
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis,Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif yaitu 

mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudian 

menguraikannya secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari 

penyelesaian nya. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian di lakukan pada PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) 

MEDAN yang berlokasi di Jalan Medan Tanjung Morawa KM 16,5 Medan Telp 061-

7940055. 

3. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian di rencanakan dari bulan Desember 2015 sampai dengan 

Februari 2016. Adapun rincian kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada table 3.1 

berikut dibawah ini. 
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TABEL 3.1 

Rincian Waktu Penelitian 
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No Keterangan Tahun 2015 

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr 

1 Pengajuan Judul skripsi        

2 Pembuatan proposal        

3 Bimbingan proposal        

4 Seminar proposal        

5 Pengumpulan data dan 

analisis data 

       

6 Penyusunan dan 

bimbingan skripsi 

       

7 Seminar hasil        

8 Sidang Meja Hijau        
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B. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah : 

a.   Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan yang 

mendukung penulisan ini yang diperoleh dari hasi wawancara, maupun dokumen/arsip 

perusahaan berupa gambaran umum perusahaan, dan srtuktur organisasi. 

b.   Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang dapat diperoleh melalui 

dokumen perusahaan seperti data operasional perusahaan dan laporan  keuangan 

perusahaan. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan : 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung pada PT. PERKEBUNAN 

NUSANTARA II (PERSERO) TG.MORAWA - MEDAN 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan pembahasan dari luar perusahaan, seperti buku-buku atau referensi lain yang 

mendukung dalam penulisan ini. 

C. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan menafsirkan yang 

berbeda-beda mengenai penelitian ini, maka setiap variable perlu adanya batasan pengertian 

dan definisi operasional sebagai berikut: 
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1. Pengertian akuntansi adalah seni mencatat, mengidentifikasi, mengukur dan 

melaporkan informasi ekonomi, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. 
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2. Aktiva tetap adalah  asset berwujud yang tujuan pemilikannya adalah untuk 

digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan 

kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, tidak untuk dijual kembali, 

dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode 

3. Penyusutan adalah pengakuan adanya penurunan nilai aktiva tetap berwujud. 

4. Laba adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan atas usahanya. 

 

D. Populasi dan Sample Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiono (2008;72) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertata yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” dalam penelitian 

ini yang menjadi populasi adalah Pengelolaan Asset Tetap dan Penyusutan nya pada 

PT.PERKEBUNAN NUSANTARAII (PERSERO) TANJUNG MORAWA – DELI 

SERDANG 

2. Sample Penelitian 

Menurut Sugiono (2008;73) “Sample merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi”. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengelolaan Asset tetap dan penyusutan serta pengaruhnya terhadap peningkatan laba 

pada PT.PERKEBUNAN NUSANTARAII (PERSERO) TANJUNG MORAWA – 

DELI SERDANG 
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