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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) Area Duri yang 

beralamat di Jalan Hangtuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 

Provinsi Riau. 

2. Waktupenelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2017 sampai dengan 

selesai. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Ditinjau dari jenisnya maka data dalam penelitian ini terbagi dalam dua 

jenis yaitu: 

a. Data Primer 

Menurut Bungin (2011:132) Data primer adalah data yang langsung 

diperoleh dari sumber data yang pertama dilokasi penelitian. Yaitu data yang 

diperoleh langsung dari objek penelitian yang berupa jawaban responden dari 

kuisioner yang diberikan kepada pelanggan PT.PLN (Persero) Area Duri 

b. Data Sekunder  

Menurut Bungin (2011:132) Data sekunder adalah data yang diperoleh 

oleh sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Yaitu 
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data yang diperoleh langsung dari perusahaan seperti data pelanggan, data 

penunggakan data jumlah tunggakan dan data jumlah rekening yang tertagih 

oleh PLN, kebijakan perusahaan, serta sejarah singkat perusahaan dan 

struktur organisasi. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Nawawi dalam (Pasolong, 2013:99) populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari  manusia, tumbuh-

tumbuhan, benda-benda hewan dan gejala-gejala, nilai  test atau peristiwa 

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu 

penelitian. 

Dalam penelitian ini populasinya adalah pegawai dan seluruh 

pelanggan yang menunggak pada PT.PLN (Persero) Area Duri.  Jumlah 

pegawai 19 orang dan jumlah penunggak 85.540 pelanggan. 

2. Sampel  

Menurut Nawawi dalam (Pasolong 2013:100) sampel adalah sebagai 

bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu 

penelitian.  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili 

populasi secara keseluruhan yang akan dijadikan responden dalam suatu 

penelitian.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sampel yakni 
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purposive sampling  dan accidental sampling . purposive sampling yang 

dimaksud peneliti adalah pegawai pada PT.PLN (Persero) Area Duri yang 

dianggap mampu memberikan keterangan tentang penunggakan 

pelangganyang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari : 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi dan Sampel pada PT.PLN (Persero) Area Duri 

untukWawancara 

 

No 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Jabatan Sampel 

1 Wawancara  Manajer  

Supervisor Administrasi  

Assistant Analyst Pelayanan Pelanggan 

Junior Officer Pengendalian Piutang 

Assistant Tecnician Penyambungan & Pemutusan 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Kuesioner Pelanggan 100 

 

Sedangkan pengumpulan data pada masyarakat menggunakan teknik Sampel 

kebetulan (accidental sampling),dalam menentukan jumlah sampel pada masyarakat 

penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Sangadji, 2010:189), sebagai berikut:  

n =    N 

      1+Ne
2 

n = 85.540 

     1+85.540(10%)
2 

n =     85.540 

      1+85.540(0,01) 

n =   85.540 

       1+855,4 

n =  85.540 

       856,4 
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n = 100 

Keterangan:  

n =  JumlahSampel 

N =  JumlahNasabah 

E =  Error 10% (Persen Kelonggaran Ketidaktelitian karena Kesalahan 

Pengambil Sampel) 

Dari hasil diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa insedental 

sampling dalam penelitian ini adalah 100 orang dan 5 orang sebagai Key 

Informan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan suatu informasi dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 

Observasi merupakan alat yang langsung untuk meneliti bermacam-macam 

gejala. 

2. Wawancara 

YaitudenganmengajukanpertanyaansecaralisankepadaManajerPLN, 

Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi untuk mendapatkan 

informasi dari objek penelitian. 

3. Kuesioner 
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Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang diajukan kepada 

pelanggan yang menunggak  pada PT. PLN (Persero) Area Duri. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Sugiyono, (2009:240) merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa 

foto, gambar. 

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah struktur organisasi 

PT. PLN (Persero) Area Duri, data perkembangan pelanggan, data tunggakan, dan 

data-data lainnya  yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian menggunakan 

arsip-arsip dokumen yang ada pada PT. PLN (Persero) Area Duri serta artikel dari 

internet yang berkaitan dengan tunggakan pelanggan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data penelitian, peneliti menggunakan analisa 

deskriftif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud 

membuat gambaran mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian. Dalam 

penelitian kualitatif tidak dimaksud kan untuk menguji hipotesa tertentu, tetapi 

hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variable.(Ari kunto dalam 

Kutsiyah, 2015:45). 

 


