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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Riau. 

Objek dari penelitian ini adalah pengusaha ponsel yang ada di Kecamatan 

Sukajadi yang telah terdaftar di Kecamatan Sukajadi dan hasil penelitian 

lapangan. 

B. Operasi Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian penulis merupakan variabel penelitian adalah 

implementasi atau penerapan akuntansi pada usaha kecil, yaitu sejauh mana 

pengetahuan dan pemahaman pengusaha kecil tentang konsep-konsep dasar 

akuntansi dan mengaplikasikannya dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan 

indikator pemahaman sebagai berikut : 

1. Kesatuan Usaha 

Kesatuan usaha yaitu Pemisah transaksi usaha dengan transaksi non usaha 

(rumah tangga). 

2. Dasar Pencatatan. 

Dasar pencatatan yaitu basis kas (cash basis) dan basis akrual (accrual 

basis). Dalam akuntansi, basis kas (cash basis) adalah dasar pencatatan yang tidak 

akan mencatat suatu transaksi jika belum ada uang secara tunai yang diterima atau 

dikeluarkan. Sedangkan basis akrual dalam akuntansi adalah dasar pencatatan 

dimana transaksi langsung diakui pada saat terjadinya tanpa memperhatikan 

apakah uang kas sudah diterima atau belum. 
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3. Konsep Kesinambungan (Going Concern Concept) 

Suatu konsep yang menganggap bahwa suatu kesatuan usaha diharapkan 

akan terus beroprasi dengan menguntungkan dalam jangka waktu yang tidak 

terbatas. 

4. Konsep periode waktu (Time Periode Concept) 

Suatu konsep yang menyatakan bahwa akuntansi menggunakan periode 

waktu sebagai dasar dalam mengukur dan menilai kemajuan suatu perusahaan. 

Konsep periode waktu juga menyatakan bahwa umur ekonomis dari sebuah 

bisnis dapat dibagi dalam periode waktu buatan. Maka diasumsikan bahwa 

aktivitas perusahaan sibagi menjadi bulan, triwulan atau tahun untuk tujuan 

pelaporan keuangan yang berarti. 

5. Konsep penandingan (Matching Concept) 

Yaitu suatu konsep yang menganggap bahwa beban sebaiknya diakui dalam 

periode yang sama dengan pendapatan. Laporan keuangan sebagai alat untuk 

memberikan informasi keuangan haruslah disusun berdasarkan suatu standar atau 

pedoman tertentu, agar informasi-informasi yang terjadi dalam laporan keuangan 

tersebut merupakan informasi yang terjamin kewajarannya dan dapat 

dipertanggungjawabkan, sehingga dapat dipergunakan oleh pihak yang 

berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi dan keuangan. 
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C. Populasi Dan Sampel 

Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh usaha 

ponsel yang sudah melakukan pencatatan yang ada di Kecamatan Sukajadi, 

jumlah usaha ponsel adalah sebanyak 25 unit usaha. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode sensus, yaitu dimana seluruh 

populasi di Kecamatan Sukajadi dijadikan objek penelitian. Dengan demikian 

diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat menghasilkan gambaran tentang 

usaha kecil yang ada di Kecamatan Sukajadi lebih akurat. 

Sebagai data pendukung untuk menjelaskan penelitian ini, penulis 

mencantumkan tabel tentang jumlah usaha kecil ponsel di Kecamatan Sukajadi 

untuk tahun 2016. 

D. Jenis Dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan meruoakan data primer dan data sekunder yaitu :  

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

berdasarkan hasil penjualan perharinya yang dicatat kedalam 

pembukuan. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait 

dengan penelitian ini berupa data jumlah populasi pengusaha kecil yang 

ada di Kecamatan Sukajadi. 
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 TABEL III.1  

DAFTAR NAMA-NAMA PENGUSAHA PONSEL 

DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU 

 

A. Nama Usaha Yang Memiliki Pembukuan 

No Nama Usaha Nama 

Pemilik 

Alamat 

1 Riyani Ponsel Rahman Jl. Kh. Ahmad Dahlan 

2 Tunas Utama Rian Jl. Kh. Ahmad Dahlan 

3 Lidya Ponsel Wiwit Jl. Kh. Ahmad Dahlan 

4 Buana Ponsel Taufik Jl. Kh. Ahmad Dahlan 

5 Indah Ponsel Indah Jl. Kh. Ahmad Dahlan 

6 Cleopatra Ponsel Ronal Jl. Kh. Ahmad Dahlan 

7 M Ponsel` Moro Jl. Kh. Ahmad Dahlan 

8 Gallery Cell Rina Jl. Durian 

9 28 Ponsel Roza Jl. Durian 

10 777 Ponsel Nando Jl. Durian 

11 One Ponsel Gemala Jl. Durian 

12 Presiden Ponsel Yanti Jl. Durian 

13 88 Cell Siwa Jl. Pepaya 

14 Eva Celluler Ipong Jl. Pepaya 

15 Dani Ponsel Dani Jl. Pepaya 

16 Js Cell Koko Lim Jl. Rajawali 

17 Harapan Panam Ponsel Fendy Jl. Rajawali 

18 Zaza Ponsel Mirawati Jl. Dahlia 

19 Lapansa Cell Rizal Jl. Mangga 

20 Data Revill  Alex Jl. Teratai Bawah 

21 Berkah Ponsel Dedi Jl. Teratai Bawah 

22 Nikita Ponsel Suliana Jl. Teratai Bawah 

23 Coy Ponsel Winda Jl. Teratai Bawah 

24 Rumah Data Fitri Jl. Melur 

25 Aruel Ponsel Aruel Jl. Durian 

Sumber : Data Hasil Penelitian Lapangan 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 
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1. Wawancara terstruktur, yaitu mengumpulkan data dengan wawancara 

yang telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis 

yang alternative jawabannya telah disediakan. 

2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengambilan dokumen-dokumen yang sudah ada tanpa ada pengolahan 

data. 

3. Observasi, yaitu penilitian yang dilakukan dengan langsung mengamati 

buku-buku yang digunakan dalam proses pencatatn transaksi yang 

dilakukan perusahaan. 

F. Teknik Analisis Data 

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan menurut 

jenisnya masing-masing. Setelah itu dituangkan kedalam bentuk tabel dan akan 

diuraikan secara deskriptif sehingga dapat diketahui berbagai kegiatan pengusaha 

ponsel sebelum atau sesudah penerapan akuntansi di Kecamatan Sukajadi. Setelah 

dilakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel, maka 

penulis akan dapat menarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

 

 

 

 


