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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:14) metode kualitatif adalah “prosedur 

penelitian yang menghasilkan data yang berbentuk kata-kata tertulis atau lisan,  

skema dan gambar dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Kata-kata 

tertulis atau lisan diwujudkan dalam serangkaian kebijakan akuntansi 

perusahaan. Sedangkan perilaku diwujudkan dengan serangkaian praktek dan 

diwujudkan dengan serangkaian praktek akuntansi. Metode kualitatif 

menghendaki arah bimbingan penyusunan teori berasal dari data. Sehingga 

dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode kualitatif lebih 

terbingkai pada kata-kata. Sedangkan metode deskriptif adalah suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

 Data yang dikumpulkan adalah kata-kata dan tindakan yang dalam 

penulisan skripsi ini diwujudkan dalam kebijakan akuntansi tersebut. Metode 

kualitatif dibatasi dengan apa yang tertuang dalam permasalahan. Data tersebut 

akan menentukan kenyataan mana yang harus diteliti.  

 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan masukan kepada pihak manajemen PT. DOK 

dan Perkapalan Surabaya (Persero) untuk menerapkan akuntansi sumber daya 
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manusia.Penelitian dibatasi pada biaya perolehan dan biaya pengembangan 

sumber daya manusia data periode tahun 2014. Evaluasi biaya tersebut ditinjau 

dari sudut pandang akuntansi sumber daya manusia khususnya human resources 

cost accounting.  Metode ini digunakan untuk mencatat semua biaya yang telah 

dikeluarkan sehubungan dengan investasi sumber daya manusia. 

 

C. Keterlibatan Penelitian  

Penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument 

yaitu peneliti sendiri (Sugiyono 2015:8)”. Peneliti mencoba menggali data 

dengan langsung terjun ke lokasi  obyek yang diteliti untuk melihat cara kerja dan 

permasalahan yang sedang diteliti, untuk itu peneliti membekali diri dengan 

membaca teori-teori terkait dengan obyek yang diteliti. Setelah menganalisis dan 

mencatat data yang diperoleh peneliti membandingkan antara data yang didapat 

dilapangan dengan teori yang ada. Kemudian hasil penelitian ini akan disajikan 

dalam laporan secara deskriptif. 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan adalah data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan dokumentasi. Prosedur pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam 

penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 
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1. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Metode wawancara digunakan untuk mengadakan tanya jawab 

kepada pihak perusahaan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

Hal ini digunakan sistem wawancara tak berstruktur dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara 

ini dilakukan dengan Manajer Sumber Daya Manusia, Manajer Keuangan, 

Manajer Personalia dan Manajer Akuntansi. 

Penelitian ini teknik wawancara digunakan untuk mencari data 

mengenai : 

a. Perlakuan sumber daya manusia di PT. DOK dan Perkapalan Surabaya 

(Persero) 

b. Biaya-biaya yang terkait dengan sumber daya manusia 

c. Rincian jenis pendidikan dan pelatihan 

2. Dokumentasi 

Data dokumentasi diperoleh dengan meminta langsung kapada kepala 

bagian personalia dan keuangan, data yang dibutuhkan adalah : 

a. Gambaran sejarah umum perusahaan 

b. Struktur Organisasi dan Job description 
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c. Sumber daya manusia 

d. Biaya sumber daya manusia dan daftar rincian jenis pendidikan dan 

pelatihan 

e. Laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) tahun 2014  

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

Menurut Fatihudin (2012:113) “Teknik pengolahan data dalam suatu 

penelitian adalah langkah berikutnya setelah pengumpulan data dilakukan”. 

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 ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain ( Fatihudin 2012:123). 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu : 

Pada penelitian ini peneliti perlakuan akuntansi sumber daya manusia terhadap 

penyajian laporan keuangan di PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) 

kemudian peneliti menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan fakta-

fakta yang terjadi pada objek penelitian, serta membandingkan data di lapangan 

dengan teori yang ada. Setelah itu peneliti menarik kesimpulan berdasar hasil 

penelitian tersebut dan memberikan saran kepada PT. Dok dan Perkapalan 

Surabaya (Persero). 


