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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. PENDEKATAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan   

pendekatan kualitatif. Menurut Fatihudin, Didin (2015 : 27) bahwa penelitian 

deskriftif adalah penelitian yang hanya memaparkan atau menggambarkan saja 

suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena. Sugiyono (2017 : 8) 

mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut metode 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural 

setting). 

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini akan memaparkan atau 

menggambarkan secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-

karakter yang khas dari pemasalahan yang ada didalam PT Central Proteina 

Prima. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak 

menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada 

pengujian hipotesis  melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian 

melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. (Azwar, Syaifudin 2015 : 5) 

Penyusunan penelitian skripsi ini menggunakan rancangan penelitian studi 

kasus (case study). Fatihudin, Didin (2015 : 30) berpendapat bahwa  studi kasus 

(case study) sering disebut exploratory research yakni penelitian untuk menggali 

suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan, program, even, 
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proses, instuisi atau kelompok sosial serta mengumpulkan secara rinci dengan 

menggunakan data selama periode tertentu. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari studi kasus tersebut, akan menjadi 

acuan peniliti, agar kemudian dapat dianalisis dalam penerapan pratiknya, dapat 

ditarik kesimpulan, serta memberikan saran-saran yang tepat untuk  penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban pada PT Central Proteina Prima,Tbk dimasa yang 

akan datang. 

 

B. KETERLIBATAN PENELITI  

Dalam penelitian ini, peran dari peniliti dalam pengambilan data yang 

diperlukan dalam menyelesaikan rumusan masalah sangat siginifikan. Dalam 

prosesnya peniliti datang langsung ke obyek penelitian, sehingga memudahkan 

bagi peneliti dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, dan permasalahan 

yang ada didalam obyek penelitian sedikit kurang telah dipahami oleh peneliti.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari tiap bagian yang 

berhubungan dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban, telah diketahui 

dan disetujui oleh pihak-pihak terkait, sehingga peneliti tidak ada kesulitan dalam 

proses penggalian data. 

C. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA 

  Agar mendapatkan data yang akurat dalam proses penelitian ini, maka 

dalam prosedur pengumpulan data penulis berencana akan melaksanakan dengan 

metode sebagai berikut : 
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1. Interview atau wawancara dengan beberapa informan PT Central Proteina 

Prima, Tbk, yaitu bapak Daniel Adjinirmala selaku Controller Finance-

Accounting area Surabaya , bapak Hari Murti selaku manager departemen HC, 

bapak Agus Wijaya Putra selaku manager  departemen  purchase, bapak 

William Wirajaya selaku General Manager Feed Tech, Bapak Hosea Chandra 

selaku General Manager Produksi dan Ibu Lellyana selaku manager 

departemen Feed Sales. 

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang berhubungan erat dengan 

permasalahan dari penelitian ini, yaitu  data dari departemen akuntansi yaitu 

berupa data cost responsibility tiap departeman yang dimiliki oleh departemen 

Accounting  PT Central Proteina Prima, Tbk.  

3. Observasi, sambil melakukan pengamatan, peneliti juga terlibat langsung 

didalamnya, dengan ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. 

 

D. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya kedalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting 

untuk kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. 

Fatihudin, Didin (2015 : 145). 

Penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode diskriptif dengan 

pendekatan kualitatif.  Setelah memperoleh data dari hasil pengumpulan data, 

yaitu berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi,  maka peneliti akan 
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mendeskriptifkan bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban serta 

pengendalian biaya terhadap biaya biaya internal pada PT Central Proteina Prima, 

Tbk.  

Sebagai batasan dalam menganalisis, peniliti mengambil data laporan 

pertanggungjawaban PT Central Proteina Prima, Tbk  tahun 2017.  Peneliti akan 

menghitung varian dari anggaran dan realisasinya. Atas varian yang terjadi nanti 

akan dipertanggungjawabkan oleh manajer yang bersangkutan. Berdasarkan itu 

pula peniliti dapat menarik kesimpulan bagaimana penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban didalam lingkungan PT Central Proteina Prima, Tbk . 

E. KEABSAHAN TEMUAN 

 Selama prosedur pengumpulan data, maka peneliti wajib mengecek 

kredibilitas dari data yang diperoleh tersebut. Dalam teknik pegumpulan data, 

triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Sugiyono (2017 : 241). 

Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode  Triangulasi 

teknik, yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sugiyono (2017 : 241). 

   

 

      

 

       gambar 3.1. Triangulasi Tehnik 

wawancara dokumentasi   observasi 

sumber data sama 


