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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Sugiono (2012 : 3) mengemukakan secara umum penelitian diartikan 

sebagai secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. 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.” 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian bertempat di Kantor Akuntan Publik (KAP) Joachim 

Poltak Lian Michell dan Rekan yang beralamat di Jln. Setia Budi, 

Komplek Business Point, Blok CC No. 6. 

 

3. Waktu Penelitian 

Adapun penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2014 sampai 

dengan bulan Mei 2015. Adapun rincian kegiatan penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel III.1 berikut dibawah ini: 
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Tabel III.1 

Rencana Waktu Penelitian 

 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiono (2010 : 72) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi penelitian 
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adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor independen yang ada di KAP 

Joachim Poltak Lian Michell & Rekan. 

2. Sampel  

Menurut sugiono (2010 : 73) “sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor independen yang 

ada di KAP Joachim Poltak Lian Michell & Rekan selama tahun 2011, 

2012 dan 2013. 

 

C. Definisi Operasional 

Adapun defenisi operasional dari penelitian ini: 

1. Distribusi Frekuensi adalah data yang telah diperoleh dari suatu penelitian 

yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang 

berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. 

2. Opini Auditor Independen adalah pendapat yang dikeluarkan auditor 

independen atau akuntan public mengenai kewajaran laporan keuangan 

suatu perusahaan. 
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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 

Kantor Akuntan Publik Joachim Poltak Lian Michell Medan. Data primer 

penelitian ini berupa hasil dokumentasi dan wawancara tentang opini 

auditor independen.. 

2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung 

atau 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: 

1. Wawancara yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak 

yang berkompeten dan berwenang dalam kantor akuntan publik yang 

terkait dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data - data yang dibutuhkan 

dari dokumen - dokumen yang dimiliki KAP Joachim Poltak Lian Michell 

dan Rekan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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F. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh, peneliti 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan dan 

mengungkapkan fakta dan keadaan yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik analisis sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran kemampuan klien dalam menyajikan laporan 

keuangan, penulis menggunakan teknik analisis distribusi frekuensi dari 

opini yang ada. 

2. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan klien dalam menyajikan 

laporan keuangan dalam tiga tahun berjalan, maka penulis menggunakan 

teknik komparatif dengan membandingkan opini yang diterbitkan oleh 

auditor selama tiga tahun berjalan. 

 


