
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu 

berupa laporan laba rugi dan struktur organisasi pada PT. Bintang Anugerah Jaya 

Lestari. Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, 

berupa kuesioner atau juga data hasil wawancara dengan karyawan PT. 

Bintang Anugerah Jaya Lestari. Data yang diperoleh dari data primer ini harus 

diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. 

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh setelah diolah oleh perusahaan, 

seperti data mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi, laporan laba rugi 

perusahaan periode 2017 - 2018 dan literatur lainnya. Sumber data yang tidak 

secara langsung memberikan data pada pengumpul data. 

 

3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkait atau 

mempunyai hubungan dengan apa yang penulis sedang teliti. Dalam hal ini yang 

menjadi populasi adalah pimpinan PT. Bintang Anugerah Jaya Lestari, staf bagian 

keuangan perusahaan serta karyawan-karyawan lainnya yang dianggap dapat 
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memberikan informasi atau masukan data yang diperlukan dalam penulisan 

skripsi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

secara random. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 

mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup 

penelitian. 

Metode  pengumpulan data yang penulis lakukan dapat dibagi atas tiga 

kelompok, yaitu : 

a. Metode pengamatan langsung (observasi) 

b. Metode dengan menggunakan pertanyaan (wawancara) 

c. Metode khusus (dokumentasi) 

a. Metode Pengamatan Langsung (observasi) 

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 

pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Ciri observasi sangat 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain yaitu kuesioner dan wawancara, 

kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang lain, maka 

observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek lainnya. 

b. Metode Dengan Menggunakan Pertanyaan (wawancara) 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau 
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pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat. 

Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan wawancara akan 

dilakukan terhadap pimpinan perusahaan, baik untuk mencari tahu mengenai 

pengumpulan datanya dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak 

langsung. 

c. Metode Khusus (dokumentasi) 

Dokumentasi dilakukan melalui cara melihat dokumen-dokumen perusahaan 

seperti data laporan laba rugi tahun 2017-2018. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif – komparatif. Metode deskriptif dilaksanakan dengan 

mengumpulkan data laporan pendapatan, laporan pengakuan pendapatan dan 

laporan laba rugi perusahaan. Data tersebut diklasifikasikan, diolah dan dianalisis 

dengan menggunakan penerapan menurut PSAK No. 23 tentang pengukuran dan 

pengakuan pendapatan untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan 

yang dihadapi oleh perusahaan. 

Komparatif , yaitu membandingkan antara penerapan pengukuran dan pengakuan 

pendapatan menurut perusahaan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku 

secara umum. Dari hasil analisis dapat diambil kessimpulan dan diberikan saran 

untuk mengatasi masalah yang dihadapi. 
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3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan pada PT. Bintang Anugerah Jaya Lestari, 

yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa ekspedisi 

yang berlokasi di JL.Serdang No 7G Perbaungan. 

Adapun waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini lebih kurang 

tujuh bulan, direncanakan pada Januari – Juli 2019 dengan tahapan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 

N
O 

Kegiatan Jan-Feb Maret 
 

April 
 

Mei  Juni Juli-
Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pembuatan 

Proposal 
                        

2 Pengajuan 
Proposal 

                        

3 Riset 
Lapangan 

                        

4 Pengelolaan 
Data 

                        

5 Penyusunan 
Skripsi 

                        

6 Bimbingan 
Skripsi 
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