
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 

31 Agustus 2019. Penelitian dilaksanakan bertempat di Kantor CV Central 

Pratama Karya yang beralamat di Jalan Medan Binjai Km 10,5 Diski, Kelurahan 

Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. 

Waktu Penelitian berikut tabel jadwal penelitian yang dilakukan untuk 

menyusun penelitian terlihat pada tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 
Jadwal Penelitian 

 

 

No Kegiatan 
Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 
Judul 

                            

2 Penyusunan 
Proposal  

                            

3 Prariset                             
4 Bimbingan 

Proposal 
                            

5 Penyusunan 
Proposal 

                            

6 Bimbingan 
Skripsi  

                            

7  Sidang 
Skripsi 
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3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2016 : 87), “data kuantitatif adalah jenis data yang dapat 

diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang 

dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka”. Dalam hal ini data kuantitatif 

yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini yang berasal dari perusahaan 

CV Central Pratama Karya, berupa jumlah pendapatan dan beban  yang diperoleh 

dari laporan tahunan CV Central Pratama Karya. 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Sumber data, data yang digunakan dalam penelitian adalah data 

sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan 

cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, salinan 

kontrak pekerjaan, salinan laporan laba rugi yang memuat pendapatan dan beban 

dari CV Central Pratama Karya.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2016:224), “teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data”. Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan antara lain : 
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a. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat 

berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, 

surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (case records) dalam 

pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. 

b. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan 

membaca/mengamati dan mempelajari dokumen-dokumen, bukti-bukti 

tertulis, seperti buku-buku acuan yang berhubungan dengan objek 

penelitian, formulir dan catatan-catatan yang berkaitan dengan hasil yang 

diteliti. 

3.4 Metode Analisis Data  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian 

dengan menerapkan metode pendekatan deskriptif, karena adanya variabel-

variabel yang akan ditelaah hubungannya, serta tujuan untuk menyajikan 

gambaran akurat mengenai fakta serta hubungan anatar variabel yang diteliti.  

Menurut Nazir (2011:54) mendefiniskan bahwa yang dimaksud dengan 

metode deskriptif adalah sebagai berikut, “Metode deskriptif adalah untuk studi 

menentukan fakta dengan inpretasi yang tepat dimana didalamnya termasuk studi 

untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok dan 

individu serta studi untuk  menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk 

meminimalisasikan bias dan memaksimumkan reabilitas. Metode deskripsi ini 

digunakan untuk menjawab permasalah mengenai seluruh variabel penelitian 

secara independen. 
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