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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan untuk meneliti menggunakan data Deskriptif 

yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah 

penelitian (Menurut Ulum dan Juanda (2016:78)). 

 Menurut Sugiyono (2012:13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable 

lain. 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah pada CV. Melsya Jaya 

dimulai pada tahun 2017 yang beralamat di Perumahan Pondok Kencana D-11 

Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Alasan 

memilih perusahaan tersebut  sebagai obyek penelitian adalah karena data yang 

diperlukan penulis dalam penelitian yang dilakukan dapat diperoleh dari 

perusahaan ini dan permasalahan perusahaan sesuai dengan apa yang diteliti 

penulis. 

C. Sumber Data 

 Untuk  kebutuhan  penyusunan  skripsi  ini  diperlukan  data-data  sebagai 

bahan  penulisan. Data-data  yang  dibutuhkan  untuk  penyusunan  skripsi  ini  

adalah Data sekunder. Data Sekunder merupakan data pendukung seperti catatan 

atau dokumentasi perusahaan berupa laporan keuangan perusahaan, arsip 
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perusahaan,struktur perusahaan dan surat perintah kerja yang penulis dapatkan 

pada CV. Melsya Jaya. Serta Data menurut sumbernya yaitu : 

a. Data Internal 

 Data yang berasal dari dalam instansi mengenai kegiatan lembaga dan 

untuk kepentingan instansi sendiri yaitu laporan keuangan perusahaan CV. 

Melsya Jaya,Surat Perintah Kerja dan data pendukung lainnya yang 

didapatkan dari CV. Melsya Jaya 

b. Data Eksternal 

 Data yang berasal dari luar instansi seperti data yang diperoleh dari 

majalah, literature buku, dan lain sebagainya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian 

dengan menggunakan metode : 

a. Wawancara 

 Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak 

yang mengetahui langsung tentang perusahaan tentang Surat Perintah Kerja 

ataupun mengenai datatentang akuntansi pendapatan dan beban. 

b. Dokumentasi 

  Pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat 

oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek yang berhubungan dengan 

akuntansi pendapatan dan beban mengenai kontrak kontruksi. 

c. Studi Pustaka 

 Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan cara membaca 

referensi-referensi yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya kontruksi 
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berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 34 

tahun 2015. 

E. Teknik Analisis Data 

 Untuk melaksanakan penelitian ini,dilakukan secara kualitatif dimana  peneliti 

melakukan pengumpulan dan mempelajari literatur-literatur dari penelitian 

sebelumnya yang digunakan sebagai landasan teori penulisan proposal. Dari data-

data yang terkumpul dari wawancara dan dokumentasi, maka selanjutnya 

menganalisis data-data tersebut. 

Kemudian diolah secara manual selanjutnyaseperti : 

1. Mengidentifikasi langkah-langkah penelitian 

a. Mengidentifikasi masalah penelitian 

 Merupakan tahap permulaan dari penguasaan masalah yang di mana 

suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu 

masalah. 

b. Merumuskan Masalah 

 Dimana padatahap ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah 

yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-

masalah yang akan diteliti. 

c. Mengadakan Studi Pendahuluan 

  Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat diketahui 

keadaan atau kedudukan masalah tersebut baik secara teoritis maupun 

praktis. 

d. Menentukan Sampel Penelitian 
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  Pada tahap ini, ditentukan obyek yang akan diteliti. Keseluruhan 

obyek yang akan diteliti disebut populasi penelitian. Bila dalam penelitian 

hanya menggunakan sebagian saja dari populasi, maka dalam hal ini 

cukup menggunakan sampel. 

e. Menyusun Rencana Penelitian 

 Tahap ini merupakan pedoman selama melaksanakan 

penelitian.Sebagai pola perencanaan harus dapat mengungkapkan hal-hal 

yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian. 

2. Menentukan tahapan dari penelitian 

 Dalam tahap ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan 

dengan baik. Diantara kegiatan dalam pelaksanaan penelitian diantaranya : 

a. Pengumpulan data 

 Kegiatan ini harus didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan 

dalam rancangan penelitian. 

b. Analisis Data 

 Pengolahan data atau analisis ini dilakukan setelah data terkumpul 

semua yang kemudian dianalisis, dan hipotesis yang diajukan diuji 

kebenarannya melalui analisis tersebut. 

c. Mengidentifikasi pengakuan pendapatan dan beban 

a. Pengakuan Pendapatan 

  Menganalisa pengakuan pendapatan dalam penelitian yang dilakukan. 

b. Pengakuan Beban 

  Menentukan pengakuan beban dalam penelitian yang dilakukan. 

 


