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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan 

Deskriptif. Bogdan dan Toylor  dalam Moleong (2007) mendefinisikan 

metode penelitian  Kualitatif sebagai prosedur penelitian yan menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Sementara itu, penelitian Deskriptif dijelaskan 

oleh Zuriah (2009) sebagai penelitian yang diarahkan memberikan gejala-

gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, 

mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dikota Pekanbaru,  yang terkait adalah Kantor 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, dan 

waktu penelitian ini dimulai sejak bulan Desember 2017 sampai selesai. 

 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara 

dengan informan penelitian dan hasil penelusuran yang dilakukan dilokasi 

penelitian yaitu: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Provinsi Riau. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis 

yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data yang dalam bentuk jadi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalm 

kegiatan penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu fase yang sangat 

strategi bagi dihasilkannya penelitian yang bermutu (Sudarwan Danim, 

2002:121) 

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah teknik: 

1. Wawancara (interview) 

Percakapan atau pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu 

kepada responden dan informan untuk memperoleh data mengenai 

masalah yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian ini yang 

dilakukan dengan maksud-maksud tertentu; 

2. Pengamatan (Observasi) 

Yaitu dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

langsung kepada obyek penelitian. Kegiatan perumusan perhatian terhadap 

suatu objek melalui panca indra yang dilkukan dengan pengamatan dan 



 37 

pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi atau 

pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. 

3. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang 

diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik 

berupa prosedur, peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa 

foto. 

 

3.5 Informan Penelitian 

Penentuan informan sebagai sumber data yang dilakukan dengan 

pertimbangan yaitu: 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 tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Provinsi Riau yaitu: 

Tabel 3.1 

Daftar Informan 

 

No Nama Jabatan 

1. Syahrial Abdi, AP, M.Si Kepala BPKAD Provinsi 

Riau 

2. Drs. Muhamad Arifin, M.Si Kepala Bidang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

3. Tengku Rigabrimayuda, 

S.STP, M.Si 

Kepala Sub Bidang 

Penatausahaan Barang 

Milik Daerah 

4. Y. Andriyanto, SE Staf  

5 Roby Syafutra Bidang Penatausahaan 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Aktivitas dalam pengelolaan dan analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif yang terdiri dari empat langkah, yaitu: 

1. Pengumpulan data, yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan 

melakukan pengumpulan data penelitian; 

2. Reduksi data, yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih data yang 

pokok dan penting serta membuat katagorisasi. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan 

tujuan penelitian, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya; 

3. Penyajian data, yaitu penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar 

kategori. Selanjutnya diuraikan dalam penyajian data, berupa teks narasi; 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu Kesimpulan yang 

dikemukakan jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan teknik analisis isi  

dengan membandingkan hasil penelitian dangan teori yang ada pada kajian 

teori. 


