
BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Lokasi,dan waktu penelitian  

1. Jenis penelitian .  

Menurut Sugiono (2008:11) “Penelitian Deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,baik satu variabel 

atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

dengan variabel lain”. 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. 

Dari metode tersebut langkah pertama yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisis literatur yang ada serta 

merumuskan hipotesis yang dipakai. Setelah itu penulis mulai 

mengumpulkan data dan membuat suatu deskripsi atau gambaran mengenai 

hubungan antar variabel yang diselidiki “Penerapan pengeluaran modal dan 

pengeluaran pendapatan berdasarkan PSAK no 16 pada PT PLN (Persero) 

WILAYAH SUMATERA UTARA MEDAN” 

  

2. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada PT PLN (Persero) WILAYAH 

SUMATERA UTARA yang beralamat di Jl. K.L Yos Sudarso no 284 

Medan. 
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3. Waktu penelitian  

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2014 sampai dengan 

bulan Mei 2015 

TABEL 3.1 
JADWAL PENELITIAN 

 

Keterangan 

Tahun 2014-2015 

Des-

14 

Jan-

15 

Feb-

15 

Mar-

15 

Apr-

15 

Agustus-

15 

Kunjungan 

perusahaan 

      Pengajuan judul 

      Bimbingan 

proposal 

 

Zz 

    Seminar 

proposal 

      Pengumpulan 

data 

      Bimbingan 

skripsi 

      Seminar hasil 

      Sidang skripsi 
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B.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiono (2008:115) “Populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek  yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

kemudian ditarik suatu kesimpulan.” 

Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aset 

tetap yang ada dalam PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA UTARA 

MEDAN. 

2. Sampel  

  Menurut Sugiono (2008) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

 
  Maka yang menjadi sampel adalah Instalasi dan mesin pembangkit 

listrik di PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA UTARA MEDAN  

 

C. Definisi operasional  

 Defenisi operasional yang ada dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengeluaran modal (Capital Expenditure) adalah biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam rangka memperoleh Instalasi dan mesin pembangkit 

listrik, meningkatkan efisiensi, serta memperpanjang masa manfaat 

Instalasi dan mesin pembangkit listrik. 

2. Pengeluaran pendapatan (Revenue Expenditure) adalah biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam rangka memelihara dan merawat Instalasi dan mesin 
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pembangkit listrik agar tetap dalam keadaan baik untuk  memenuhi 

operasional perusahaan.  

D. Jenis dan sumber data  

1. Jenis data  

Peneliti menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah 

data yang berbentuk angka. 

2. Sumber data  

Dalam penelitian ini peneliti  menggunakan data sekunder. 

Menurut Sugiyono (2005:14) Data Sekunder merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data Sekunder yaitu data yang mendukung data primer yang 

didapatkan dari buku-buku referensi, internet serta literatur ilmiah 

terutama data dari PT PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA UTARA. 

E. Teknik  pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data untuk kepentingan ini, peneliti menggunakan 

langsung beberapa cara yaitu : 

1. Teknik wawancara , yaitu dilakukan dengan cara tanya langsung dengan 

pihak manajemen berkaitan dengan penelitian dan kemudian hasilnya 

dicatat. 

2. Penelitian dokumentasi,  yaitu data yang dikumpul dari buku-buku 

referensi dan internet. 
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F.Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

dengan pendekatan teori yang meliputi : 

1. Pengertian Aset tetap  

2. Metode penyusutan Aset tetap 

3. Pengeluaran Modal 

4. Pengeluaran Pendapatan  
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