
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan mencari 

sumber informasi lain dari buku ataupun internet. Penelitian ini dilakukan pada 

PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Duri, Kabupaten Bengkalis yang 

berlokasi di Jl. Hang Tuah No.98 B Duri – 28884. Penelitian ini  akan mengambil 

data dari PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Duri, Kabupaten Bengkalis. 

Jadwal penelitian ini dimulai dari bulan januari 2017 dan melakukan wawancara 

kepada Jl. Hang Tuah No.98 B Duri – 28884 pada tanggal 10 maret 2017. 

 

3.2 Jenis dan  Sumber Data Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel bebas ( independent) tanpa membuat perbandingan atau 

membangun hubungan dengan variabel lain( Budi, 2015: 6). Sesuai dengan judul 

penelitian yang ingin diteliti penulis, maka dalam hal ini penulis menggunakan 

metode kualitatif dengan analisis data secara induktif. Analisis data induktif 

adalah jalan berfikir dengan mengambil suatu kesimpulan dari data-data yang 

bersifat khusus. Berfikir induktif ini berangkat dari fakta-fakta ataupun peristiwa–

peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat 

umum. 
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Metode pada penelitian ini berusaha mendeskripsikan objek penelitian 

berdasarkan data serta fakta yang sebenarnya, serta mengalisanya melalui konsep-

konsep yang telah dikembangkan sebelumnya dengan peneliti sebagai instrumen 

itu sendiri dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi peneliti menggunakan 

metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil observasi, wawancara dan data yang 

terkumpul lainnya. Metode induktif adalah untuk menilai fakta-fakta empiris yang 

ditemukan dan kemudian dicocokkan dengan landasan yang ada. 

Sumber  data  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  memberikan   informasi  

mengenai  data. Berdasarkan  sumbernya,  data  dibedakan   menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder.   

1. Data  primer  yaitu  data  yang  dibuat  oleh  peneliti  untuk  maksud   

khusus  menyelesaikan  permasalahan  yang  sedang  ditanganinya.  Data  

dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti  langsung  dari  sumber  pertama atau 

tempat objek penelitian dilakukan. Data-data tersebut seperti hasil 

wawancara dengan bagian PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Duri, 

Kabupaten Bengkalis. 

2.  Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud  selain  

menyelesaikan  masalah  yang  sedang  dihadapi.  Data  ini   dapat  

ditemukan  dengan  cepat.  Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  sumber  

data  sekunder  adalah  literatur,  artikel,  jurnal serta  situs  di  internet  

yang  berkenaan  dengan  penelitian  yang   dilakukan ( Sugiyono, 

2009:137). 
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Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah   sumber  data  

sekunder. Data sekunder didapat  melalui  berbagai  sumber  yaitu literatur artikel, 

serta situs di internet  yang berkenaan  dengan penelitian yang dilakukan.   

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan tujuan penelitian, 

maka teknik pengumpulan data peneliti lakukan adalah: 

3.3.1 Teknik Studi literature   

Penulis mengumpulkan data-data dengan membaca dan mempelajari  

teori- teori dan literature -literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti 

buku teks dan  materi lainnya dalam bentuk tulisan yang mempunyai kaitan 

dengan akuntansi leasing dan IFRS. 

Dengan teknik pengumpulan data ini penulis bisa mencari tentang analisis 

akuntansi leasing dan IFRS didalam buku dan internet. Serta mencari lebih  

informasi  tentang PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Duri, Kabupaten 

Bengkalis yang berhubungan dengan leasing pada web perusahaanya. 

3.3.2 Teknik Survey 

Survey adalah jenis penelitian yang terbilang paling popular dalam bidang 

sosial kemasyarkatan. Biasanya survey melibatkan subjek atau responden yang 

banyak, bisa sebagian, bisa pula seluruh populasi (Suwartono, 2014:127). 

Penelitian ini menggunakan metode survey karena peneliti langsung turun 

kelapangan yaitu pada PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Duri, Kabupaten 

Bengkalis untuk meneliti langsung analisis leasing kendaraan pada perusahaan 

itu.  
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3.3.3 Teknik Wawancara 

Metode wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua 

alasan. Pertama dengan wawancara, penelitian ini dapat menggali tidak saja apa 

yang diketahui dan dialami dari subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan 

kepada informan bisa mencakup yang bersifat waktu, yang berkaitan dengan masa 

lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang (Hamid, 2013: 68). 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara kualitatif. Artinya peneliti 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terkait 

oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tentu saja, 

peneliti menyimpan cadangan masalah perlu ditanyakan kepada informan. 

Cadangan masalah tersebut adalah kapan menanyakannya, bagaimana urutannya, 

akan seperti apa rumusan pertanyaanya dan sebagainya yang biasanya muncul 

secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri 

(Hamid, 2013: 68). Dalam penelitian ini saya akan melakukan wawancara kepada 

Operation Haed (OH) di PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang Duri, 

Kabupaten Bengkalis. Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2017 

pukul 14.00 WIB. 

3.4 Variabel Operasional 

Adapun variabel  operasional yang diamati dalam penelitian ini yaitu:  

3.4.1 Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat adalah penerapan 

IFRS pada perlakuan akuntansi leasing. Akuntansi leasing dibahas dalam IFRS 
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pada no 17 tentang leasing. Dalam skripsi ini peneliti ingin melihat penerapan 

IFRS pada perlakuan akuntansi leasing dalam sebuah perusahan leasing. Seperti 

yang diketahui di Indonesia sendiri sering mengalami perubahan standar akuntansi 

keuangan, untuk itu dalam penelitian ini akan fokus pada IFRS. 

