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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

       Peneitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak dibidang 

perkebunan. yaitu PT. Kusumasatria Agrobio Taniperkasa. Alamat : JL. 

Abdul Gani Atas, Kec. Batu, Kota Batu Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian  

       Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi kasus dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif. 

C. Unit Analisis 

       Perlakuan akuntansi aset biologis perusahaan 

D. Jenis dan Sumber Data        

       Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Data primer yaitu dengan melakukan tinjauan langsung pada objek dan 

sasaran yang diteliti pada PT. Kusumasatria Agrobio Taniperkasa. 

meliputi: tanya jawab (wawancara) & pengamatan langsung dengan 

pihak perusahaan guna memperoleh informasi yang lebih detail 

mengenai proses pengakuan dan pengukuran, dan penyajian aset 

biologis yang dilakukan oleh perusahaan. Data meliputi : data 

inventarisasi tanaman, metode deplesi, data harga tanaman, umur 

produktif, umur afkir tanaman, serta estimasi umur ekonomis tanaman, 

harga perolehan tanaman, biaya-biaya yang relevan, kebijakan-

kebijakan yang relevan. 
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2. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen yang sudah ada, data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah laporan keuangan PT. Kusumasatria Agrobio Taniperkasa, bukti-

bukti transaksi dan dokumen-dikumen lain yang relevan atau informasi 

lainya yang berhubungan dengan aktivitas agrikultur.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

       Untuk mendapatkan data-data sehubungan dengan penelitian ini, maka 

penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

secara face to face dengan informan yang kompeten, untuk 

mempeoroleh data dan informasi yang sesuai dengan bidang penelitian. 

Metode wawancara bisa menjadi satu-satunya alat untuk 

mengumpulkan data. Hal ini   dikarenakan seluruh informasi yang 

diperlukan berada dibenak informan. Pengambilan data ini dilakukan 

berbagai tanya-jawab kepada pihak PT. PT. Kusumasatria Agrobio 

Taniperkasa  

b. Dokumentasi dan kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mempelajari dan 

membaca berdasarkan dokumen-dokumen serta berbagai literature yang 

ada, relevan dan terkait dengan pembahasan penelitian sebagai landasan 

teori yang menuntun penelitian tetap ada jalur penelitian ilmiah yaitu 

dengan menelaah beberapa kajian ilmiah dari buku-buku, jurnal, surat 

kabar dan e-book di internet. Dalam penelitian kali ini dokumentasi 

dilakukan dengan mengambil data mengenai laporan  
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keuangan dan bukti-bukti transaksi yang ada pada PT. Kusumasatria 

Agrobio Taniperkasa Batu. 

F. Tahapan Analisis Data 

       Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis 

transkrip interview, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang 

diperoleh. Dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan dalam 

menganalisa data, yaitu : 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis : 

a. Akun-akun yang terkait dengan aset biologis pada PT. 

Kusumasatria Agrobio Taniperkasa 

b. Pengakuan akun-akun yang terkait dengan aset biologis pada 

PT. Kusumasatria Agrobio Taniperkasa 

c. Pengukuran akun-akun yang terkait dengan aset biologis pada 

PT. Kusumasatria Agrobio Taniperkasa 

d. Penyajian akun-akun yang terkait dengan aset biologis pada PT. 

Kusumasatria Agrobio Taniperkasa 

2. Membandingkan pengakuan, pengukuran serta penyajian aset 

biologis pada PT. Kusumasatria Agrobio Taniperkasa dengan 

pengakuan, pengukuran serta penyajian aset biologis menurut 

International Accounting Standard 41 

3. Menyimpulkan kesesuaian standar akuntansi yang digunakan oleh 

PT. Kusumasatria Agrobio Taniperkasa dengan standar  dalam 

International Accounting Standard 41 

 


