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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini dibutuhkan data dan informasi yang relevan dan

akurat untuk mendukung hasil penelitian. Penelitian ini penulis menggunakan

metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk

menggambarkan, melukiskan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan metode studi kasus, yaitu

yang bertujuan untuk mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik

untuk memperoleh data primer maupun data sekunder. Oleh karena itu, perlu

dibutuhkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dimana data tersebut

dapat diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori yang telah

dipelajari sehingga dari data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi maka lokasi penelitian

dilakukan pada PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA MEDAN yang beralamat

di Jalan Glugur No. 31-32 Medan Petisah, kode pos 20112, telepon 061-

4149107 atau 061-4154333.
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3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakankan mulai bulan Oktober 2014 s/d

April 2015. Adapun rincian kegiatan penelitian yang direncanakan dapat

dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini

populasi yang digunakan adalah seluruh pengakuan laba tahun 2011 s/d 2012

pada PT. Gresik Cipta Sejahtera Medan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



34

2. Sampel

Sampel adalah pemilihan wakil dari bagian jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pengakuan laba periode tahun 2011 s/d 2012 pada PT. Gresik Cipta

Sejahtera Medan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung

dengan melakukan tanya jawab atau wawancara dengan pihak perusahaan

yang berkompeten dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari objek

penelitian dan telah diolah lebih lanjut dan yang telah diteliti dan

dikumpulkan berupa bukti catatan atau laporan keuangan, kebijakan

akuntansi mengenai laba perusahaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:
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1. Wawancara

Wawancara (interview) yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang

berwenang dalam perusahaan,yaitu personil yang berwenang memberikan

informasi secara langsung, mengenai kebijakan Akuntansi keuangan dan

dokumen akuntansi lainnya.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang meliputi laporan dan

catatan tertulis lainnya mengenai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan

pengakuan laba menurut Akuntansi dan Fiskal pada PT. Gresik Cipta Sejahtera

Medan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis deskriptif. Pada metode teknik analisis deskriptif ini penulis menganalisa

dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan data di perusahaan, kemudian

dianalisis, setelah itu dapat melakukan rekonsiliasi dari laporan laba rugi menurut

akuntansi ke laporan laba rugi fiskal, sehingga dapat mengenai permasalahan

yang diteliti, selanjutnya dapat menyimpulkan fakta yang didapat dari analisis

tersebut dan memberikan pemikiran alternatif untuk memberikan pemecahan

masalah.
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