
 
 

BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis akan memperoleh data 

penelitian. Dalam hal ini lokasi yang diteliti di PT. Mitra Jaya Bahari yang 

beralamat di Jl. Raya Gabion Belawan. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:  

Jadwal Penelitian 

Tabel 3.1 

No Kegiatan Apr  Mei  Jun Jul Agt Sep Okt Nov 
1.  Pengajuan 

judul 
        

2. Pembuatan 
proposal 

        

3. Riset lapangan         
4. Penyusunan 

skripsi 
        

5. Sidang meja 
hijau 

        

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. 

Menurut Umi Narimawati (2008 : 98) “ Data Kualitatif yaitu data yang 

disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka”. 

 Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran 

umum obyek penelitian, meliputi : sejarah singkat berdirinya perusahaan, visi misi 

dan struktur organisasi perusahaan. 
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Menurut Umi Narimawati (2008 : 98) “Data kuantitatif adalah jenis data yang 

dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan 

yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka”.  

Adapun yang termasuk data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan perusahaan. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Sumber data yang berasal dari perusahaan bagian keuangan berupa data tertulis 

seperti laporan anggaran dan realisasi biaya operasional perusahaan selama 3 

tahun terakhir dimulai dari tahun 2016-2018. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian studi lapangan karena 

penulis hanya mengumpulkan data, fakta kemudian menjelaskan dan menganalisis 

data dengan cara pengumpulan dan penyusunan data, selanjutnya dianalisis 

berdasarkan teori yang ada. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis 

dalam penelitian ini antara lain : 

1. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2017: 231), “Wawancara merupkan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Wawancara ini tentang proses 

pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka 

antara penanya dengan karyawan serta dilakukan juga antara penanya dengan 

pihak obyek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan dan mendukung 
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kelengkapan data, proses pengumpulan data ini dilakukan oleh penulis di PT. 

Mitra Jaya Bahari. 

2. Observasi 

Menurut Sugiyono (2017:145), “Observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. 

Contohnya seperti mengamati dan mencatat secara langsung suatu proses 

pengumpulan data dilapangan.  

3. Studi Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2017: 11). “Studi dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-

karya monumental dari seseorang”. Contohnya seperti catatan, buku, surat 

kabar, agenda dan sejenis file lainnya mengenai sejarah perusahaan. 

3.4 Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2017:11), “Penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya 

(tingkat kejelasan) dapat digolongkan menjadi tiga yaitu, penelitian deskriptif, 

penelitian komparatif, dan penelitian asosiatif. 

Berikut penjelasan dari uraian diatas : 

1. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 
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2. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. 

Disini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel 

yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda. 

3. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini 

mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan 

komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang 

dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala, 

dan penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan metode 

deskriptif dalam menganalisis data penelitian. 
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