3.4.2  Variabel Bebas (Independent Variabel)  

Pada penelitian ini  variabel bebas adalah perilaku akuntansi leasing 

dengan melihat pada metode finance lease. Finance lease adalah suatu sewa guna 

yang memindahkan semua risiko dan imbalan yang terkait kepada pihak yang 

menyewa secara substansial untuk kepemilikan suatu aset, walaupun hak 

kepemilikan mungkin atau tidak mungkin sepenuhnya dipindahkan. Maka dalam 

penelitian ini peneliti akan melihat perilaku akuntansi leasing melalui finance 

lease dengan menyesuaikan IFRS sebagai standarnya. 

Tabel III.1 

 Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel  Indikator Instrumen 

Apakah PT Astra Sedaya 

Finance (ACC) Cabang Duri, 

Kabupaten Bengkalis tidak 

mampu menerapkan  akuntansi 

leasing berdasarkan IFRS 

dilihat dari perilaku finance 

lease 

 

Perilaku 

akuntansi leasing 

melalui finance 

lease dengan 

menyesuaikan 

IFRS sebagai 

standarnya 

Menggunakan 

Metode 

Finance Lease 

Dokumen 

Apakah PT Astra Sedaya 

Finance (ACC) Cabang Duri, 

Kabupaten Bengkalis mampu 

menerapkan  akuntansi leasing 

berdasarkan IFRS dilihat dari 

perilaku finance lease 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu rangkaian proses penyederhanaan dan 

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

dimaksudkan sebagai suatu cara untuk menganalisis sebab-sebab timbulnya suatu 

permasalahan yang terjadi didalam suatu perusahaan serta seberapa jauh 

permasalahan tersebut mempengaruhi perusahaan. 

Menurut Sugiyono (2015 : 244) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat 

induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, dan selanjutnya 

dikembangkan. 

Pada teknik analisis data ini, penulis menggunakan analisis data 

dilapangan model Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2015: 91). Menurut 

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model Miles 

and Huberman (1984), yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification (Sugiyono, 2015: 91). 

3.5.1 Data Reduction (Reduksi Data)  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin 

lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan 
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rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.  

3.5.2 Data Display (Penyajian Data)  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, tabel dan sejenisnya. Dalam hal ini, 

Miles and Huberman (1984) menyatakan, yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.  

3.5.3 Conclusion Drawing/Verification  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman (1984) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 
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kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi ataupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan 

kausal atau interaktif dan juga teori (Sugiarti, 2016). 

 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini akan melihat perlakuan akuntansi leasing dengan 

menggunakan IFRS sebagai standarnya. PT Astra Sedaya Finance (ACC) Cabang 

Duri, Kabupaten Bengkalis menggunakan metode Finance Lease. Sehingga dalam 

penelitian ini akan menyesuaikan perlakuan akuntansi leasing melalui Finance 

Lease terhadap IFRS sebagai standarnya. Penelitian ini mengambil data PT Astra 

Sedaya Finance (ACC) Cabang Duri, Kabupaten Bengkalis dan juga melakukan 

wawancara langsung keperusahaan. Dalam penelitian ini akan mengunakan 

analsisi seperti yang dijelaskan diatas yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification. Berikut adalah perlakuan akuntansi leasing 

melalui finance lease yang akan disesuaikan dengan IFRS sebagai standarnya: 

Tabel III.2 

Perbandingan Pengakuan atas Akuntansi Leasing 

No Berdasarkan IFRS Berdasarkan PT Astra 

Sedaya Finance (ACC) 

Kesimpulan 

1 Mengakui sewa pembiayaan 

sebagai aset dan liabilitas dalam 

laporan posisi keuangan sebesar 

nilai wajar aset sewaan atau sebesar 

nilai kini dari pembayaran sewa 

minimum. 

.  

2 Biaya langsung awal yang 

dikeluarkan lessee ditambahkan 

ke dalam jumlah yang diakui 
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sebagai aset. 

3 Transaksi dan kejadian lainnya 

dicatat dan disajikan sesuai dengan 

substansi dan realitas keuangannya, 

dan tidak selalu mengikuti bentuk 

legalnya 

  

 

Tabel III.3  

Perbandingan Pengukuran atas Akuntansi Leasing 

No Berdasarkan IFRS Berdasarkan PT ACC Kesimpulan 

1 Pinjaman diukur berdasarkan 

biaya perolehan yang diamortisasi 

dengan menggunakan suku bunga 

efektif 

  

2 Pengakuan pendapatan 

pembiayaan harus berdasarkan 

pada suatu pola yang 

mencerminkan tingkat imbalan 

periodik yang konstan 

  

3 Biaya dikeluarkan oleh pihak 

yang menyewakan terkait kontrak 

sewa, diakui sebagai beban pada 

saat mereka mengakui hasil dari 

penjualan 

  

Tabel III.4 

Hasil Perbandingan Pengungkapan atas Akuntansi Leasing 

No Berdasarkan IFRS Berdasarkan PT ACC Kesimpulan 

1 Nilai tercatat bersih untuk setiap 

kelas aset pada tanggal pelaporan 

 

  

2 Deskripsi umum mengenai 

perjanjian sewa guna yang 

signifikan 

 

  

 

 

 

 


