BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data
(Sugiyono, 2007). Dilihat dari sumber perolehannya data dapat dibagi menjadi
dua jenis yaitu :
1. Data Primer
Merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli
atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi atau pun dalam
bentuk file-file dan data ini harus dicari melalui nara sumber yaitu orang
yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana
mendapatkan informasi atau pun data.
2. Data Sekunder
Merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau
melalui media perantara. Data ini sudah tersedia, sehingga peneliti hanya mencari
dan mengumpulkannya saja.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data

sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain berupa
laporan publikasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa annual
report pada PT Samudeta Indonesia, Tbk. Kemudian data sekunder akan
dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, agar informasi yang
diperoleh dapat dikonfirmasi dan diperjelas langsung oleh narasumber.

3.2 Jenis Penelitian
(Sugiyono,2007) dilihat dari sumber perolehannya data dapat dibagi menjadi dua
jenis yaitu :
a. Kualitatif
Merupakan data yang berbentuk kata- kata atau yang berwujud pernyataanpernyataan verbal dalam bentuk angka.
b. Kuantitatif
Merupakan data berangka yang diperoleh melalui pengukuran. Data ini sudah
tersedia secara langsung,sehingga peneliti hanya mencari atau mengumpulkannya
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saja.
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif
deskriptif yaitu pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan
angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

3.3 Teknik pengumpulan data
(Sugiyono, 2007) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Ada empat teknik pengumpulan data :
1. Teknik Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik
tertentu.
2. Teknik Pengamatan/Observasi
Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun
dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua di antara yang terpenting
adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
3. Teknik Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.Dokumen
yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories),
ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.Dokumen yang berbentuk gambar
misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain- lain.Dokumen yang berbentuk
karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lainlain.Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan
wawancara dalam penelitian kualitatif.
4. Triangulasi
Triangulasi

diartikan

sebagai

teknik

pengumpulan

data

yang

bersifat

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang
telah ada.
Dalam penelitian ini menggunakan dua tekhnik pengumpulan data yang
digunakan yaitu:
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1. Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger,
agenda dan sebagainya. Atau dengan kata lain, metode untuk mengumpulkan data
sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik
oleh pihak pengumpul data primer maupun pihak lain. Data tersebut berupa
laporan keuangan tahun 2014 – 2016 yang diperoleh dari situs resmi Indonesian
Stock Exchange (IDX).
2. Wawancara
Metode dalam pengumpulan data menggunakan wawancara yang merupakan
metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara memperoleh langsung
pernyataan atau informasi dari narasumber berupa fakta, konfirmasi ataupun
opini.

3.4 Teknik Pengolahan Data
Tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Memeriksa Laporan Keuangan mengenai tata cara perlakuan, pencatatan, dan
pelaporan aktiva tetap dalam Laporan Keuangan PT. Samudera Indonesia, Tbk.
2. Membandingkan hasil pengakuan, perlakuan, dan pelaporan aktiva tetap yang
dilakukan PT. Samudera Indonesia, Tbk. Dengan ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16.
3. Memeriksa rincian pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan
dari asset tetap.
4. Melakukan perhitungan nilai wajar dari aktiva tetap PT. Samudera Indonesia,
Tbk.
5. Menganalisis dampak penerapan model revaluasi pada aktiva tetap terhadap
Laporan Keuangan yang disajikan oleh PT. Samudera Indonesia, Tbk.

