
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Jadwal Penelitian  

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah tingkat 

kesehatan laporan keuangan. Sedangkan wilayah penelitiaannya adalah PT. Indra 

Berkah Karunia yang beralamat Jalan Kepribadian No. 1 E Medan 20111. 

Tabel 3.1 
Jadwal Penelitian  

No. Jenis 
Kegiatan 

2019 
Juli Agustus September Oktober November 

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

1. Pengajuan 
Judul 

                    

2. Kunjungan 
perusahaan 

                    

3. Penyusunan 
proposal 

                    

4. Penyusunan 
Instrumen 

                    

5. Pengumpulan 
data 

                    

6. Analisis data                     

7. Penyusunan 
skripsi 

                    

8. Bimbingan 
Skripsi 

                    

 
3.2 Jenis Data dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, dikumpulkan menggunakan 

berbagai teknik selama proses penelitian berlangsung. 

Kuncoro (2013:145) menyatakan bahwa jenis data terbagi menjadi dua 

yaitu : 

38 
 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



39 
 

a. Kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). 

b. Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. 

Kuncoro (2013:148) menyatakan bahwa, “data sekunder adalah data yang 

telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada 

masyarakat pengguna data. Dalam hal ini diperoleh data tersebut dari berbagai 

literatur – literatur, diktat kuliah dan sumber lainnya”. 

Data sekunder yang diperoleh dari perusahaan antara lain sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan.  

 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dokumentasi dan 

tinjauan pustaka.  

Menurut Sugiyono (2015:225), “pengumpulan data dapat diperoleh dari 

hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi”. 

Studi   Dokumentasi   yaitu  dengan  mengumpulkan  dokumen dan data 

yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan. Tinjauan pustaka, yaitu 

mencari dan mengumpulkan teori dan data yang bersifat ilmiah yang dapat 

memberikan petunjuk serta menunjang untuk mengatasi masalah yang dihadapi di 

lapangan. Peneliti menggunakan tinjauan pustaka berupa buku-buku yang 

berhubungan dengan laporan keuangan. 

 
3.4 Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2015:148), “penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 
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menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Dengan analisis data deskriptif ini memberikan gambaran mengenai hasil 

penelitian seperti pengolahan data yang diperoleh penulis mengenai laporan 

keuangan. 
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