
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan, yang 

terletak di jalan Imam Bonjol no. 24 A-B, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota 

medan, Sumatera Utara.sedangkan waktu penelitian yang digunakan adalah tiga 

bulan. 

3.1.2 Waktu Penelitian  

Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 
Waktu Penelitian 

 
3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

didapat langsung dari perusahaan yang dikumpulkan sendiri untuk menjawab 

No Jadwal Kegiatan 2019 

Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt 
1 Pengajuan Judul        
2 Penyusunan Proposal        
3 Pengumpulan Data        
4 Analisis Data        
5 Penyusunan Skripsi       
6 Bimbingan Skripsi       
7 Sidang Skipsi        
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masalah penelitian yang penulis lakukan. Dan data yang digunakan merupakan 

data kualitatif berupa bentuk lisan maupun tulisan. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Data 

sekunder. Menurut Sarwono dan Suhayati (2010:69), ” Data sekunder merupakan 

data yang sudah ada, data tersebut sudah dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan-

tujuan yang tidak mendesak”. 

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada 

perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan 

dengan mempelajari buku. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2013:24) mengemukakan bahwa “Teknik 

pengumpulan data adalah kelengkapan data mempengaruhi kualitas analisis, dan 

akan berdampak kepada ketepatan keputusan yang akan diambil”. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi/ pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek 

dengan maksud meraskan dan kemudian memahami pengetahuan dari 

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dari gagasan yang sudah 

diketahui sebelumnya. 

Menurut Anwar (2014:111) menyatakan “Observasi merupakan cara 

pengumpulan data melalui peoses pencatatan perilaku subjek (orang), objek 
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(benda) ataau kejadian yang sistematis tanpa aadanya pertanyaan atau 

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.” 

Dalam rangka kerja dari pengumpulan data, penulis secara langsung 

mengumpulkan data dari objek yang diteliti. 

Menurut Sutrisno hadi 

2. Dokumentasi 

Menurut Anwar (2014:114) menyatakan “cara dokumentasi biasanya 

dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, 

baiksecara pribadi maupun kelembagaan.” 

Dalam metode ini dokumen merupakan salah satu cara yang dilakukan 

dalam pengambilan data atau informasi diamana peristiwa yang terjadi 

bukanlah pada saat ini dan masa yang akan datang, namun dokumentasi 

merupakan catatan dimasa lalu. Teknik ini digunakan untuk memperoleh 

dokumen-dokumen yang ada untuk mendukung penelitian yang terjadi. 

3. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan Tanya jawab yang terjadi secara langsung 

antara dua orang ataunlebih. Pewawancara biasa disebut dengan 

interviewer sementara orang yang akan diwawancarai dinamakan 

interviewer.  

Menurut Lexy J. Mojeong (2008:45) pengertian wawancara adalah suatu 
percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu, pada metode ini peneliti dan 
responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan 
informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat 
menjelaskan permasalahan penelitian. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu seperti observasi, yaitu aktivitas terhadap suatu proses 

atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari 

suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dari gagasan yang sudah diketahui 

sebelumnya. Dan ada teknik dokumentasi, yaitu merupakan salah satu cara yang 

dilakukan dalam pengambilan data atau informasi dimana peristiwa yang terjadi 

bukanlah pada saat ini dan masa yang akan datang, namun dokumentasi 

merupakan catatan dimasa lalu. Dan terakhir teknik wawancara, yaitu merupakan 

kegiatan tanya jawab yang terjadi secara langsung antara dua orang atau lebih.  

 

3.4 Metssode Analisis Data 

Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, 

Menurut Anwar (2014:13) menyatkan “Desain penelitian deskriptif adalah desain 

penelitian yang di susun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis 

tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.” 

Metode analisis deskriptif yaitu suatu metode dengan proses pengumpulan, 

mengklasifikasikan, dan menganalisis data untuk menafsirkan sehingga diperoleh 

gambaran umum yang jelas mengenai fakta yang dihadapi. Dengan kata lain 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini 

dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.  
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