
 

37 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di perusahaan jasa transportasi yaitu 

Perusahaan Otobus (PO) Zena Malang yang terletak dijalan S. Supriadi 138 

Malang. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan 

untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik 

mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Pada penelitian ini 

berusaha untuk menggambarkan situasi dari data yang dikumpulkan yang 

semata-mata bersifat deskriptif sehingga bukan untuk menguji hipotesis, 

membuat prediksi ataupun mempelajari implikasi (Azwar, 2004:8). 

 

C. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder.  

a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

(Sugiyono, 2017:137), data ini diperoleh berupa wawancara dengan Tanya 

jawab kepada pihak manajer perusahaan dan karyawan perusahaan untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan. 
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b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi 

(tersedia). Data sekunder dapat diperoleh dari pencatatan dokumen-

dokumen perusahaan. Data sekunder berupa dokumentasi dan laporan 

keuangan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu: Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan berkaitan dengan visi dan misi , laporan 

keuangan perusahaan Otobus (PO) Zena Malang, gambar struktur organisasi 

perusahaan Otobus (PO) Zena Malang, (Sugiyono, 2017:213). 

Hasil penelitian yang didapat dari pengamatan langsung untuk melihat 

kondisi perusahaan dan mengamati dokumen-dokumen keuangan mengenai 

alternatif Pendanaan Antara Leasing dengan Hutang Jangka Panjang pada 

Investasi Bus Pariwisata Pada PO Zena Malang yang akan lebih kredibel kalau 

didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Pada penelitian ini terdapat 3 variabel yang digunakan, yaitu Leassing, 

Hutang Jangka Panjang dan Investasi. Adapun definisi dari ketiga variabel 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 



39 

 

 

a. Pendanaan Leassing 

Pada hakekatnya, leasing merupakan suatu perjanjian atau kontrak 

antara lessor dengan lesse untuk menyewakan suatu asset misalnya mesin 

dan peralatan pabrik, gedung, kendaraan, mesin fotocopy, computer dan 

sebagainya. Leasing adalah perjanjian antara dua pihak lessee dan lessor. 

Leasing dalam penelitin ini adalah perjanjian yang dilakukan antara PO 

Zena Malang dan perusahaan pemberi modal untuk jalan bagi pendanaan 

usaha. 

b. Hutang Jangka Panjang 

Hutang jangka panjang  merupakan kewajiban dengan jangka waktu 

yang melebihi satu tahun dari tanggal neraca atau siklus operasi, mana yang 

lebih lama. Hutang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang 

yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang. Hutang jangka panjang 

dalam penelitian ini adalah pinjaman yang diperoleh perusahaan dari pihak 

ketiga atau kreditor, yang jatuh temponya lebih dari satu tahun, dan dilunasi 

dengan sumber-sumber yang bukan dari aktiva lancar, serta jumlah hutang 

jangka panjang tersebut tidak boleh melebihi jumlah modal sendiri. 

c. Investasi 

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang 

berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan 

dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan 

keuntungan pada masa depan. Investasi dalam penelitian ini adalah bentuk 

penanamam modal yang dilakukan oleh PO Zena Malang khususnya Bus 

Pariwisata untuk jalannya usaha yang sedang dilakukan. 
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F. Teknis Analisis Data 

Dalam menganalisis data, model penelitian yang digunakan oleh penulis 

adalah rancangan analisis deskriptif, yaitu data yang telah ditetapkan. Data 

yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dibandingkan dengan teori yang 

yang mendukung penelitian ini, kemudian dilakukan pengolahan data analisis 

untuk mendapatkan kesimpulan. 

Adapun analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Pendanaan Leasing 

1) Menentukan besarnya dana yang digunakan untuk leasing setiap 

periode 

2) Menghitung besarnya pendanaan leasing serta menganalisis nilai 

sekarang dari pendanaan leasing  dan tingkat bunga pajak yang telah 

ditentukan 

b. Analisis Pendanaan dengan hutang jangka panjang 

1) Menentukan besarnya angsuran pinjaman 

2) Membuat jadwal pembayaran pinjaman 

3) Menghitung besarnya pinjaman dengan analisis present value setiap periode. 

c. Analisis present value terhadap aliran kas keluar pada alternatif pendanaan 

leasing dengan hutang jangka panjang dalam pengadaan aktiva tetap. 

 


