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3.1 Jenis dan Sumber Data 

3.1.1   Jenis Data 
 
Data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : 
 
1. Data Primer 

Data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  perusahaan  dalam  bentuk 

wawancara atau kuesioner, dimana data tersebut harus diolah dahulu untuk 

menjadi informasi penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari bahan-bahan yang tersedia di buku-buku, jurnal, 

majalah dan sumber lainya yang berhubungan dengan penelitian ini.  

Jenisnya data dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

-  Data kualitatif 
 
-  Data kuantitatif 

Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas atau mutu 

sesuatu  yang ada,  baik keadaan, proses, peristiwa atau kejadian dan 

lainnya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata.  

Data kuantitatif merupakan  data yang berwujud angka-angka sebagai hasil 

observasi atau pengukuran. 
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3.1.2   Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data  

sekunder, dimana sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara  

atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau  

arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. 
 
 

3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua cara dalam pengambilan  

sampel : 

a)  Observasi yaitu pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara 
 
mengamati langsung objek penelitian. 

b)  Wawancara,   yaitu   pengumpulan   data   atau   informasi   dengan   cara 

memberikan pertanyaan secara lisan kepada responden (pihak-pihak yang 

berhubungan atau berwenang memberikan data). 
 
 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  macam 

sumber,  dan  berbagai  cara.  Pada  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data 

dilakukan menggunakan dokumen milik perusahaan PT. Medan Wave berupa 

laporan keuangan perusahaan. 
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3.4   Jadwal Penelitian 

Tempat  penelitian  ini  adalah  pada  PT  Medan  Wave.  Penelitian  ini 

diperkirakan akan berlangsung dari bulan Marer 2019 sampai dengan bulan 

Oktober 2019 dengan rincian waktu sebagai berikut : 

Tabel 3.1 
Jadwal Penelitian  

 
 
No 

 
 
Jenis Kegiatan 

Tahun 2019 

Mare 
t April Mei Juni Juli Agustus September Oktober 

1 Pengajuan 
Judul 

        

2 Penyusunan 
Proposal 

        

3 Riset         

4 Penyusunan 
Skripsi 

        

5 Bimbingan 
Skripsi 

        

6 Sidang         

 

3.5   Teknik Analisis Data 

Menurut Sujarweni (2014:103) “Teknik analisis data dapat diartikan 

sebagai cara melakukan analisis terhadap data, dengan tujuan mengelola data 

tersebut untuk menjawab rumusan masalah.” 

Analisis yang dilakukan untuk menilai kinerja perusahaan yakni: 

a.   Analisis Profitabilitas 
 
b.   Analisis pertumbuhan 
 
c.   Analisis penilaian pasar 
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