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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif 

yang bertujuan untuk melakukan analisis audit operasional atas fungsi sumber 

daya manusia pada PT. Telkom Tbk cabang Pekanbaru.  

a. Menurut ghony, M. Djunaidi & Alamnsyur Fauzan (2014), langkah 

kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau latar 

sosial sasaran penelitian terejawantah dalam tulisan naratif. 

Artinya, data maupun fakta yang telah dihimpun mendeskripsikan 

sesuatu bagaimana, apa, dan mengapa suatu kejadian yang terjadi. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti ada dua,yaitu : 

1. Data Primer 

Pada penelitian ini data primer diperoleh secara langsung melalui proses 

wawancara dengan Manajer HRD PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

cabang Pekanbaru serta Staf Bagian Umum. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang dipakai dalam penulisan skripsi ini meliputi : 

a. Sejarah dan perkembangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk cabang 

Pekanbaru 
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b. Visi dan misi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk cabang Pekanbaru 

c. Struktur organisasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk cabang 

Pekanbaru 

d. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh PT Telekomunikasi Indonesia 

Tbk cabang Pekanbaru 

e. Data mengenai pelaksanaan fungsi sumber daya manusia, dari proses 

perencanaan tenaga kerja sampai dengan pemutusan hubungan kerja. 

f. Dokumen lain yang berkaitan dan dapat digunakan dalam penelitian 

audit operasional fungsi sumber daya manusia pada PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk cabang Pekanbaru. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk cabang 

Pekanbaru, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Pekanbaru, Riau. 

PT Telkom adalah sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang 

telekomunikasi dan informasi. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan metode melalui penelitian  lapangan  (Field 

Research) dalam memperoleh informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek penelitian. 
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Menurut Sugiyono (2013:120), teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. 

Teknik yang digunakan meliputi : 

1. Kepustakaan (library research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencari dan 

mempelajari teori dan data-data yang dibutuhkan sehubungan dengan 

penelitian untuk dijadikan landasan teori dari berbagai media seperti 

artikel, buku, dan jurnal-jurnal 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan melihat langsung dan meminta sumber-

sumber data yang diperlukan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data 

dan informasi  yang relevan secara langsung dari objek atau perusahaan 

yang diteliti . Metode yang digunakan adalah: 

a. Observasi (Observation) 

Penulis langsung melakukan penelitian pada bagian manajemen 

sumber daya manusia PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

Menurut Trianto (2015:49), Observasi adalah kegiatan seseorang 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian 

untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. 

b. Wawancara (Interview) 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada bagian sumber daya manusia (HRD) yang ada 
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diperusahaan mengenai kebijakan, peraturan dan kepegawaian yang 

berkaitan dengan fungsi sumber daya manusia pada PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

Menurut Trianto (2015:49), Wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang sering dilakukan oleh peneliti. Wawancara 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 

orang peneliti terhadap suatu objek penelitian untuk menggali 

informasi yang diinginkan dengan cara melakukan tanya jawab, baik 

terstruktur maupun tidak terstruktur, langsung maupun tidak 

langsung. 

c. Dokumen-dokumen pendukung 

Penulis meminta dokumen-dokumen kepada manajemen yang 

mendukung untuk menunjang penelitian yang dilakukan.  

Menurut Sugiyono (2013:50), dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seorang.Dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), 

ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.Dokumen yang berbentuk 

gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.Dokumen 

yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film dan lain-lain.Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. 


