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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong dalam lingkup 

penelitian akuntansi keuangan, karena membahas perlakuan akuntansi, 

pengukuran, pengakuan, sistem pelaporan, dan kebijakan perusahaaan. 

Berdasarkan karakteristik masalahnya, penelitian ini diklasifikasikan sebagai 

penelitian deskriptif (descriptive research) merupakan penelitian terhadap 

masalah masalah berupa fakta saat ini dari suatu objek penelitian. Tujuan 

penelitian deskriptif adalah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current 

status dari objek yang diteliti. 

 Penelitian ini menggunkan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain. Secara utuh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. Penelitian ini berupa analisi implementasi dan penerapan prosedur 

akuntansi atas pelaporan dan pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan 

swasta di Pematang Siantardengan mengambil studi kasus PT. Bumi Sari Prima 

Pematang Siantar Sumatera Utara. Metode kualitatif dipandang tepat untuk 

menjawab permasalahan yang akan dikaji dari pada metode kuantitaif, 

dikarenakan penelitian ini tidak menggunakan angka-angka sebagai indikator 

variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang 

program program CSR dan berapa persentase anggaran untuk biaya sosial yang 

diterapkan oleh perusahaan serta data tentang lingkungan yang akan di dapat 

melalui wawancara kepada responden dan laporan CSR.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian tentang penerapan akuntansi pertanggung jawaban sosial 

terhadap lingkungan pada PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar Sumatera Utara 

dilaksanakan pada PT. Bumi Sari Prima dengan melihat dari media massa, media 

internet serta hal hal yang mendukung penelitian ini.  
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Tepat di Jalan Medan KM 7 Pematang Siantar. Penelitian dimulai tanggal 30 

April sampai dengan 30 Mei 2018. 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

 Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pihak pihak yang 

berkompeten dan bertanggung jawab dalam mmeberikan informasi yang 

dibutuhkan penulis yang telah ditujukan oleh  pimpinan perusahaan, dalam hal ini 

responden yang terlibat secara langsung dalam penulisan adalah bagian akuntansi, 

manajer anggaran, para karyawan, serta masyarakat sekitar perusahaan yang dapat 

memberikan informasi yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi. 

Dalam penelitian ini teknik pemilihan responden atau informan yang peneliti 

gunakan adalah teknik purposive (disengaja). Tehnik purposive bersifat tidak 

acak, dimana subjek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. 

 Adapun pertimbangan yang digunakan dalam penentuan responden atau 

informan penelitian ini adalah sebgaai berikut: 

1. Subjek yang dari awal mengikuti program dan intensitas dengan satu 

kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran perhatian penelitian.  

2. Subjek yang masih terkait secarapeuh dan aktif pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi sasaran. 

3. Subjek yang mempunyai cukup informasi, banyak waktu dan kesempatan 

untuk diminati keterangan dan data yang dibutuhkan terkait masalah 

penelitian. 

 Berdasarkan kriteria yang disebutkan diatas dan mellaui data yng 

diperoleh sealam prariset oleh penulis, maka responden atau informan dalam 

penelitian ini adalah” 

1. Bagian akuntansi 

2. Manajer anggaran 

3.  Para karyawan  

4.  Masyarakat sekitar 

 Dan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah laporan keungan serta 

 laporan dana CSR PT Bumi Sari Prima Pematang Siantar. 
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D.  Jenis dan Sumber data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

  Data primer meruapakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara  langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data 

 primer  secarakhusus dikumpulkan oleh penliti untuk menjawab 

 permasalahan  penelitian, data primer dapat berupa opini objek secara 

 individual atau kelompok, hasil observasi terhadap benda (fisik), 

 kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian . 

2. Data Sekunder 

  Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

 secara  tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

 pihak  lain. Data sekunder umunya berupa gambaran umum 

 perusahaan,struktur  organisasi,  bukti, catatan, atau laporan keuangan 

 historis yang telah  tersusun dalam arsip (data dokumenter ) yang 

 dipublikasikan dan tidak dipublikasikan . 

Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini antara lain sebagai 

 berikut: 

a) Program CSR yang telah diimplementasikan oleh PT. Bumi Sari 

Prima Pematang Siantar Sumatera Utara 

b) Data pencapaian program CSR yang telah berjalan. 

c) Laporan manajemen CSR serta Laporan Dana CSR pada PT. Bumi 

Sari Prima Pematang Siantar Sumatera Utara. Hal ini guna 

mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang digunakan, serta 

bentuk penyajian CSR itu sendiri. 

  Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

aktivitas tanggung jawab sosial dari objek penelitian, sehingga sumber data 

berasal dari bagian-bagian dalam perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas 

tersebut, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari: 
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 1. Bagian Hubungan dan Masyarakat  

 Dari informasi yang tela diperoleh saat survei pendahuluan 

 diketahui  bahwa bagian humas merupakan bagian pelakasaan 

 operasional yang bertanggung jawab atas berjalan program tanggung 

 jawab sosial. Dimana selanjutnya membuat pertanggungjawaban kegiatan 

 program dan realisasi anggaran program untuk selanjutnya diserahkan 

 pada bagian Keuangan dan Akuntansi guna diperiksa, dievaluasi, dan 

 dicatat dalam laporan keuangan maupun laporan progran diluar laporan 

 keuangan utama. Sehingga, diharapkan diperoleh gambaran umum aliran 

 pengelolahan keuangan CSR, yang selanjutnya dilakukan analisis 

 perlakuan akutansinya terhadap terhadap transaksi-transaksi yang lebih 

 detail dan terperinci terkait program CSR perusahaan. Analisis ini 

 dilakukan merupakan analisis penggunaan dana CSR.  

