
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada PT. CMP yang berlokasi Cikarang, Bekasi.  Penelitian

dilaksanakan selama jangka waktu penyusunan skripsi untuk memperoleh semua data

yang diperlukan.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat studi deskriptif yang memberikan gambaran secara sistematis,

faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki.  Menurut Usman dan Akbar

(2008) deskriptif berasal dari bahasa Inggris, descriptive, yang berarti bersifat

menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya.

Menurut Masyhuri dan Zainuddin (2008) penelitian deskriptif atau survei merupakan

penelitian yang bermaksud membuat ‘penyandraan’ Secara sistematis, faktual, dan

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.  Menurut Kuncoro

(2009) penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau

menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.

Jadi bisa disimpulkan bahwa analisis deskriptif adalah kegiatan mengumpulkan data

mentah baik dalam jumlah banyak maupun beberapa secara sistematis dan akurat

mengenai fakta dari populasi sehingga diperoleh hasil yang bisa menggambarkan atau

melukiskan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat ditafsir.  Karena itu pada

metode deskriptif tidak lebih dari penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta



seadanya (fact finding).  Teknik deskriptif yaitu suatu teknik analisis data dengan cara

memaparkan data yang diperoleh dalam bentuk tabel maupun grafik.

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data
3.3.1 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung

dari sumber asli.  Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti dalam

rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini data-data primer yang diperlukan berupa:

1. Gambaran umum PT. CMP yang berupa riwayat singkat perusahaan.

2. Struktur Organisasi dan pembagian tugas PT. CMP

3. Dokumen perjanjian sewa guna usaha untuk jenis aktiva tertentu yang dilease

oleh PT. CMP yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat dari pihak lain) umunya

berupa data statistik, ataupun keterangan-keterangan dan publikasi lainnya serta

bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara melakukan telah atas data-data

sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber meliputi jurnal ilmiah, buku-

buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan



dengan topik yang diteliti.  Penelitian kepustakaan diperlukan terutama untuk

memperdalam kajian mengenai perlakuan akuntansi sewa guna usaha aktiva

tetap, antara lain:

1. Buku-buku dan literatur akuntansi

mengenai sewa guna usaha serta laporan keuangan.

2. Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan No.30 tentang akuntansi sewa guna usaha.

b. Penelitian Lapangan

1. Dokumentasi Lapangan

Dilakukan melalui pengumpulan data-data dengan mengadakan penelaahan dan

mempelajari dokumen-dokumen perusahaan antara lain:

- Dokumen perjanjian sewa guna usaha.

- Formulir dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan pengembangan

atas topik yang dibahas.

2. Wawancara

Data yang dikumpulkan melalui interaksi secara langsung dari responden dengan

mengadakan tanya jawab guna memperoleh data yang diperlukan terutama

kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan pencatatan, penyusunan, dan

penyajian laporan keuangan.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian proses penyederhanaan dan

pengelompokkan data-data sesuai dengan alat yang digunakan.  Analisis data

dimaksudkan sebagai suatu cara untuk menganalisis sebab-sebab timbulnya suatu



permasalahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan serta seberapa jauh

permasalahan tersebut mempengaruhi perusahaan.

Dalam melakukan analisis data, pada penelitian ini penulis berencana menggunakan

kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Melihat dokumen perjanjian sewa guna usaha PT. CMP yang akan dijadikan bahan

penelitian.

2. Mengidentifikasi jurnal yang dibuat oleh PT. CMP khususnya pencatatan untuk

transaksi sewa guna usaha, misalnya melihat pencatatan atas simpanan jaminan,

dan aktiva tetap yang disewa guna usaha.

3. Melihat laporan keuangan (Neraca dan Laporan laba rugi) selama periode leasing

atas pelaporan pencatatan aktiva tetap yang disewa guna usaha, simpanan jaminan,

depresiasi aktiva tetap yang disewa guna usaha, biaya bunga dan kewajiban sewa

guna usaha.

4. Melakukan evaluasi pengungkapan dan penyajian sewa guna usaha oleh PT.CMP

terhadap laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) selama periode

leasing setelah dilakukan koreksi.


