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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian penulis adalah di PT. Diamond 

Raya Timber Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru. 

B. Jenis Sumber Data 

Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut 

berasal umum dikenal ada dua jenis data yaitu Data Primer (Primary Data) dan 

Data Sekunder (Secondary Data). 

1. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber utamanya 

(sumber asli). Sesuai dengan asalnya maka jenis data ini sering disebut 

dengan data mentah (raw data) atau data murni, yang diperoleh dari hasil 

penelitian lapangan secara langsung dan masih memerlukan pengolahan 

lebih lanjut. Data ini diperoleh dari bagian akunting, yaitu data yang 

diperoleh berupa keterangan mengenai aktiva tetap yang dilakukan oleh 

PT. Diamond Raya Timber Pekanbaru. 

2. Data sekunder adalah jenis data sudah jadi dari pihak kedua baik yang 

bersifat kualitatif maupun data kuantitatif. Data ini disebut juga dengan 

data eksternal. Dalam penulisan ini data sekundernya berupa data yang 

diperoleh dengan mengumpulkan data yang ada di perusahaan serta data-

data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa laporan 

rugi laba, neraca dan daftar aktiva tetap struktur organisasi, pembagian 

tugas dan wewenang dalam perusahaan serta kegiatan atau aktivitas pada 
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tugas dan wewenang dalam perusahaan serta kegiatan atau aktivitas pada 

perusahaan ini. 

C. Teknik Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data dari informasi yang akurat dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara: 

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung kepada pihak-pihak terkait khususnya bagian akuntansi 

yang dianggap bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan penulis. 

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-

dokumen perusahaan serta arsip-arsip perusahaan yang ada kaitannya 

dengan masalah yang akan dibahas. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif yaitu membandingkan antara data yang telah dikumpulkan dengan teori 

yang relevan dan kemudian diambil atau ditarik suatu kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


