntahkan perusahaan dan mengacu dalam SAK EMKM. 

 

 

 

 



Pabrik Tahu Dan Tempe Mun Kota Muaradua SumSel 

Laporan Laba Rugi 

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 

Format Laporan Laba Rugi dalam Metode Sifat Beban 
 

 

Pendapatan Rp 
765.900.000 

Pendapatan operasional lain Rp 
515.097.060 

Perubahan persediaan barang jadi dan barang 

dalam proses 

Rp 

25.988.000 

Bahan baku yang digunakan Rp 

502.560.000 

Beban pegawai Rp 
43.200.000 

Beban penyusutan dan amortisasi Rp 
14.253.720 

Beban operasi lainnya  Rp 
14.621.720 

Total beban operasi  (Rp 
1.600.794.560) 

Laba operasi Rp 

1.515.097.060 

 

  



Format Laporan Laba Rugi dalam Metode Fungsi Beban 

 
Pabrik Tahu Dan Tempe Mun Kota Muaradua SumSel 

Laporan Laba Rugi 
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 

Pendapatan Rp 
3.965.827.000 

Beban pokok penjualan (Rp 
834.894.560 ) 

Laba bruto Rp 
1.600.794.560 

Pendapatan operasional lainnya Rp 
749.197.060 

Beban pemasaran (Rp 
85.697.500) 

Beban umum dan administrasi (Rp 
14.253.720) 

Beban operasional lain (Rp 
14.621.720) 

Total Beban (Rp 2.351.050.440 ) 

Laba operasi Rp 1.515.097.060 

 
 


