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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

 

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk 

menggambarkan secara sistematis tentang informasi yang ada dalam objek 

penelitian. Dan juga pedekatan deskriptif kualitatif ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui kejadian atau fakta, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi 

saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya 

terjadi. 

Bedasarkan pendekatan penelitian tersebut data yang akan 

dikumpulkan, disimpan, serta diidentifikasi akan digunakan sebagai analisis 

perhitungan harga pokok sewa truk untuk penentuan tarif sewa truk. Dengan 

begitu nantinya akan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa saja 

variabel – variabel yang masuk dalam penentuan harga pokok sewa truk. 

 

B. Keterlibatan Peneliti 

 

Keterlibatan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah peneliti 

langsung terjun ke perusahaan untuk mencari informasi yang berkaitan 

dengan judul penulisan skripsi ini yaitu dengan melakukan wawancara atau 

interview ke supir dan karyawan perusahaan, penulis juga mengambil 

dokumen berupa transaksi jasa transportasi perusahan. 
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C.  Prosedur Pengumpulan Data 

 

Menurut Fatihuddin (2012). Prosedur pengumpulan data adalah metode 

- metode atau langkah – langkah yang harus dilalui oleh peneliti bila akan 

mengadakan penelitian. Metode disini adalah Metode pengumpulkan data, 

informasi, keterangan dari koresponden yang akan di olah dalam penelitian. 

Metode-metode yang digunakan didalam pengumpulan data adalah: 

1. Interview atau wawancara 

Yaitu cara metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung dengan pihak 

perusahaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan interview atau 

wawancara dengan supir dan karyawan PT. Mitra Jaya Trans Surabaya. 

2. Dokumentasi 

Yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan catatan dan 

dokumentasi yang ada dalam perusahaan yang berkaitan dengan masalah 

yang dihadapi. Dokumen yang diambil oleh penulis berupa transaksi jasa 

transportasi perusahan PT. Mitra Jaya Trans Surabaya. 

 

C. Pengolahan dan Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil catatan dilapangan, dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – 

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 
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penting untuk dipelajari dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain menurut Sugiyono (2014 : 89), teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskiptif kualitatif. 

Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa pengiriman barang via transportasi darat truk. Dalam 

hal ini, penulis menganalisis serta menjelaskan hal – hal yang berada dalam 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang via transportasi 

darat truk, terutama dalam analisis perhitungan harga pokok  sewa truk untuk 

penentuan tarif sewa truk pada PT. Mitra Jaya Trans Surabaya sesuai dengan 

teori akuntansi yang telah diterima selama ini.  

 

D. Keabsahan Data 

 

Kebenaran data penelitian deskriptif kualitatif dapat ditentukan dari 

derajat kepercayaan, kebergantungan dan kepastian data pernyataan Tohirin 

(2012 : 71) menyatakan: 

1. Derajat kepercayaan (creadibility), menggunakan istilah validitas internal 

dari nonkualitatif. 

2. Keteralihan (transferability). Berbeda dengan validitas eksternal dari 

penelitian nonkualitatif. Dilakukan dengan cara mencari dan 

mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. 

3. Kebergantungan (dependability). Subsitusi atau pengganti istilah 

reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Konsep kebergantungan lebih 

luas dari reliabilitas. Hal itu karena konsep kebergantungan bukan saja 
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memperhitungkan apa yang dalam reliabilitas itu sendiri, tetapi juga 

faktor – faktor lain yang berkaitan. 

4. Kepastian (comfirmability). Menghendaki agar penekanan bukan pada 

orangnya, melainkan pada prosesnya, intinya bukan lagi pada ciri – ciri 

peneliti, melainkan berkaitan dengan ciri – ciri data. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. 

Menurut Denzin (1978) pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk 

meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Trigulasi dilakukan 

dengan dua strategi yaitu : 

1. Triangulasi sumber. Caranya antara lain :   

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara; 

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

2. Triangulasi teori. Makna lainnya adalah penjelasan banding (rival 

explanation). Yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa rumusan 

informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya 

dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari 

bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan 

 


