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  BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

3.1.  Objek dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Sistemaju Mandiri Prakarsa yang 

beralamat di Jl. Wijaya Timur Raya No. 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 

Indonesia. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2014 sampai dengan bulan 

November 2014. 

3.2 Strategi dan Metode Penelitian 

3.2.1 Strategi Penelitian 

 Strategi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah strategi penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu melakukan penelitian terhadap subjek yang berupa 

individu maupun divisi yang ada dalam perusahaan untuk memberikan gambaran 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara 

variabel yang diamati yakni kaitannya perlakuan akuntansi pendapatan dan beban 

dengan laporan laba rugi, sekaligus mengkaji masalah yang muncul dari apa yang 

diamati oleh penulis. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

memberikan deskripsi secara spesifik atas objek yang diteliti. 

 

3.2.2  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ex 

post facto yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah 

terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang 

dapat menimbulkan kejadian tersebut. Dalam penelitian ini penulis mencoba 

menjelaskan perlakuan akuntansi pendapatan dan beban dalam hubungannya 

dengan laba rugi pada PT. Sistemaju Mandiri Prakarsa. 
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3.3 Jenis Data Yang Digunakan 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data kualitatif diperoleh dari survei lapangan berupa opini atau gambaran 

sejarah perusahaan PT. Sistemaju Mandiri Prakarsa. 

2. Data kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka maupun tabel seperti 

perhitungan Laporan laba/rugi. 

3. Data primer merupakan data dan informasi yang berhubungan langsung 

dengan penelitian diperoleh dari wawancara dengan pihak yang terkait. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam laporan penelitian ini 

digunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu: 

1. Penelitian Lapangan (field research) 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak 

memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan 

kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan 

untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. 

Penelitian lapangan biasa diadakan di luar ruangan. Adapun teknik yang 

digunakan dalam penelitian lapangan adalah sebagai berikut : 

1) Wawancara, yaitu melakukan penelitian langsung pada PT. 

Sistemaju Mandiri Prakarsa untuk mendapatkan data dan informasi 

yang diperlukan dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak 

yang terkait dengan masalah penelitian. 

2) Pengamatan, yaitu penelitian langsung di lapangan untuk 

mendapatkan data yang menggambarkan secara langsung mengenai 

proses perlakuan akuntansi pendapatan dan beban yang dilakukan 

PT. Sistemaju Mandiri Prakarsa. 

2. Penelitian Kepustakaan (library research) 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan guna mendapatkan teori-

teori, informasi serta pembahasan mengenai masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini yakni mengenai perlakuan akuntansi atas pendapatan dan 



31 
 

 
  

beban. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal 

serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif, yaitu dengan cara 

membandingkan metode perlakuan akuntansi pendapatan dan beban yang 

diterapkan oleh PT. Sistemaju Mandiri Prakarsa dengan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku umum di Indonesia dalam hubungannnya dengan laba 

perusahaan. 