 2. Bagian Keuangan dan Akuntansi 

 Data dari bagian keuangan dan akuntansi berupa laporan keuangan 

 perusahaan PT. Bumi Sari Prima. Laporan keuangan digunakan untuk 

 mengetahui pada pos apakah CSR diakui. Untuk selanjutnya dilakukan 

 penelusuran data keuangan melalui bagian keuangan. Selain laporan 

 keuangan data juga berupa bentuk lain laporan tanggung jawab sosial.  

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : 

 1. Survei Pendahuluan 

  Dilakukan kunjungan pendahuluan ke objek penelitian, hal ini 

 dilakukan bertujuan untuk pendekatan kepada manajemen dan melakukan 

 observasi awal. Selain itu survei dilakukan untuk menjelaskan manfaat dan 

 tujuan dari penelitian yang dilakukan manajemen serta untuk mangetahui 

 keadaan umum perusahaan. 

 2. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendapatkan literatur 

 yang relevan dengan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

 landasan teoritus sebagai pedoman pelaksaan penelitian. 
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 3. Survei Lapangan  

 Penelitian dilakukan di PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar 

 Sumatera Utara. Pada tahap ini dikumpulkan data yang dibutuhkan dalam 

 penelitian. Tehnik yang digunakan antara lain: 

a) Dokumentasi 

Mengumpulkan data berupa dokumen perusahaan baik yang 

bersifat umum maupun spesifik yang terkatik objek penelitian terkait 

pengungkapan dan pelaporan CSR pada PT. Bumi Sari Prima Pematang 

Siantar Sumatera Utara. 

b) Observasi  

Pengamatan secara langsung objek fisik guna memperoleh data dan 

informasi yang lebih akurat dan konkrit. Pengamatan dilakukan langsung  

di kantor PT. Bumi Sari Prima- Pematang Siantar. Data dan infomasi yang 

dimaksud adalah data keuangan yang mencerminkan pengelolahan CSR 

hingga pelaporam dalam laporan keuangan perusahaan. 

c) Wawancara  

Wawancara digunakan untuk mengeksploitasi implementasi dan 

perlakuan akuntansi dari transaksi yang berkaitan dengan program CSR 

PT. Bumi Sari Prima Pematang Siantar Sumatera Utara. Wawancara yang 

dilakukan bersifat terstruktur dan tidak terstruktur.  

F. Metode Analisi Data 

 Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif Kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan hasil temuannya yang berasal dari data data yang dkumpulkan 

melalui proses observasi di objek penelitian yang kemudian akan dianalisi 

penerapan akuntansi pertanggung jawaban sosial PT. Bumi Sari Prima Pematang 

Siantar Sumatera Utara yang mekiputi analisi terhadap pengakuan, pengungkapan, 

pengukuran, dan pelaporan. Hasil analisis terhadap selanjutnya dibandingkan 

dengan regulasi yng berlaku di indonesia Undang-Undang No. 40/2007 tentang 

Perseroan Terbatas, Standar Akutansi untuk penyajian laporan PSAK No.1 

(Revisi 2009) dan pedoman laporan keberlanjutan. 

Proses analisis data kualitataif dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 



vi 
 

1. Peneliti melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan 

wawancara, dokumentasidan studi perpustakaan. Tahap ini akan berhenti 

apabila data-data yang diterima atau diperoleh peneliti telah memadai 

dan tidak ada data yang dianggap baru. 

2. Tahap selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data proses 

penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh oleh peneliti. 

Dimana data-data tersebut mengalami pengurangan ataupun 

penambahan. Pengurangan ini akan terjadi apabila terdapat data yang 

kurang perlu dan relevan dengan masalah yang diteliti. Terdapat 

penambahan data apabila masih terdapat keurangan data atau informasi 

yang dibutuhkan. 

3. Setelah dilakukan tahap reduksi data, kemudian data diolah dengan 

menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif, tahap selanjutnya 

adalah penyajian data. Data, pengumpulan data reduksi data, penarikan 

kesimpulan direduksi dan diolah kemudian disajikan kedalam forma 

table ataupun  garfik sehingga mudah dipahami. 

4. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini 

didapat setelah melakukan intreprestasi data terhadap data yang sudah 

disajikan sebelumnya. Intreprestasi data merupakan proses penafsiran 

atau pemahaman makna dari serangkaian data yang telah disajikan 

sebelumnya dan diungkapkan dalam bentuk teks dan narasi. Intreprestasi 

dta dikemukakan secara ojektif sesuai dengan data atau fakta yang ada, 

sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat pula dilakukan 

penarikan kesimpulan. 

 

 

 


