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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Waktu Penelitian di lakukan 

sejak bulan Desember 2017 sampai selesai. 

 3.2 Jenis Penelitian 

 Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiyono (2005:11) adalah penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan 

atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel 

satu dengan variabel lain. 

3.3 Sumber Data 

 Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Data primer, Menurut Istijanto (2006:12) data primer merupakan data 

yang lansung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian 

atau objek penelitian yaitu observasi berupa pendapat informan tentang 

pelaksanaan penatausahaan aset daerah serta hasil wawancara dengan 

informan penelitian untuk memperjelas hasil dari observasi tersebut. 

b. Data Sekunder, umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis  

yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan 

dan tidak dipublikasikan. Data Sekunder ini yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah data dalam bentuk jadi yaitu Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. 

3.4   Informan Penelitian 

 Penentuan informan sebagai sumber data dilakukan dengan pertimbangan 

yaitu : informan adalah orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang 

diharapkan dari penelitian yang dilakukan. Penentuan sumber data pada orang 

yang diwawancarai dilakukan secara purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan 

dan tujuan tertentu. Dalam pelaksanaan penelitian ini wawancara akan dilakukan 

terhadap informan yang mengetahui penatausahaan aset di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu : 

Table 3.1.Key Informan 

 

No Nama Jabatan Jumlah 

1 Ir. Damri Harun MM Sekretaris Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu 

1 Orang 

2 Drs. Bhudia Kasino Sekretaris DPRD Kabupaten 
Rokan Hulu 

1 Orang 

3 Jaharuddin, SP, MM Kepala BPKAD  1 Orang 

4 Drs. H. Ibnu Ulya M.Si Kepala Disdikpora  1 Orang 

5 Syafri Maldi, SKM Kasub.bag Keuangan dan 
Perlengkapan Dinas Kesehatan  

1 Orang 

6 Sugihharto, SE Kasub.bag Keuangan dan 
Perlengkapan BPKAD  

1 Orang 

7 Syaiful, SP Kabid Pengelolaan Aset BPKAD  1 Orang 

8 Rio Puja Kesuma, S.Sos Kasi Inventarisasi BPKAD   

Sumber : Data Olahan 2018 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data menurut sugiono (2014:188-198) sebagai berikut : 

1. Observasi 

  Yaitu sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam 

situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang 

diinginkan. 

2. Wawancara 

 Yaitu teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau 

yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan 

data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai yang 

mengetahui pasti masalah pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu. 

3. Dokumentasi 

 Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis 

melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga 

yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-

peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun 

dokumen elektronik (Moleong, 2005:217) 
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3.6 Analisis Data    

 Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data 

kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan 

data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis teknik analisis data 

kualitatif deskriptif (Sugiyono,2014:60)    

 Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut 

Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:246-252) yaitu : 

1. Reduksi data 

  Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data 

menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abtaksi 

dan pentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang 

sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang 

tepat dan akurat. 

2. Penyajian data, 

 Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari 

lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa 

adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal 

tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti 

telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan 

permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian. 
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

 Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai 

dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan 

kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan 

penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan 

dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan 

akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari 

permasalahan. 

 


