
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan pada PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru 

yang beralamat di jalan Paus No. 127 Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Januari 2017- April 2017.  

3.2 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode 

deskriptif, yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menjabarkan 

atau melukiskan kondisi objek penelitian pada periode penelitian berdasarkan 

fakta-fakta yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi gambaran atau lukisan secara matematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

3.3 Model Analisis Data 

 

  Model yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Data yang diambil adalah laporan keuangan dan daftar aktiva tetap 

tahun  2016. 

2. Dokumen yang diperlukan adalah Laporan Posisi Keuangan (Neraca), 

Laporan Laba Rugi, serta daftar rincian Penyusutan Aktiva Tetap. 

3. Kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan mengenai perhitungan 

penyusutan  aktiva tetap.  
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3.4 Jenis Data 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa laporan 

keuangan (neraca dan Laba Rugi) serta rincian aset tetap yang ada di 

perusahaan dan data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Data ini diperoleh dari bagian akunting dan keuangan serta bagian 

- bagian lain yang berkompeten pada PT. Anugerah Riau Mustika 

pekanbaru  

2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada 

perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi 

keperpustakaan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 

objek penelitian (Danang sunyoto, 2013:21). Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari perusahaan berupa 

struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang dalam perusahaan 

serta kegiatan atau aktivitas pada PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru. 

3.5 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Observasi atau pengamatan adalah suatu metode yang digunakan peneliti 

dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan 

perusahaan (Danang sunyoto, 2013:22). Dalam hal ini peneliti memilih 

PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru sebagai objek penelitian. 

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan kemudian diangkat sebagai 

judul penelitian dengan menentukan rumusan masalah agar penelitian 

menjadi fokus. 
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2. Wawancara atau inerview adalah metode pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik secara terstruktur 

maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

secara luas mengenai objek penelitian (Danang sunyoto, 2013:22). 

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang terstruktur 

dengan bagian akunting dan keuangan dan pihak-pihak lain yang 

berkompeten mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

3. Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu baik yang tertulis 

maupun yang tercetak (Suharsaputra 2012;215). Dokumentansi adalah 

cara pengumpulan data dengan melihat catatan atau dokumen yang ada 

pada perusahaan. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah  profil 

perusahaan, daftar aset tetap, dan laporan keuangan (laporan laba rugi dan 

neraca) yang diterima dari Bagian akunting PT.Anugerah Riau Mustika 

Pekanbaru. 

4. Studi Kepustakaan yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data 

kaitan dengan penelitian yang berasal dari buku-buku dan literatur-

literatur. 

 

 

 

 

 


