
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian & Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Dambosko Bronton yaitu perusahaan jasa yang 

bergerak dibidang outsourcing, supllier, distributor dan lainnya, yang 

beralamatkan di Jalan. Mandala By Pass No. 29 A  Medan. 

Tabel  3.1  
 Rincian Waktu Penelitian 

 

N 
o Uraian 

Waktu penelitian 2018-2019 
Oktober Nopember Desember Januari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengajuan Judul                 
2 Pembuatan proposal                 
3 Riset lapangan                 
4 Pengolahan data                  
5 Penyusunan skripsi                 

   
3.2 Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data. 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data yang bersifat 

kualitatif dan data yang bersifat kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2016:27), data yang bersifat kualitatif dan 
kuantitatif adalah sebagai berikut : 
1. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema, dan 

gambar. Contohnya adalah struktur organisasi dan profil 
perusahaan. 

2. Data kuantitatif  merupakan jenis data yang dapat diukur dan 
dihitung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan 
dalam bilangan atau berbentuk angka. Contohnya adalah laporan 
keuangan perusahaan PT. Dambosko Bronton. 

 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa data kualitatif merupakan 
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data yang berbentuk gambar, kata, ataupun skema. Sedangkan data kuantitatif 

merupakan data yang dapat diukur maupun dihitung yang biasanya dinyatakan 

dalam bentuk angka. 

b. Sumber data 

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder. 

Menurut Danang (2013:21), data sekunder adalah data yang 
bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber 
lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan 
mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek 
penelitian ataupun dapat menggunakan sebuah data. 
 
Didalam penelitian ini data sekunder yang digunakan ialah data laporan 

keuangan perusahaan pada tahun 2017 dan tahun 2018. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Metode Penelitian Kepustakaan 

Menurut Jusuf (2012:21), “metode penelitian kepustakaan merupakan 

penelitian yang dilakukan dikepustakaan dengan cara mengambil data dari buku-

buku atau dokumen yang sehubungan dengan penelitian.” 

Contohnya seperti buku-buku, dan skripsi terdahulu yang ada 

diperpustakaan. 

b. Metode Dokumentasi 

Menurut Jusuf (2012:160), “metode dokumentasi adalah cara mencari data 

atau informasi dari dokumen-dokumen, catatan penting, yang sehubungan dengan 

permasalahan yang akan diteliti.”  
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Contohnya seperti laporan keuangan dan struktur perusahaan serta profil 

perusahaaan. 

3.4 Metode Analisis Data 

Menurut Jusuf (2012:26), “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang  

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau bidang tertentu 

baik berupa permasalahan, keadaan, atau sistim yang secara faktual dan cermat.”  

Dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis data berupa laporan 

keuangan perusahaan pada dua periode yaitu tahun 2017 dan tahun 2018. 

Kemudian diambil kesimpulan tentang penerapan rasio pengelolaan dana arus kas 

pada perusahaan tersebut. 
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