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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau di JL. SM 

Amin No.92 Pekanbaru. Waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 

sampai dengan Januari 2018. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. diamana,  Menurut 

Sugiyono ( 2012 ; 1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Obyek 

penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah (natural setting) sehingga 

metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. 

Bodgan dan Taylor (2007;4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai 

“Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang di amati”. Menurut 

mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara 

holistic(utuh). Sedangkan menurut Denzin dan Linclon (2007:5) menyatakan 

bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan melibatkan metode yang ada”. 
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3.3 Sumber Data 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, biasanya 

didapatkan dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Data primer 

akan peneliti dapatkan setelah peneliti turun ke lapangan. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah diolah atau data yang tersedia 

pada objek penelitian. Beberapa data sekunder pada penelitian ini yaitu 

data Rekapitulasi Temuan Terkait Aset Tetap pada Pemeritah Daerah di 

Indonesia, data Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 

data Jumlah Pegawai Dinas Bina Marga Provinsi Riau, data Jumlah Aset 

/ Peralatan Utama pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau. 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Metodologi pengumpulan data adalah totalitas cara yang dipakai untuk 

menemukan kebenaran ilmiah, dalam penelitian ini metodologi pengumpulan 

data yang penulis gunakan  adalah sebagai berikut : 

1) Observasi 

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti secara 

langsung mengamati pelaksanaan pengelolaan aset daerah, serta 

mengamati permasalahan yang terjadi di lapangan, mencatat dengan 

cermat fenomena/ kejadian yang ada pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau 
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2) Wawancara  

Menurut (Moleong, 2010:186) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.Adapun 

indikator-indikator yang akan ditanyakan kepada informan merupakan 

pengembangan dari teori tersebut, tujuannya untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan di dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar proses wawancara 

dapat berjalan secara mendalam antara peneliti dengan informan sehingga 

data yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi bagi peneliti sebagai tanda bukti bahwa peneliti 

menjalankan penelitian secara langsung dan sebagai pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, seperti buku catatan, gambar, 

rekaman.  

3.5 Responden Penelitian 

Adapun yang menjadi responden penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-

pihak yang memiliki pengetahuan, data, dan informasi terkait pengelolaan 

aset tetap pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau. 
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Tabel 3.1 Data Subjek Penelitian   

No Jabatan Fungsional Kode  Frekuensi 

1 
Sub Bagian Keuangan Perlengkapan 

dan Pengelolaan Barang Milik Daerah 
R1 1 

2 Sub Bagian Peralatan R2 1 

3 Bina Marga UPT Wilayah I R3 1 

4 Bina Marga UPT Wilayah II R4 1 

Jumlah  4 

 Sumber : Data Olahan Tahun 2017 

3.6 Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2005:73), mengungkapkan 

analisis data kualitatif adalah:“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang paling dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.” Dalam penelitian kualitatif, 

kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra-lapangan 

sampai dengan selesainya penelitian. 

 Proses analisis data dilakukan secara terus menerus tanpa henti sampai 

data tersebut bersifat jenuh. Proses analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman 

(2007:15), yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan empat kegiatan 

penting diantaranya pengumpulan data (data collecting), reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display) dan verifikasi (verification). 

Penelitian ini mengenai “Analisis Pengelolaan Aset Tetap ( Barang Milik 

Negara/ Daerah ) Pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau” menggunakan teknik 

analisis data yang mengacu pada model analisis dari Miles dan Huberman 
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(2007:15) dengan empat komponen berurutan Keempat kegiatan utama 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data (Data Collecting) 

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan informasi atau 

data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Satori dan Komariah 

(2010:103), pengumpulan data dalam penelitian alamiah adalah prosedur 

yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian 

kualitatif teknik pengumpulan datadapat dilakukan melalui setting dari 

berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat settingnya, data dapat 

dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada peneliti, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti. 

b. Reduksi Data (Data Reduction) 

Selama dalam proses pengumpulan data dari berbagai sumber, 

tentu akan banyak sekali data yang didapatkan peneliti, karena semakin 

lamanya peneliti berada di lapangan maka data yang didapat akan semakin 

kompleks dan rumit. Maka dari itu jika tidak segera diolah akan 

menyulitkan peneliti, oleh sebab itu proses analisis data pada tahap ini 

harus dilakukan. Menurut Miles dan Huberman dalam Denzin, dkk 

(2007:592), reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transportasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. 



 
 

31 

Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data berlangsung. 

Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan 

membuat partisi atau bagian-bagian. Proses transformasi ini berlanjut 

terus-menerus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap 

c. Penyajian Data (Data Display) 

Langkah selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah 

penyajian data. Miles dan Huberman dalam Denzin, dkk(2007:592) , 

mengemukakan secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, menurut sebuah 

penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.  

d. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Langkah terakhir dalam tahap analisis interaktif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan 

pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, 

mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar 

dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimukamasi bersifat sementara 

dan akan tersu berubah selamaproses pengumpulan data masih terus 

berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh 

bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di 

lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel 


