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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru Provinsi Riau, adapun 

lokasi penelitian ini adalah pada kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru. 

Sedangkan waktu penelitian dimulai dari Maret 2017 sampai mei 2017. 

Dipilihnya kantor ini sebagai objek penelitian dikarenakan kantor ini 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas sebagai pengelolaan 

pendapatan daerah dari segi pajak serta terdapat terdapat berbagai aset tetap. 

 

3.2 Jenis Data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah.  

3.2.1 Data kuantitatif 

Data yang dapat diukur dalam satuan uang yaitu rupiah dan 

dinyatakan dalam angka yang menunjukkan jumlah atau banyaknya 

sesuatu. Dalam penelitian ini, jenis data kuantitatif yang diperlukan berupa 

laporan keuangan, daftar penyusutan aset tetap perusahaan, daftar aset 

tetap dari perusahaan.  

3.2.2 Data kualitatif 

Data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Dalam 

penelitian ini, jenis data kualitatif yang diperlukan berupa penjelasan dari 

pihak perusahaan, sejarah dan struktur organisasi dalam perusahaan serta 

keterangan-keterangan tertulis dari pihak yang berwenang di perusahaan. 
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3.3 Teknik Pengolahan Data 

Data yang digunakan diolah dan dianalisa secara deskriptif yaitu 

dengan mengumpulkan terlebih dahulu data yang ada kemudian 

dikelompokkan, dianalisa dan kemudian di interprestasikan sehingga 

memberikan gambaran yang jelas mengenai uraian kebijakan akuntansi aset 

tetap pada DISPENDA Kota Pekanbaru serta kaitannya dari segi perpajakan. 

 

3.4 Sumber Data  

Sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder.  

3.4.1 Data primer 

Data yang diperoleh langsung melalui pengamatan dan penelitian 

pada perusahaan, yang meliputi wawancara terhadap pihak yang 

berwenang.  

3.4.2 Data sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan 

kepada masyarakat pengguna data, meliputi sejarah singkat perusahaan, 

dan struktur organisasi. 

 

3.5 Data Dan Sampel 

Laporan keuangan, daftar penyusutan aset tetap DISPENDA Kota 

Pekanbaru, daftar aset tetap dari DISPENDA Kota Pekanbaru. 
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3.6 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akuntansi Aset 

Tetap 

Pelepasan 

aset 

- Apakah penerapan 

akuntansi aset tetap pada 

Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru telah 

sesuai dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi 

Pemerintah 

Analisis akuntansi aset tetap 

pada Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru 

Data yang diperlukan: 

laporan keuangan, daftar 

penyusutan aset tetap 

perusahaan, daftar aset tetap, 

penilaian serta siapa yang 

menilai atau menghitung 

aset tetap 

 


