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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriftif. Penelitian ini 

diawali dengan pengumpulan data yang ada kemudian di analisis, 

diinterpretasikan agar dapat memberikan gambaran mengenai perusahaan 

yang diteliti. Menurut Sugiono (2012:11): “Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain.” 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Dinas Pertambangan dan 

Energi yang beralamat di Jalan Setia Budi Pasar II No.84, Tanjung Sari, 

Medan. 

3. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dan pelaksanaan penulisan laporan yang dilakukan oleh 

peneliti sebagaimana terlihat dalam tabel jadwal kegiatan sebagai berikut: 
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Tabel III.1 
Rencana waktu penelitian 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang umumnya dalam 

bentuk objek, tranksaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk 

mempelajarinya menjadi suatu objek penelitian. 

Jenis 

Kegiatan 

Tahun 2015 

Jan Feb Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan 

Judul 
                             

Penyusunan 

Proposal 

                             

Bimbingan 

Proposal 

                             

Seminar 

Proposal 

                             

Pengumpulan 

Data 

dan Analisis 

Data 

                             

Bimbingan 

Skripsi 

                             

Penyelesaian 

dan 

Seminar  

Skripsi 

                             

Sidang Skripsi                              
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aset tetap yang ada pada Dinas 

Pertambangan dan Energi. 

2. Sampel  

Sampel adalah suatu himpunan bagian (sub-set) dari unit populasi. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan sebagai sampel adalah asset tetap yang berupa 

mesin yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan. 

 

C. Defenisi 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: 

1. Penerapan akuntansi adalah seni mencatat, mengidentifikasi, mengukur dan 

melaporkan informasi ekonomi, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. 

2. Aset 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. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

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 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari perusahaan berupa data mentah yang perlu diolah lagi, 

dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara berupa 

catatan dan dokumen yang diperoleh langsung dari objek penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh informasi yang sebaik-baiknya dengan asumsi agar sasaran 

dalam penulisan dapat tercapai, maka penelitiakan menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan 

oleh pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang relevan 

dengan tujuan penelitian. Disini penulis langsung melakukan teknik 

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada 

pegawai Dinas Pertambangan dan Energi yang berkaitan dan yang berwenang 

dengan masalah yang dihadapi. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah meneliti bahan-bahan tulisan perusahaan, notulen rapat, 

agenda, catatan, buku dan sumber-sumber lain mengenai penelitian ini, 

misalnya sejarah perusahaan, neraca perusahaan, daftar asset tetap, dan 

struktur organisasi perusahaan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

metode yang membandingkan metode yang digunakan perusahaan dengan metode 

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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