
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan  pada PT. Perkebunan Nusantara II yang 

beralamat di Jl. Raya Medan – Tanjung Morawa KM.16 Desa Buntu Bedimbar, 

Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang – 20362 Provinsi Sumatera 

Utara. 

Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Juli 2019 sampai dengan 

Desember 2019. Berikut adalah jadwal penelitian yang dilakukan ; 

Tabel 3.1 
Jadwal Penelitian 

No Kegiatan Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 

1 Pengajuan 

Judul 

        

2 Pembuatan 

Proposal 

        

3 Riset 

Lapangan 

        

4 Penyusunan 

Skripsi 

        

5 Sidang 

Meja Hijau 
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini 

adalah data sekunder. 

Menurut Anwar (2014:104) mengemukakan bahwa “Data sekunder adalah 

data yang sudah tersedia dan dikumpulkan pihak lain”. 

Data yang diperoleh secara tidak langsung dan hasil pengolahan yang 

diperoleh dari berbagai sumber website PT. Perkebunan Nusantara II berupa 

struktur organisasi, laporan neraca tahun 2017. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Interview (Wawancara) 

Menurut Sudaryono (2018:212) “Wawancara adalah suatu pengumpulan data 

yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya” 

2. Pengamatan (Observation) 

Menurut Sudaryono (2018:216) “Observasi yaitu melakukan pengamatan 

secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan. 

3. Dokumentasi  

Menurut Sudaryono (2018:219) “Dokumentasi adalah ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, film 

dokumenter, data penelitian yang relevan”. 
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3.4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

yaitu untuk menggambarkan rumusan masalah kesatu dengan kedua. Data yang 

dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai 

dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut dikumpulkan, dianalisis dan 

diproses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, jadi data 

tersebut akan ditarik kesimpulan. 

Menurut Sudaryono (2018:82) “Penelitian deskriptif adalah penelitian 

terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang 

meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, 

keadaan, ataupun prosedur. 
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