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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Nitigura Indonesia yang terletak di Blok AA 

No. 5, Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Kota Deltamas, 

Desa Sukamahi, Kec Cikarang Pusat, Kab. Bekasi 17530, Prov. Jawa Barat, 

Indonesia. 

3.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa: 

a. Kuantitatif, menurut Trianto (2015:7) jenis data kuantitatif merupakan data yang 

disajikan dalam bentuk angka-angka. Bentuk data kuantitatif dalam penelitian ini 

yaitu daftar aset tetap, daftar penyusutan aset tetap, laporan keuangan perusahaan 

terutama laporan laba rugi. 

b. Kualitatif, menurut Trianto (2015:7) jenis data kualitatif merupakan data yang 

disajikan tidak menggunakan angka-angka melainkan dalam bentuk kalimat, 

kata, skema, gambar, dll. Bentuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah 

penjelasan dari pihak perusahaan, gambaran umum perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan serta keterangan tertulis dari pihak perusahaan yang 

berwenang. 

3.3 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini diantaranya, yaitu: 
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a. Data primer, menurut Trianto (2015:71) data primer merupakan data yang 

diambil secara langsung dari responden penelitian. Seperti wawancara yang 

dilakukan secara langsung kepada responden. 

b. Data sekunder, menurut Trianto (2015:71) data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari laporan yang dibuat oleh suatu institusi baik berupa buku, jurnal 

dan lain-lain. Seperti daftar aktiva tetap, laporan laba, neraca, gambaran umum 

perusahaan dan struktur organisasi serta data-data yang berhubungan dengan 

penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode dokumentasi, menurut Ardianto (2011:167) metode dokumentasi adalah 

salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi peneliti 

sosial untuk menelusuri data historis, sebagian besar data yang tersedia berbentuk 

surat, catatan harian, kenang-kenangan dan laporan. 

b. Metode observasi, menurut Ardianto (2011:165) metode observasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan pandaindra peneliti. 

c. Metode wawancara, menurut Trianto (2015:22) wawancara merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap suatu objek 

penelitian untuk menggali informasi yang diinginkan dengan cara melakukan 
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tanya jawab, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, langsung maupun tidak 

langsung. 

d. Studi kepustakaan, menurut Trianto (2015:6) studi kepustakaan yaitu penelitian 

yang dilakukan degan menggunakan literatur atau kepustakaan dari penelitian 

sebelumnya. Atau dengan melakukan telaah pustaka, mempelajari dan mencari 

literatur-literatur berupa buku-buku, penelitian terdahulu, baik berupa jurnal 

maupun skripsi dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif, menurut Ardianto (2011:60) metode penelitian deskriptif 

kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan pada 

observasi dan suasana alamiah, peneliti langsung terjun kelapangan, bertindak 

sebagai pengamat. Atau penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data, selanjutnya dianalisis dan dibandingkan 

dengan teori-teori yang relevan dan ditarik suatu kesimpulan. Dengan fokus 

penelitian ini adalah daftar aktiva tetap, laporan laba rugi, neraca, kebijakan 

perusahaan mengenai penyusutan aktiva tetap serta penerapan perhitungan 

penyusustan aktiva tetap berdasarkan PSAK dan Ketentuan Perpajakan. 

 

 


