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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis, Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif komparatif, 

Menurut Sugiyono (2012:35) penelitian deskriptif komparatif adalah 

“penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai satu variable dengan 

variable yang lainnya dalam waktu yang berbeda antara variable satu dengan 

yang lain”. Dalam penelitian ini penulis membandingkan antara pengakuan 

pendapatan pada PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering di Medan 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak dibidang Jasa 

Konsultansi yaitu pada PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering di Medan 

yang beralamat di Jalan Setia Budi Pasar II No. 378 Tj. Sari – Medan. 

3. Waktu Penelitian 

Kegiatan Penelitian ini di mulai dari bulan April 2014 sampai dengan 

bulan September 2014, dengan rincian waktu sebagai berikut  

Tabel III.1 Jadwal Penelitian 

 

 

 

 

1 Pengajuan Judul

2 Pembuatan Proposal

3 Bimbingan Proposal

4 Seminar Proposal

5 Pengumpulan Data

6 Analisis Data

7 Penyusunan Skripsi

8 Bimbingan Skripsi

9 Seminar Hasil

10 Pengajuan sidang Meja Hijau

KegiatanNo. April 2014
September s/d 

Oktober 2014
Mei 2014 Juni 2014 Agustus 2014Juli 2014
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B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi merupakan kumpulan individu atau objek penelitian yang 

memiliki kualitas-kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Laporan Pendapatan Proyek Pada PT. Pemetar 

Argeo Consultant Engineering di Medan tahun 2012.  

2. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang 

relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi, sampel dalam penelitian 

ini adalah Laporan Pendapatan Proyek Pada PT. Pemetar Argeo 

Consultant Engineering di Medan tahun 2012 

C. Definisi Operasional 

Definisi Operasional menunjukaan indikator dari variable dan 

bagaimana cara mengukur variable tersebut. Dalam penelitian ini 

menggunakan satu variable. Metode pengakuan pendapatan adalah prosedur 

akuntansi yang menentukan kapan pendapatan harus diakui. Ada 3 (tiga) 

indikator dari variabel tersebut : 

1. Pendapatan, adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 

timbul dari aktifitas normal perusahaan selama satu periode bila arus 

masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari 

kontribusi penanam modal. 

2. Pengukuran pendapatan artinya, pendapatan diukur pada nilai wajar yang 

diterima atau yang dapat diterima. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

 

25 

 

3. Pengakuan pendapatan artinya, pendapatan diakui pada saat diterima atau 

dipastikan akan diterima sebesar nilai wajar yang diterima atau yang 

dapat diterima. 

D. Jenis Dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer yaitu data yang yang dikumpulkan pada saat melakukan 

penelitian yang diperoleh dari data yang ada dilapangan. 

b. Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang 

diperoleh dari bacaan, literature – literature dan sumber – sumber 

lain. 

2. Sumber Data 

a. Wawancara : dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan mengenai 

data yang peneliti butuhkan kepada pihak yang berkepentingan, cara 

ini dilakukan agar dapat menjaring data dan informasi yang 

diperlukan dalam penelitia 

b. Dokumentasi : dengan cara mengumpulkan data dan catatan-catatan 

yang berhubungan dengan penelitian  dan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No. 23 

E. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 

metode deskriptif  komparatif dengan pendekatan kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2012:35) metode deskriptif komparatif dengan pendekatan 
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kualitatif  adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data, 

merumuskan, mengklasifikasikan, menganalisis dan mendeskripsikan data 

dengan membandingkan adaptasi pengakuan pendapatan pendapatan pada 

perusahaan menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan praktek yang 

terjadi pada pada perusahaan PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering di 

Medan. 
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