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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif. Menurut Syofian Siregar (2013:8) “Metode 

deskriptif dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian 

pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta - fakta sebagaimana 

adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan bentuknya berupa 

studi perkembangan.” 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian dilakukan di CV. Karya Indah Binjai yang 

beralamat di Jln. DR. Wahidin Km. 19 No. 58 Binjai Timur,Telp (061) 

8831676, Fax. (061) 8831676 Binjai 

3. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan mulai Oktober 2014 sampai dengan 

Februari 2015,dengan rincian waktu penelitian sebagai berikut : 
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Tabel III.1 

Rencana Waktu Penelitian 

 

B. Populasi dan Sample 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2008 : 72) ”Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti dan ditarik 

kesimpulannya”. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh aset tetap yang ada di CV. Karya Indah Binjai 

dari awal berdiri perusahaan sampai sekarang (2008 sampai 2014). 
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2. Sampel 

Arikunto (2007 : 20) berpendapat bahwa “ Sampel merupakan 

bagian dari populasi yang dapat diwakili dari seluruh populasi 

tersebut”. 

Sample dalam penelitian ini adalah aset tetap yang ada di CV. 

Karya Indah Binjai dari awal berdiri perusahaan sampai sekarang (2008 

sampai 2014). 

 

C. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah : 

1. SAK ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas 

TanpaAkuntabilitas Publik yang ditujukan untuk entitas yang tidak 

memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan tidak menerbitkan 

laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal 

2. Aset Tetap adalah aset jangka panjang yang dimiliki perusahaan yang 

digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 

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

CV. Karya Indah. Data primer ini berupa sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi, dan hasil observasi. 
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2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dengan 

demikian data sekunder dalam penelitian berupa kepustakaan yang 

dilakukan penulis. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Teknik Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung pada 

objek penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai 

fakta dan kondisi di lapangan, selanjutnya membuat catatan - catatan 

hasil pengamatan tersebut. 

2. Teknik Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data - data yang 

dibutuhkan dari dokumen - dokumen yang dimiliki CV. Karya Indah 

berkaitan dengan penelitian di dalam perusahaan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Syofian Siregar (2013:8) metode deskriptif adalah “Metode 

yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian pada 

keadaan sekarang berdasarkan fakta - fakta sebagaimana adanya, 

kemudian analisis dengan di interpretasikan bentuknya berupa studi 

perkembangan.” 
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