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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

   

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Metodologi kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis/lisan yang didapat melalui wawancara dan observasi. 

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan Crown Cookies. Objek 

yang digunakan dalam penelitian adalah laporan produksi perusahaan dari 

awal berdiri (Pre Order satu hingga Pre Order dua puluh). Laporan produksi 

terdiri dari rincian produk jadi dan produk rusak juga laporan biaya yang 

dikeluarkan. 

3.3 Metode Pengumpulan  Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

3.3.1 Wawancara 

Wawancara menurut Sugiyono (2009:317) adalah pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.  

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data eksternal dan 

internal pada perusahaan. Tipe wawancara yang digunakan adalah 

semi-terstruktur yang mana peneliti akan bertanya sesuai dengan 

pertanyaan yang sudah disediakan, juga bertanya secara spontan. 
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Melalui wawancara semi-terstruktur penulis dapat fokus pada 

masalah penelitian dengan cara bertanya secara langsung juga 

bertanya menggunakan list pertanyaan yang sudah disiapkan 

sebelumnya. Proses wawancara akan dilakukan secara personal 

antara peneliti dengan konsumen, pakar  dan dengan pihak 

manajemen toko kue. 

 

3.3.2 Dokumentasi 

Pengumpulan dengan metode dokumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan dan menyimpan data tersebut secara manual 

maupun elektronik, buku, tulisan dan laporan. Metode ini 

digunakan untuk menunjang data dan informasi bagi penelitian 

juga menjadi bukti bagi penulis. Pada penelitian ini dokumen yang 

akan digunakan adalah laporan produksi, laporan keuangan, 

laporan pembelian bahan, juga hasil wawancara untuk menunjang 

penelitian. 

3.4 Validitas dan Reabilitas 

Validitas dan reabilitas menurut Nisfiannoor (2009:211)  

“validitas berbicara mengenai bagaimana suatu alat ukur yang 

diugnakan memang telah mengukur apa yang ingin diukur. 

Reabilitas membicarakan sejauh mana hasil pengukuran yang 

dilakukan tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali 

pada orang yang sama di waktu berbeda.”  

 

Sedangkan menurut (Kuncoro 2009:175) validitas adalah skala 

pengukuran yang dapat melihat kesesuaian hasil penelitian dengan 
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keadaan yang sebenarnya. Reabilitas merupakan konsistensi dan stabilitas 

dari suatu skala pengukuran. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

triangulasi untuk mendukung pengujian validitas dan reabilitas. Metode 

triangulasi menurut Sugiyono (2013) adalah pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara (teknik) dan waktu. Triangulasi terdiri dari 

berbagai macam yaitu triangulasi data, sumber dan waktu. Penulis 

menggunakan triangulasi data dan sumber untuk melakukan check 

terhadap validitas dan reabilitas hasil penelitian. 

Triangulasi data menggunakan dua data yang berbeda untuk 

menentukan apakah hasil yang didapat oleh penulis valid, contoh 

membandingkan data dari wawancara dengan data dari dokumentasi. 

Triangulasi sumber menggunakan dua sumber yang berbeda untuk 

menentukan apakah hasil yang didapat oleh penulis valid, dengan cara 

membandingkan hasil wawancara dua orang yang berbeda. 

 Dependabilitas menuru Sugiyono (2013) mengacu kepada 

pengukuran waktu, digunakan untuk melakukan pengujian terhadap 

variabel yang sama diwaktu yang berbeda. Hasil pengujian akan 

dibandingkan dan memiliki korelasi dengan pengujian awal untuk 

mendapatkan stabilitas. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam uji 

dependabilitas adalah adanya bukti bahwa Crown Cookies menjalankan 

bisnis dengan sungguh-sungguh dengan bukti tanda tangan dari fasilitator 

EP6 dan IRBP dalam Universitas Ciputra.  
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3.5 Metode Analisis Data 

Langkah-langkah metode analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah: 

1. Melakukan penyusunan dokumen-dokumen penelitian seperti data 

laporan produksi, data pembelian dan sebagainya. 

2. Melakukan pemilihan subjek untuk wawancara, terdiri dari tiga 

konsumen dan pemilik toko kue pesaing. 

3. Mempersiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara. 

4. Melakukan wawancara sebagai bahan penelitian. 

5. Melakukan pengelompokan data-data ke empat aspek biaya mutu atau 

cost of quality (prevention cost, appraisal cost, internail failure cost, 

external failure cost). 

6. Melakukan perhitungan biaya mutu atau cost of quality Crown 

Cookies sesuai dengan empat aspek biaya mutu periode Juni-

September 2014 

7. Evaluasi perhitungan biaya mutu periode Juni-September 2014. 

8. Melakukan perbaikan mutu kemudian melakukan perhitungan biaya 

mutu yang baru pada bulan Oktober 2014. 

9. Menyusun implikasi manajerial, simpulan, saran dan keterbatasa 

penelitian perusahaan. 


