
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Garindo Sejahtera Abadi Medan yang 

beralamat di Jl. Rumah Potong Hewan No.139/88 LK.IX Medan Kelurahan 

Mabar Kecamatan Medan Deli 

Jadwal penelitian yang direncanakan sebagai berikut : 

N
o KEGIATAN Agustus  September  Oktober November  Desember     

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
        

1 
Tahap 
Persiapan                                         

        
2 

Pembuatan 
Proposal                                         

        
3 

Riset 
lapangan                                         

        
4 

Pengolahan 
Data                                         

        
5 

Penyusunan 
Skripsi                                         

        Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

 Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data kualitatif merupakan serangkaian observasi dimana tiap observasi terdapat 

dalam sampel (populasi) tergolong pada salah satu dari kelas-kelas yang eksekutif 

secara bersama-sama dan yang kemungkinannya tidak dapat dinyatakan dalam 

angka-angka.  
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Menurut Sugiyono (2013:45) “Dalam penelitian ini, jenis data yang 

dikumpulkan penulis adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari survey 

lapangan yang berupa dokumen, penjelasan, dan keterangan. 

3.2.2 Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2013:137) “Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data.” 

Menurut Sugiyono (2013:137), “Data sekunder yaitu sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen.” 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data primer dan sekunder 

primer, data primer berupa data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui 

wawancara dengan kepala bagian keuangan, dan karyawan yang terkait langsung 

dengan objek yang diteliti dan kegiatan observasi yang kemudian akan diolah 

penulis. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang 

telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian, yang biasanya diperoleh melalui studi pustaka atau 

berupa dokumen., seperti buku-buku, dan jurnal. Contoh dalam penelitian ini 

adalah : struktur organisasi perusahaan, laporan audit perusahaan, sejarah 

perusahaan. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah hasil penelitian, baik berupa fakta ataupun angka, Menurut 

Sujoko Efferin (2008:19) teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai 

berikut : 
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1.   Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan berkunjung langsung ke tempat 

penelitian untuk memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian 

baik melalui wawancara langsung ataupun dengan menjalankan 

kuisioner kepada pejabat yang berwenang. 

2.   Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan membaca buku atau literatur yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan 

penelitian lapangan yaitu berkunjung langsung ke tempat penelitian dan dengan 

melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca sumber seperti buku 

atau literatur yang  berhubungan dengan penelitian. 

3.4 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan oleh penulis 

adalah Metode Analisis Deskriptif. 

Menurut Sumanto (2014:129) “Metode analisis deskriptif merupakan suatu 

metode dimana data yang dikumpulkan disusun, diinterprestasikan, dan dianalisis 

sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah”. 

Sedangkan 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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