
BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dan lokasi 

penelitian pada PT.Natama Karya Jaya Medan guna menganalisis perlakuan akuntansi pada 

aset  tetap perusahaan.  

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain. Metode kualitatif merupakan metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, 

teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2012:15). 

 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di PT.Natama Karya Jaya Medan beralamat di Jl. 

Flamboyan, No. 11, Medan Tenggara, Medan, 20228. 
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2. Waktu Penelitian  

Adapun waktu penelitian yang direncanakan adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1.  

Rencana Waktu Penelitian 

 

No Jenis kegiatan 
2016 2017 

Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei 

1.  Pengajuan judul         

2.  Penyelesaian proposal         

3.  Bimbingan proposal         

4.  Seminar proposal         

5.  Pengumpulan data         

6.  Pengolahan data         

7.  Seminar hasil         

8.  Sidang meja hijau         

 

 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari dokumentasi arsip perusahaan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengambilan 

data sejarah perusahaan, struktur perusahaan, laporan keuangan tahunan periode 2013, 2014 

dan 2015 yang terdiri dari neraca dan laba rugi,  daftar aset   tetap serta literatur lainnya yang 

relevan. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian adalah semua laporan keuangan tahunan PT.Natama Karya 

Jaya Medan sejak berdiri tahun 2007 hingga sekarang.  

28 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan PT.Natama Karya Jaya Medan 

selama tiga tahun terakhir yaitu periode 2013 s/d 2015. Dasar pertimbangan memilih sampel 

ini karena pada periode ini ditemukan adanya kelemahan dalam perlakuan akuntansi tetap. 

 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang disusun berdasarkan tanda-tanda atau 

konsep objek penelitian apa yang dapat diamati dan diukur. Sesuai dengan tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset  tetap dan pengaruhnya terhadap laporan 

keuangan, maka defenisi operasional dari objek penelitian ini yaitu : 

1. Perlakuan akuntansi aset  tetap : adalah berbagai perlakuan akuntansi terhadap aset  

tetap agar dapat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku meliputi 

perolehan aset tetap, pengakuan pengeluaran aset  tetap, penyusutan aset  tetap dan 

pelepasan aset  tetap. 

2. Laporan Keuangan : adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan perusahaan 

selama satu tahun yang terdiri dari necara dan laporan laba rugi. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang akan  digunakan dalam pengumpulan data bahan penelitian adalah teknik 

dokumentasi yaitu mencatat data yang sudah ada pada subjek penelitian dengan mempelajari 

kebijakan perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan 

yang terdiri dari neraca dan laba rugi dalam rangka perlakuan akuntansi terhadap aset   tetap 
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F. Teknik Analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif  

kualitatif.  Sugiyono (2012:29) menjelaskan analisis deskriptif kualitatif berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau 

sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. 

Adapun tujuan analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh gambaran yang objektif mengenai perlakuan akuntansi aset tetap yang 

diterapkan PT.Natama Karya Jaya Medan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan 

perusahaan berdasarkan data laporan keuangan tahun 2013 s/d 2015. 
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