
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yag berupa 

angka-angka yang diperoleh melalui dokumen perusahaan seperti data operasional 

dan laporan keuangan perusahaan. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan 

oleh penulis dalam penelitian ini  adalah : 

1. Data primer. 

Menurut Husein, (2009:35), “Data primer dapat diambil dari sumber pertama 

baik individu atau perseorangan seperti hasil  dari wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti maupun dari sumber-sumber 

lain”. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari karyawan PT. Makmur 

Abadi raya khususnya manajer akuntansi melalui wawancara. 

2. Data sekunder.  

Menurut Husein, (2009:36), “Data sekunder merupakan data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk 

tabel-tabel ataupun dalam bentuk diagram”. Data sekunder dalam penelitian 

ini diambil dari data yang sudah diolah berupa profil perusahaan, struktur 

organisasi dan data yang diperoleh dari hasil pengolahan buku, teori-teori, dan 

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Makmur Abadi Raya dengan 

bagian yang terlibat langsung dalam bidang keuangan ataupun pembukuan. Dari 
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populasi penelitian ini maka akan didapatkan laporan keuangan PT. Makmur 

Abadi Raya khususnya laporan yang memperhitungkan penyusutan aktiva tetap 

pada tahun 2018. 

 Teknik sampel yang digunakan untuk penelitian adalah dengan 

menggunakan teknik sampling secara rambang bertingkat. Karena teknik 

sampling secara rambang bertingkat memiliki subpopulasi-subpopulasi yang 

sifatnya bertingkat. Sesuai dengan penelitian yang akan diteliti, maka teknik 

tersebut sangat tepat untuk digunakan. 

3.3 Pendekatan Penelitian 

Menurut Ningsih (2015:13), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik 

populasi tertentu atau bidang tertentu, baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, 

pendapat, kondisi, prosedur atau sistem secara faktual dan cermat.  

Pada penelitian saat ini, metode analisis data yang digunakan yaitu metode 

analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan semua data untuk mendukung 

tulisan ini untuk dipresentasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang 

objektif tentang objek dan masalah yang diteliti. Adapun dalam penelitian saat ini, 

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengumpulkan data mengenai daftar inventaris dan penyusutan PT. Makmur 

Abadi Raya 

2. Menghitung biaya penyusutan. 

3. Membandingkan pengaruh kedua metode dengan laba yang diperoleh. 

4. Mengambil kesimpulan dan saran. 
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3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Objek penelitian ini adalah PT. Makmur Abadi Raya Medan beralamat di Jl. 

Yos Sudarso Komplek Glugur Point Medan No.2 B. Waktu Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Mei 2019 s/d Oktober 2019. Jadwal penelitian dapat 

dilihat di Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian 

Keterangan 

Mei - Juni 2019 Juli  - Agust 2019 Sept  –  Okt  2019 

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

Tahap Persiapan   C                     

Penyusunan Proposal                         

Riset Lapangan                         

Pengolahan Data                         

Penyelesaian Skripsi                         
 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang berkaitan maka peneliti 

melakukan pengumpulan data melalaui beberapa teknik sebagai berikut : 

1. Peneliti mengumpulkan berbagai teori dan rumus melalui studi kepustakaan 

yang berasal dari literatur-literatur ilmiah, mengumpulkan bahan-bahan dan 

informasi mengenai teori serta konsep yang digunakan untuk menjelaskan 

fenomena yang berhubungan variabel penelitian, melalui dokumen tertulis 

berupa buku dan bahan tertulis lainnya. 

2. Observasi yaitu melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap 

aktivitas yang berhubungan dengan lokasi penelitian seraya mencermati hal-hal 
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yang berhubungan dengan objek penelitian seperti cara perhitungan dan 

penyajian PPN dalam laporan keuangan. 

3. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan 

pihak perusahaan, khususnya bagian yang berhubungan langsung dengan objek 

penelitian baik dalam bidang keuangan maupun bidang perpajakan. 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:  

1. Variabel bebas. 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau penyebab dari 

perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah metode penyusutan aktiva tetap. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi perusahaan yang 

terdapat akumulasi penyusutan aktiva tetap. 

 
3.7 Teknik Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 

dengan cara mengumpulkan semua data untuk mendukung tulisan ini untuk 

dipresentasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif tentang 

objek dan masalah yang diteliti. 

 
 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA




