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BAB III

METODE PENELITIAN

A. PendekatanPenelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Menurut

Fatihuddin (2012:20)yaitu “penelitian yang lebih banyak menggunakan data

subyektif, mencakup penelaahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi

untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena social dan kemanusiaan”.

Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif ini menganalisis dan menyajikan

fakta secara sistematik sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Kesimpulan yang diberikan selalu jelas faktualnya sehingga selalu dapat

dikembalikan langsung pada data yang diperoleh

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah batasan studi yang digunakan

mengingat kompleknya masalah yang dihadapi untuk menghindari

kesimpangsiuran penelitian. Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada system

peranan Biaya Break Even terhadap Perencanaan Laba pada PT. Wiranata

Makmur Jaya. Untuk ruang lingkup lokasi penelitian adalah PT. Wiranata

Makmur Jaya yang berlokasi di Jl. Mulyosari No: 81 Surabaya



30

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun metode perolehan data yang digunakan untuk memperoleh

data serta informasi dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh oleh penulis adalah dengan mengadakan penelitian

secara langsung keobjek yang diteliti yaitu PT. Wiranata Makmur Jaya di

Surabaya. Dalam hal ini melakukan wawancara kepada direktur perusahaan,

Manajer keuangan, Admin, serta bagian penjualan dan perencanaan untuk

memperoleh data-data perusahaan yang ada hubungannya dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi kepustakaanya itu

dari buku-buku literature maupun laporan-laporan lainnya untuk

mendapatkan teori pendukung yang dijadikan acuan untuk analisis

pembahasan dalam penulisan ini.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Sesuai dengan prosedur penulisan ilmiah pada umumnya, maka data

yang terkumpul dalam penelitian ini diperoleh dengan prosedur sebagai

berikut:

a. Survey pendahuluan, untuk memperoleh gambaran tentang keadaan objek

penelitian termasuk didalamnya sejaraho bjek penelitian itu sendiri dan

kondisi objek penelitian saat ini serta melihat permasalahan yang akan
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diteliti melalui observasi di perusahaan. Dalam observasi ini penulis selalu

melakukan konsultasi dengan manajer keuangan perusahaan.

b. Survey lapangan, untuk mendapatkan data dari objek penelitian. Adapun

metode yang digunakan adaalah:

1. Wawancara

Yaitu wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan perusahaan,

Menejer keuangan, Admin, serta bagian penjualan pada PT. Wiranata

Makmur Jaya. Diharapkan dapat memperoleh data yang diperlukan

dalam penulisan skripsi.

2. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung

padakeadaan yang sebenarnya pada perusahaan yang terkait atau

berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam PT. Wiranata

Makmur Jaya.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen perusahaan

untuk memperoleh data yang lengkap berupa faktur penjualan,surat

perintah mengeluarkan produk, surat jalan, bukti pembayaran serta

dokumen lainnya.

E. Tehnik Analisis

Penulis menggunakan teknik triangulasi yang bersifat kualitatif

padapenelitian di PT. Wiranata Makmur Jaya. Menurut Puspita (2010:1)
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“Triangulasi adalah proses untuk mendapatkan data valid melalui penggunaan

variasi instrument yang merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan

atau sebagai pembanding terhadap data tersebut”. Adapun tehnik analisis yang

digunakan penulis yaitu:

1. Dengan melakukan wawancara, observasi, dan survey untuk memperoleh

gambaran pada PT. WiranataMakmur Jaya.

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan, serta membandingkan data hasil pengamatan dan hasi

lwawancara.

3. Melakukan analisis dokumen dancatatan yang digunakan pada prosedur

pencatatan penjualan.

4. Menganalisis hasil pengamatan atau hasil informasi yang didapat dari

penelitian tersebut denganteori yang diperoleh.


