41

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau.
Objek penelitian adalah usaha Toko Bangunan yang berada di Kecamatan
Tampan Kota Pekanbaru.
B. Operasional Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah implementasi atau Penerapan
Akuntansi pada Usaha kecil Toko Bangunan di Kecamatan Tampan, yaitu sejauh
mana pemahaman dan pengetahuan pengusaha kecil Toko Bangunan tentang
konsep-konsep akuntansi dan mengaplikasikannya dalam menjalankan aktivitas
usahanya dengan indikator pemahaman sebagai berikut :
a.) Sistem pembukuan yaitu : buku-buku yang digunakan dan cara
mencatat transaksikedalam buku-buku tersebut.
b.) Perhitungan laba rugi yaitu : perhitungan mengenai keuntungan atau
kerugian akibat dari semua transaksi usaha pada periode tertentu.
c.) Dasar pencatatan, yaitu terdapat dua dasar percatatan dalam akuntansi
yaitu :
1) Dasar akrual adalah pengaruh dari transaksi dicatat dan diakui pada
saat transaksitersebut terjadi (bukan saat penerimaan atau
pengeluaran kas yang sehubungan dengan transaksi tersebut).
2) Dasar kas adalah yang mengakui pengaruh suatu transaksi pada
saat dilakukan.
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3) Transaksikesatuan usaha yaitu : pemisahan transaksi usaha dengan
transaksi nonusaha(rumah tangga).
4) Konsep penandingan yaitu : mengganggap bahwa beban sebaiknya
diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan.
5) Buku yang digunakan, merupakan buku yang berisi informasi
tentang keuangan dari hasil operasi perusahaan pada periode
tertentu.
C. Populasi dan Sampel
Sampel adalah bagian yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik
populasi ( Erlina, 2008 : 75 ). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini
adalah non probability sampling, yaitu pengambilan sampel yang tidak
memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih
menjadi anggota sampel. Metode non probability sampling yang digunakan adalah
purposive sampling yaitu sampel yang diambil menjadi anggota sampel
berdasarkan kriteria dan pertimbangan. Kriteria pengambilan sampel dalam
penelitian ini didasarkan pada jumlah karyawan yaitu setiap toko bangunan
memiliki 1 – 5 karyawan.
Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh
pengusaha Toko Bangunan yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
Berdasarkan data yang diperolehdari Kantor BPTPM maka jumlah populasi
pengusaha kecil Toko Bangunan di Kecamatan Tampan sebanyak 97 Toko
Bangunandan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 16 usaha Toko
Bangunan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.
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Tabel III. 1
DAFTAR SAMPEL USAHA TOKO BANGUNAN DI KECAMATAN
TAMPAN KOTA PEKANBARU RIAU
No
NAMA PERUSAHAAN
ALAMAT
KET
01

UPM (Usaha Orimandiri)

Jl. Cipta Karya Ujung

02

Anugrah

Jl. Cipta Karya Panam

03

Sinar Illahi Bangunan

Jl. Cipta Karya Panam

04

Toko Merry

Jl. Citpa Karya

05

Cahaya Pelangi Indah

Jl. Citpa Karya No.8

06

Surya Baru

Jl. H.R. Soebrantas No. 2

07

Langkah Baru

Jl. Purwodadi Panam

08

Fitri Bangunan

Jl. Suka Karya/ Kualu

09

Toko Besi Serba Guna

Jl. Suka Karya Simp. Kualu

10

Setia Jaya

Jl. Suka KaryaSimp. Kualu

11

Bangun Nirwana

Jl. Suka Karya. Kualu

12

Mandiri Bangunan

Jl. Suka Karya

13

Bangunan Air Mondak

Jl. Suka Karya

14

Dillah Bangunan

Jl. Cipta Karya

15

Jaya Karya Mas

Jl. Suka Karya

16

Toko Rindhi

Jl.Suka Karya/ gang jl. Kutilang

Sumber : Data hasil penelitian lapangan
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D. Jenis dan sumber data
Untuk menunjang penelitian ini data yang diambil langsung dari
responden yaitu :
1. Data primer yaitu : data yang diperoleh langsung dari responden seperti
melakukan

wawancara langsung dan menyebarkan kuesioner.

2. Data sekunder yaitu : data yang diperoleh dari instansi yang terkait
dengan penelitian ini adalah berupa data dan jumlah populasi
pengusaha kecil Toko Bangunan di Kecamatan Tampan.

E.

Teknik pengumpulan data
Teknikpengumpulan

data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Wawancara terstruktur yaitu : teknik pengumpulan data dengan
melakukan wawancara

yang telah

mempersiapkan instrument

peneltian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative
jawabannya pun telah disediakan yaitu kuesioner
2. Dokumentasi yaitu : teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
pengambilan dokumen-dokumen yang telah ada tanpa ada pengelolan
kembali.
3. Observasi (pengamatan) yaitu : penelitian yang dilakukan dengan
langsung mengamati buku-buku yang digunakan dalam proses
pencatatan transaksi yang dilakukan perusahaan.
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F.

Analisis data
Setelah semua data dikumpulkan, kemudian dikelompokkan menurut

jenisnya masing-masing. Kemudian dituangkan kedalam bentuk tabel dan akan
diuraikan secara deskriptif,sehingga dapat diketahui apakah pengusaha kecil toko
bangunan di kecamatan tampan telah menerapkan akuntansi, kemudian dapat
ditarik kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

