
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada CV. Rizkyyang beralamat di Jl. 

Rahmat Blok A No. 33 Komplek PIK. Kota Medan, Sumatera Utara. 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2020 sampai dengan selesai, 

dengan perincian waktu seperti yang tertera sebagai berikut. 

Tabel 3.1 
Jadwal Penelitian 

 

3.2 Jenis Dan Sumber Data Penelitian 

3.2.1 Jenis Data 

Data terdiri dari 2 jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif adalah jenis data yang berbentuk kalimat maupun gambar. Sedangkan   

data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. 

 

No Jadwal Kegiatan 
2020 

Januari Februari Maret 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengumpulan Data             
2 Penyusunan Proposal             
3 Analisis Data             
4 Penyusunan Skripsi             
5 Bimbingan Skripsi             
6 Sidang Skipsi             
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Menurut Sugiyono (2014:28), menyatakan bahwa terdapat dua 
macam data penelitian, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data 
kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, 
ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Data kuantitatif adalah data 
yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (scoring). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini mungkin tidak langsung 

dipergunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan oleh penulis yang 

melakukan penelitian tersebut, akan tetapi oleh pihak lembaga lain yang 

membutuhkan. Jadi, data yang penulis gunakan adalah kuantitatif. Data kuantitatif 

adalah data yang berupa angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti yang 

diukur dalam suatu skala numerik (angka). 

3.2.2 Sumber Data 

Menurut Ningsih (2015:150), “data primer adalah data yang diperoleh si 

peneliti langsung dari objek yang diteliti.” 

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:130), data primer (primary data) 

mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh 

peneliti dari objek yang diteliti terkait dengan variabel keterkaitan untuk tujuan 

tertentu dari studi. 

Menurut Ningsih, dkk (2015:150),“data sekunder (secondary data) adalah 

data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi.” 

 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalahdata Primer, yaitu 

data primer diambil dari wawancara kepada staf perusahaan yang menangani 

laporan persediaan. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan 

denagn pendekatan sebagai berikut: 

a. Metode Penelitian Lapangan (observasi) 

Menurut Anwar (2014:111), observasi merupakan cara pengumpulan data 

melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian 

yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-

individu yang diteliti. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa observasi 

merupakan cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati 

objek yang berkaitan dengan penelitian secara langsung. 

b. Studi Dokumentasi  

Anwar (2014:114) menyatakan bahwa cara dokumentasi biasanya 

dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara 

pribadi maupun kelembagaan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa studi dokumentasi 

merupakan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. 

c. Wawancara  

Menurut Anwar (2014:105), wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa wawancara 

merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara  pertanyaan lisan 

kepada seseorang yang berkaitan dengan objek penelitian. 
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3.4 Metode Analisis Data 

Menurut Anwar (2014:13),“Desain penelitian deskriptif adalah desain 

penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis 

tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.” 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan datayang telah disajikan perusahaan.
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