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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam pembahasan ini, Metode dalam penelitian berfungsi untuk 

menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut di 

analisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan. 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan). Dalam 

proses penelitian, akan bersifat penelitian yang evaluatif terhadap sistem dan 

prosedur akuntani asset tetap yang dilakukan oleh Badan PKAD. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif.  

Menurut J.Moleong (2005) Penelitian  kualitatif bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk meneliti secara menyeluruh dan 

mendalam dengan menganalisis fenomena, tindakan dari orang secara individu 

maupun kelompok, baik yang diperoleh dari data wawancara, maupun 

dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mendalami tentang distribusi dana 

zakat serta peranannya dalam perekonomian mustahik. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan) yang mengambil 

lokasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Jalan Merdeka No. 64 

Telp/Fax. (0763) 33151 Selatpanjang. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

a) Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan atau objek yang berada pada suatu wilayah 

dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian 

(Nanang Martono, 2015:250). Maka dari itu, yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah karyawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 

b) Sampel 

Dalam penelitian ini,  untuk penerapa sistem dan prosedur akuntansi 

asset tetap, peneliti memilih informan secara purposive yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut : (1) mereka yang memahami dan menguasai permasalahan 

pengelolaan asset tetap, (2) mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan 

pengelolaan asset tetap. Sedangkan sampel yang digunakan untuk melihat sejauh 

mana sistem dan prosedur akuntansi asset tetap. Sedangkan untuk melihat 

penggunaan barang milik daerah atau asset tetap digunakan 49 responden. 

Pemilihan responden menggunkan tekhnik random sampling. 
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3.4 Sumber dan jenis data 

Menurut Lofland yang dikutip Lexy Moleong bahwa “sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lainya” (Lexy J. Moleong, 2005). Dalam 

penelitian ini, data yang digunakan ialah data kualitatif dan juga data berupa 

angka yang merupakan jawaban dari responden. Sumber data yang digunkan 

adalah  data primer dan data skunder. 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari 

tangan pertama).  Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil 

jawaban angket, wawancara dan juga pengamatan (observasi).   

2. Data skunder adalah data yang diterima peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

skunder umumnya berupa bahan kepustakaan, peraturan perundang-

undangan yang tertulis, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data skunder yang digunakan adalah 

pengelolaan barang milik daerh, literature mengenai akuntasi asset tetap 

serta dokumen lainnya yang diperlukan. 

 

3.5 Riset Fokus 

Riset fokus perlu dirumuskan, karena riset fokus  merupakan batasan dari 

penelitian. Pada saat observasi di lapangan, peneliti akan banyak menjumpai 

tempat, pelaku dan aktifitas yang terjadi. Namun, tidak semuanya masuk dalam 
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konteks yang diteliti. Dengan begitu, dibutuhkan batasan-batasan masalah yang 

akan menjadi riset fokus. 

Pada penelitian ini, peneliti menetapkan riset fokus. Dimana, dalam hal 

pembatasannya, peneliti membatasi pembahaasan hanya pada sistem dan prosedur 

akuntansi asset tetap. Hal ini dikarenakan permasalahn yang terdapat pada Badan 

PKAD Kabupaten Kepulauan Meranti 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui empat 

cara yaitu: melalui Observasi, Wawancara (interview), angket, Studi kepustakaan 

(library research) dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Menurut Mason, observasi adalah kegiatan dimana peneliti 

melibatkan dirinya secara langsung pada situasi yang diteliti dan secara 

sistematis mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk interaksi, 

hubungan, tindakan, kejadian, dan sebagainya (Sujoko Efferin, 2008 : 

327). Dengan begitu, pada waktu pengumpulan data, peneliti berperan 

serta terhadap objek yang diteliti yaitu berupa sistem dan prosedur 

akuntansi asset tetap. 

2. Wawancara Mendalam 

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada 

informan yang telah ditentukan secara mendalam dan tak terstruktur. 

Dalam penelitian ini, alat untuk menyimpan data hasil wawancara 

mendalam berupa handphone. Kemudian rekaman ini ditansfer ke 
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dalam komputer/laptop. Semua rekaman audio hasil wawancara akan 

dibuatkan transkip dengan memilih topik-topik atau pernyataan yang 

dianggap relevan untuk dianalisis lebih lanjut lagi oleh peneliti. 

Hasil wawancara akan dicatat setelah melakukan wawancar agar 

tidak lupa atau bahkan hilang. Sugiono (2013:326) Karena wawancara 

dilakukan tidak terstruktur, maka peneliti perlu membuat rangkuman 

yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Dari berbagai sumber 

data, perlu dicatat mana data yang dianggap penting, yang tidak 

penting, data yang sama dikelompokkan. Data yang masih diragukan, 

perlu ditanyakan kembali kesumber data lama atau yang baru agar 

memperoleh ketuntasan. 

3. Menyebarkan angket 

Dalam pengumpulan data ini, peneliti memberikan suatu daftar 

yang berisikan pernyataan-pernyataan secara tertulis kepada responden, 

yaitu sistem dan prosedur akuntansi asset tetap. Dalam penyebarannya, 

angket diberikan langsung kepada responden.  

4. Studi Pustaka  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

melalui cara mempelajari buku-buku referensi, jurnal-jurnal dan 

media lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 
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5. Dokumentasi 

Teknik ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

media elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Pada  proses analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) tahapan, yaitu reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display), dan pengambilan 

kesimpulan/verifikasi. Berikut ini penjelasan dari tahapan analisis data, pertama 

analisis data kualitatif sebagai berikut :  

1. Reduksi data (data reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan 

membuang yang tidak perlu (Sugiono, 2008) 

Pada tahapan ini, data yang telah  direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti pada tahapan 

selanjutnya. Pada teknik ini, data-data diperoleh dari para informan dan 

responden  yang kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan 

tujuan penelitian.    

2. penyajian data (data display) 

Tahapan selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. 

Pada tahapan ini, penyajian data dilakukan peneliti mengenai efektivitas 

penerapn sistem dan prosedur akuntansi asset . Dalam penyajian data, 
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akan disajikan dalam bentuk hasil wawancara dan kemudian dijelaskan 

lagi secara rinci. 

Sedangkan untuk penyajian data responden mengenai sistem dan 

prosedur akuntansi asset tetap disajikan dalam bentuk tabel kemudian 

diikuti dengan penjelasan-penjelasan sesuai dengan pengamatan peneliti 

dilapangan. 

3. Pengambilan kesimpulan/verifikasi 

Tahapan terakhir pada analisi data kualiatatif adalah pengambilan 

kesimpulan/verifikasi. Dalam tahapan ini peneliti akan memberikan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal 

penelitian.  

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala 

likert (Husaini Usman 2009:149). Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

 

Berdasarkan  metode penelitin yang telah dikemukakan  maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai 

dengan jenisnya  dan  diberi  nilai  persentase,  disajikan  dalam  bentuk  

tabel  dan  uraian dengan rumus persentasenya (Husaini Usman 

2009:146) sebagai berikut: 
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P = 
 

 
        

Keterangan : 
 

P  = Persentase 
 

F = Frekuensi 
 

N  = Populasi 
 

 
Kemudian untuk mendapat kesimpulan Efektivitas Penerapan Sistem 

dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, keseluruhan indikator 

yang telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik 

pengukuran sesuai dengan pendapat (Husini Usman 2009), sebagai 

berikut: 

Maksimal : 76-100% 

Kurang : 51-75% 

Tidak Maksimal : 26-50% 

Sangat Tidak Maksimal  : 0-25% 

 

 


