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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Suatu penelitian sudah tentu memiliki objek, agar penelitian dapat 

terlaksana. Menurut Sujarweni (2014:73), “Lokasi penelitian adalah tempat 

dimana penelitian itu dilakukan”. Sesuai dengan hal tersebut, maka menetapkan 

objek penelitian yaitu pada PT. Mestika Mandiri Medan yang merupakan 

perusahaan swasta bergerak dalam bidang distribusi makanan dan minuman dalam 

kemasan yang beralamat di Jl. Veteran no. 72 A - Medan. 

Adapun rincian waktu penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 3-1 

Jadwal Penelitian 

 

No Jenis Kegiatan 

Tahun 2019 

Mei  Juni  Juli  Agustus  September  Oktober  Nopember  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 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

. 

Bimbingan 

Proposal 
                            

4

. 

Pengumpulan 

Data  
                            

5

. 

Penulisan 

Laporan/Skripsi 
                            

6

. 

Bimbingan 

Skripsi 
                            

7

. 

Ujian Meja 

Hijau 
                            

 

38 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



 48 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Menurut Sugiyono 

(2016:192) “Data kualitatif yaitu data dari penjelasan kata verbal tidak dapat 

dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif 

berupa gambaran mengenai objek penelitian.  

Sumber data yang diperoleh penulis adalah data sekunder dan data                  

primer.  

1. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Contohnya sejarah singkat dan bidang usaha serta struktur 

organisasi dan pembagian tugas di perusahaan. 

2. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung 

berdasarkan data yang berkaitan dengan topik penelitian. Contohnya 

keterangan atau data berkaitan dengan prosedur pemeriksaan terhadap kas 

dan setara kas perusahaan. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Studi kepustakaan (Library Research) yaitu suatu aktivitas penelitian dengan 

cara mengumpulkan data, informasi dan keterangan melalui buku-buku teoritis 

yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. 

2. Studi lapangan (Field Research) yaitu suatu aktivitas untuk mencari data yang 

lengkap dan akurat, berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan 
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melakukan kunjungan ke PT. Mestika Mandiri Medan, dan dilakukan 

pencatatan terhadap penemuan yang dianggap perlu. 

3.4. Metode Analisis Data 

 Adapun metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis 

permasalahan dalam penelitian digunakan metode analisis deskriptif adalah 

mengumpulkan, mengklarifikasikan, dan menggambarkan data sehingga dapat 

memberikan gambaran umum tentang masalah yang diteliti. 

 

 

 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA




