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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Di antara dua pendekatan dalam penelitian, penulis mengarahkan 

penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah 

pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur 

statistik atau bentuk perhitungan lainnya, prosedur ini menghasilkan temuan-

temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan 

beragam sarana (Suryana, 2007: 1). Secara lebih sederhana, Sekaran (2006; 243) 

menjelaskan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang melibatkan analisis data 

atau informasi yang bersifat deskriptif dan belum dapat dikuantifikasi.  

Penelitian kualitatif sendiri masih dibagi-bagi dalam berbagai jenis, salah 

satunya studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini. Yin (1994: 13) penulis 

yang dikenal melalui bukunya Case Study Research menjabarkan pengertian studi 

kasus sebagai berikut, “Case study is an empirical inquiry that investigates a 

contemporary phenomenon and its real-life context, especially when boundaries 

between phenomenon and its context are not clearly evident.” Selain itu Creswell 

(2007: 74-75) mengemukakan beberapa karakteristik studi kasus, yaitu: (1) 

mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi; (2) kasus tersebut merupakan sebuah 

“sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat; (3) studi kasus menggunakan 

berbagai sumber informasi dalam mengumpulkan datanya untuk memberikan 

gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa dan 

(4) menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan “menghabiskan waktu” 

dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. 
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Secara lebih mendalam, penelitian ini mengambil jenis penelitian studi 

kasus deskriptif. Di antara enam jenis penelitian studi kasus, Baxter dan Jack 

(2008: 548) menjelaskan bahwa studi kasus deskriptif adalah, “case study types 

that is used to describe an intervention or phenomenon and the real-life context in 

which it occurred.” 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpukan bahwa penelitian 

deskriptif yang mengarah pada studi kasus adalah penelitian yang mendalam 

terhadap suatu fenomena atau kasus baik itu yang mencakup individu, kelompok, 

ataupun potret kehidupan. Tujuan penelitian dalam melakukan penelitian adalah 

melihat secara mendalam mengenai objek penelitian untuk memberikan gambaran 

yang lengkap mengenai objek. Sehingga dapat dipahami secara mendalam 

mengenai analisis perlakuan akuntansi aset biologis pada perusahaan perkebunan. 

3.2. Objek Penelitian 

Dari 11 perusahaan perkebunan yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia, PT Sampoerna Agro Tbk dipilih sebagai sampel utama dalam 

penelitian ini karena dianggap sudah mulai melakukan perubahan menuju ke arah 

penerapan IAS 41 Agriculture. Hal ini terbukti dalam pernyataan manajemen yang 

menyebutkan bahwa dalam menentukan harga pasar crude palm oil perusahaan 

menggunakan harga spot. Sebagai sampel pembanding, PT Dharma Satya 

Nusantara dipilih berdasarkan kemiripan dengan sampel utama yang ditetukan 

berdasarkan nilai aset biologis dan kinerja perusahaan. 
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3.3. Fokus Penelitian 

Penelitian difokuskan untuk meihat perlakuan akuntansi terhadap aset 

biologis pada laporan keuangan PT. Sampoerna Agro Tbk. dan PT Dharma Satya 

Nusantara Tbk. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam subbab ini menjelaskan tentang jenis data, pengumpulan data, dan 

metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Secara lebih mendalam akan 

dijelaskan selanjutnya. 

3.4.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu, 

data kualitatif dan data kuantitatif. Dengan penjabar sebagi berikut: 

1. Data kualitatif 

Menurut Sekaran (2006: 243), data kualitatif adalah data yang tidak dengan 

segera dapat dikuantifikasi kecuali jika dikodekan dan dikategorisas dengan 

sejumlah cara. Dalam penelitian ini data kualitatif berupa data dari 

perusahaan dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan seperti sejarah 

berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan yang disertai uraian 

tugasnya, serta data-data lain yang sifatnya kualitatif yang dibutuhkan dalam 

rangka penulisan. 

2. Data kuantitatif 

Berkebalikan dengan data kualitatif, data kuantitatif lebih bersifat numerik 

atau angka-angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa besarnya nilai 

aset biologis yang diakui oleh perusahaan dalam laporan keuangan, serta 

data-data lain yang dibutuhkan dalam rangka penulisan. 
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3.4.2. Sumber Data 

Menurut Suliyanto (2006), menurut cara memperolehnya, data dibagi 

menjadi dua, primer dan sekunder. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya 

menggunakan data sekunder semata. Data sekunder adalah data yang diterbitkan 

atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data skunder dalam 

penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan, peraturan perundang-

undangan dan sumber literatur yang berisi teori berkaitan dengan penelitian. 

3.4.3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa metode, 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data pada studi dokumentasi diperoleh dari dokumen-dokumen 

dan artikel yang terkait dengan sejarah perusahaan, tujuan perusahaan, 

struktur organisasi dan data-data keuangan. 

2. Studi Pustaka  

Penelitian menggunakan studi pustaka yaitu pengumpulan data sebagai 

landasan teori serta penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini, data-data 

diperoleh melalui buku-buku, penelitian terdahulu (jurnal), peraturan-

peraturan, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan informasi 

yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan PT Sampoerna Agro Tbk, laporan keuangan PT Dharma Satya 

Nusantara Tbk dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aset biologis. 
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3.4.4. Metode Analisis 

Penilitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan 

gambaran awal mengenai pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan aset 

biologis pada laporan keuangan PT Sampoerna Agro Tbk dan PT Dharma Satya 

Nusantara Tbk yang menjadi objek penilitian. Berdasarkan teori Miles dan 

Huberman (1994: 10-12) analisis data kualitatif dibagi menjadi tiga tahapan, 

yaitu: 

a) Reduksi data (Data reduction) 

“Data reduction refers to the process of selecting, focusing, simplifying, 

abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes 

or transcriptions. (Miles dan Huberman, 1994: 10)” Jadi, data yang diperoleh 

ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun 

berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang 

pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. 

Data hasil mengihtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, 

tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam 

tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali 

data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. 

Dalam penelitian ini, data yang direduksi hanya pada bagian aset biologis 

dalam laporan keuangan PT Sampoerna Agro Tbk dan PT Dharma Satya 

Nusantara Tbk. Setelah itu aset biologis digambarkan dan dianalisis terkait 

perlakuan akuntansinya. 
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b) Display data (Data display) 

Sepert yang dikutip dari Miles dan Huberman (1994: 11), “… a display is an 

organized, compressed assembly of information that permits conclusion 

drawing and action. … The display discussed in this book include many type 

of matrices, graphs, charts, and networks.” Secara lebih sederhana, data yang 

diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam 

bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola 

hubungan satu data dengan data lainnya. 

Dalam tahap ini penulis sudah mulai menghubungkan pola-pola yang timbul 

dari perlakuan akuntansi aset biologis antara PT Sampoerna Agro Tbk dan 

PT Dharma Satya Nusantara. 

c) Gambaran kesimpulan dan verifikasi (Conclusion drawing and verification) 

Miles dan Huberman (1994: 11) mendefinisikan gambaran kesimpulan dan 

verifikasi sebagai berikut, “… what things mean—is noting regularities, 

patterns, explanations, possible configurations, casual flows, and 

proportions. … Conclusion are also verified as the analysis proceeds.” 

Langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas 

data-data yang sudah diproses atau ditransfer ke dalam bentuk-bentuk yang 

sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan. 

Dalam proses ini, sudah dapat diambil kesimpulan terkait perlakuan 

akuntansi aset biologis kedua perusahaan. Kemudian diberi pendangan jika 

menilai aset biologis berdasarkan IAS 41 agriculture. 


