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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan (applied research) yang
mengarah pada penggunaan pendekatan kualitatif, melalui metodologi studi kasus.
Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena obyek permasalahan yang diteliti
mempunyai latar penelitian yang kompleks, yang memandang manusia dengan
segala kepentingannya sebagai subyek yang menjalankan analisis dan kebijakan
pemberian kredit dan manusia dipandang sebagai alat pengumpul data utama,
sehingga pendekatan yang digunakan akan lebih tepat jika penelitian pada hal-hal
yang bersifat kualitatif, karena obyek penelitian akan dapat dilihat dalam konteks
yang lebih luas dan mendalam (Moleong, 2011:89).
Menurut Sekaran (2012: 155) Desain penelitian dijelaskan sebagai berikut:
1. Tujuan Studi.
Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi aktiva pada PT.
Telkom Akses Banda Aceh
2. Jenis Investigasi
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu digunakan untuk membahas dan
menerangkan hasil penelitian dengan mempertimbangkan dan membandingkan
antara perlakuan akuntansi aktiva pada PT. Telkom Akses Banda Aceh dengan
standar akuntansi yang ada.
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3. Tingkat Intervensi Peneliti
Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dimana
peneliti melakukan penelitiannya tanpa mengintervensi perlakuan akuntansi aktiva
pada PT. Telkom Akses Banda Aceh.
4. Pengaturan Studi
Dalam penelitian ini diperlukan data dari usaha yang sebernarnya yaitu studi
pada PT. Telkom Akses Banda Aceh.
5. Unit Analisis
Penelitian ini melakukan pengujian terhadap perlakuan akuntansi aktiva pada PT.
Telkom Akses Banda Aceh Pengujian akan dilakukan pada sistem pencatatan
akuntansi aktiva lancar dan tetaps.
6. Horizon Waktu
Pada penelitian ini horizon waktu yang digunakan adalah gabungan antara
cross sectional dengan time series dimana data dikumpulkan dalam rangka
menjawab pertanyaan penelitian.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di PT. Telkom Akses Banda Aceh yang berada di
Jl. T. Nyak Arief No 130 Kota Banda Aceh. Objek dalam penelitian ini adalah
analisis perlakuan akuntansi aktiva pada PT. Telkom Akses Banda Aceh.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini membutuhkan serangkaian data dari beberapa sumber untuk
dianalisis, data itu dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, yaitu:
a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari
sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh
peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dalam
penelitian ini menggunakan wawancara
b. Data Sekunder, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dan
menganalisa

dokumen-dokumen

dan

laporan

mengenai

data

berhubungan dengan penelitian, seperti laporan keuangan tentang

yang
aktiva

pada PT. Telkom Akses Banda Aceh.

3.5 Teknik Analisis Data
Data dianalisis dengan mengunakan analisis deskriptif, yaitu penulis
menggambarkan hasil penelitian dengan cara menganalis hasil wawancara dan
dokumentasi yang didapatkan selama melakukan penelitian. Selanjutnya disajikan
dalam bentuk hasil penelitian yang dirangkumkan kesimpulannya.
Teknik analisa dilakukan secara kualitatif, yaitu menceritakan dengan kondisi
yang sebenarnya tanpa maksud mengeneralisasikannya secara umu. Menurut Bogdan
dan Biken (2012:92), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan
yang dapat dikelola, mensistesiskannya, dipelajari dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain. Di dalam melakukan analisis data penelitian mengacu
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kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari
beberapa tahapan antara lain :
a.

Pengumpulan Informasi melalui wawancara terhadap key informan yang
comportable terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan
untuk menunjang penerimaan yang dilakukan agar mendapatkan sumber data
yang diharapkan.

b.

Reduksi Data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian
kepada penyerdehanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatancatatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi
data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai
dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.

c.

Penyajian data (data display), yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam
bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam
pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan
dalam tabel ataupun uraian penjelasan.

d.

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion
drawing/verivication), yang mencari pola-pola penjelasan, konfigurasi yang
mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan
secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatancatatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

