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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jadwal Penelitian 

Tabel 3.1 
Jadwal Penelitian 

 

No Jenis Kegiatan 
2019 

Aug 

2019 

Sep 

2019 

Okt 

2019 

Nov 

1 Penyusunan Proposal                 

2 Pengumpulan Data                 

3 Analisa Data                 

4 Penyusunan Skripsi                 

 
3.2 Lokasi Penelitian  

  Peneliti melakukan penelitian dilaksanakan di PT. Sarana Agro Nusantara 

(SAN) terletak di Jalan Imam Bonjol No. 24 A-B, Medan. 

3.3  Populasi dan Sampel Penelitian  

A. Populasi 

  Dalam metode penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan 

sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. 

 Menurut Kuncoro (2013:118) mendefinisikan populasi kelompok elemen 

yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana 

kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. 

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah anggaran dan 

realisasi biaya operasional. 
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B. Sampel  

 Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Oleh karena itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-

betul representative (mewakili).   

 Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi. Bagian 

dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian, agar informasi 

yang diperoleh dari sampel benar-benar mewakili populasi, untuk memperoleh 

sampel yang dapat mewakili karakteristik populasi diperlukan  metode pemilihan 

sampel yang tepat.  

 Dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah anggaran dan 

realisasi biaya operasional dari tahun 2016 sampai 2017. 

3.4 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari  PT. Sarana Agro Nusantara telah dioalah 

seperti sejarah singakat  struktur organisasi perusahaan dan data audit operasional 

dan biaya operasional pada perusahaan tersebut. 

Menurut Kuncoro (2013:148) Mendefenisikan Data Sekunder dan Data 
Primer adalah  sebagai berikut ini: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang 
menggunakan semua metode pengumpulan data original. 

2. Data sekunder adalah data yang  telah dikumpulkan oleh lembaga 
pengumpul data dan dipublikasihkan kepada masyarakat  pengguna data. 

 
` 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian 

lapangan dan wawancara langsung dengan karyawan yang berkaitan dengan objek 
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penelitian ini pada PT. Sarana Agro Nusantara. Dan data sekunder yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah data struktur organisasi dan laporan biaya operasional. 

3.5 Pengumpulan Data 

Menurut Kuncoro (2013:145) Pengumpulan data adalah sekumpulan 

informasi yang diperlukan untuk pengambilan metode tertentu, sehingga jika 

sewaktu-waktu diperlukan segera dapat dicari kembali dengan mudah dan cepat. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi dokumentasi dan tinjauan pustaka. 

Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen dan data yang 

berhubungan dengan audit operasional dan biaya operasional. Tinjauan pustaka, 

yaitu mencari dan mengumpulkan teori dan data yang bersifat ilmiah yang dapat 

memberikan petunjuk serta menunjang untuk mengatasi masalah yang dihadapi  

di lapangan. Peneliti menggunakan tinjauan pustaka berupa buku-buku yang 

berhubungan dengan audit operasional atau biaya operasional.  

3.6  Definisi Operasional Variabel 

Menurut Kuncoro (2013:49) mendefenisihkan Variabel  adalah sesuatu 

yang dapat membedakan atau mengubah nilai.  

Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang 

sama, atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang 

yang berbeda. 

 

 

 

 
 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



36 
 

3.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Kuncoro (2013:12) mendefinisikan  Penelitian Diskriptif adalah 

pengumpulan data untuk diuji  hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai 

status terakhir dari subjek penelitian. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, teknik analisis data yang digunakan 

adalah metode diskriptif, yang dilakukan dengan penelitian dan 

mengintreprestasikan data yang diperoleh sehingga memberikan gambaran 

mengenai masalah yang dihadapi. Metode deskriptif adalah metode yang secara 

analisis menggambarkan suatu peristiwa,tingkah laku dan objek yang diteliti 

sehingga memberikan informasi yang objektif mengenai pokok maslah yang di 

teliti, data diskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan  

dalam  survei, wawancara ataupun observasi. 
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