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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1.  Lokasi Penelitian dan Waktu 

Untuk penelitian ini penulis melakukan penelitian di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. Waktu penelitian penulis 

pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017. 

1.2.  Jenis Penelitian 

Menurut Sugiono (2003: 11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui ini variable mandiri baik satu variable atau lebih ( independen) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungan antara variabel satu dengan variabel 

yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan penganalisa 

pelaksanaan strategi manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

dalam pengelolaan aset daerah. 

1.3.  Jenis Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi dan keterangan, baik kualitatif maupu kuantitatif. Dalam menyelesaikan 

penelitian ini, peneliti menggunakan janis data kualitatif. Data kualitatif adalah 

data berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubugan dengan manajemen 

pengamanan aset daerah di Provinsi Riau. 
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Kemudian untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, 

relevan dan lengkap maka penelitian ini menggunakan sumber data sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Jenis data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah oleh penulis 

yang bersumber dari objek penelitian yaitu para responden yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Data sekunder 

Yaitu data yang sudah ada pada pihak BPKAD yang diperoleh dari 

pimpinan dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Provinsi Riau. 

 

1.4.  Populasi dan Sempel 

1.    Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

(sugiono, 2007:90) 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai 

BPKAD sebanyak 152 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 
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mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambul dari populasi (sugiono, 2007:91).  

Sedangkan sampel dari populasi yang digunakan sebanyak 12 orang 

yakni pegawai pada subbidang pengawasan dan pengamanan aset. 

3.5.  Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan masalah 

yang ada pada BKAD Provinsi Riau. Penulis mengunakan teknik pengumpulan 

data: 

1. Observasi 

Yaitu sebagai teknik  cara pengambilan data denngan menggunakan 

mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. 

(Nazir, 2003: 175). Penulis mengadakan pengamatan langsung 

terhadap objek yang diteliti. 

2. Interview 

Yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal- hal 

dari responden yang lebih mendalanm dan jumlah respondennya 

sedikit atau kecil. ( Sugiono, 2007: 175). 

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden, 

karena adakalanya data yang dibutuhkan belum sempurna dengan 

teknik quesioner. 
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3. Questioner 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. (Sugiono, 2007: 162).  

4. Dokumentasi  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis 

dokumen- dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang 

lain tentang subjek. Penulis mencari data berupa arsip. 

 

3.6.  Teknik Pengolahan Data 

Saya melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode analisa 

deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan pembahasan 

berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung, 

observasi, questioner dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data kedalam 

pola, memilih mana yang penting data yang dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehinggga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang berperan 

selaku pendukung yang lain sejarah ringkas BPKAD, Struktur organisasi, data 

lain yang berhubungan dengan penelitian. 

Data yang diperoleh dari angket akan dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

P  =   F  x  100% 

      N 
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Keterangan : 

P= Persentase 

F= Frekuensi 

N= Jumlah Responden 

Untuk memudahkan menganalisa data maka penelitian terhadap 

pelaksanaan indikator penelitian ini menggunakan skala kategori menurut 

Suharmi Ari Kunto ( 2003: 171 ) penelitian tersebut seperti, maksimal kurang 

maksimal, tidak maksimal dan sangat tidak maksimal dengan klarifikasi sebagai 

berikut : 

76% - 100% = Maksimal 

56% - 75%   = Cukup Maksimal 

40% - 55%   = Kurang Maksimal 

0% - 39%     = Tidak Maksimal  

Kemudian untuk medapatkan kesimpulan mengenai Manajemen Pengelolaan Aset 

Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam 

pelaksanaan pengamanan mobil dinas, keseluruhan sub variabel yang telah 

diajukan kepada respondenn menggunakan teknik pengukuran dengan melihat 

mean (rata-rata) berdasarkan uji deskriptif. Interpretasi nilai mean tersebut 

berdasarkan tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.1 

Interpretasi Nilai Mean (rata-rata) Variabel Penelitian 

 

No Nilai Mean Interpretasi 

1 1,00-1,75 Rendah 

2 1,76-2,51 Sedang 

3 2,52-4,00 Tinggi 
Sumber : Daeng Ayub Natuna, 2014 


