
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode 

analitis. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4) mengemukakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data 

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

yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang 

alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, 

melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada 

hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian  

Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah 

berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan 

dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011:52) menjelaskan metode 

deskriptif adalah sebagai berikut: Metode deskrptif adalah satu metode dalam 

meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan 

sekunder, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan 

penelitian dalam hal ini adalah PT Indolakto Purwosari terkait dengan 

peranan strategic activity based management dalam meningkatkan 

profitabilitas pelanggan. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang atau penelitian 

dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari 



perusahaan terkait dengan data-data laporan keuangan perusahaan tahun 

2017-2019. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Arikunto (2006:134) mengemukakan bahwa “teknik pengumpulan data 

adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data.” Cara menunjukkan pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan 

dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya diperhatikan penggunaannya. 

Dalam rangka memperoleh data lapangan yang relevan dengan tujuan 

penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 

Field Research (studi lapangan) yaitu merupakan teknik pengumpulan data 

melalui terjun langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan melakukan: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung 

dengan sumber informasi. Sumber informasinya berupa orang 

(narasumber) yang merupakan sumber data yang berjenis data primer, 

pada metode ini peneliti berhadapan langsung (tatap muka) dengan 

narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dimaksudkan untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Wawancara dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang 

terkait dengan peranan strategic activity based management dalam 

meningkatkan profitabilitas pelanggan 

2. Dokumentasi 

Dalam memperoleh data yang bersifat sekunder, peneliti menggunakan 

teknik dokumentasi. Sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis 

atau tercatat. Pada metode ini, peneliti tinggal mentransfer bahan-bahan 

tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran isian yang telah disiapkan 

untuk itu, atau merekam sebagaimana adanya. Peneliti memfokuskan 

pengumpulan data ini melalui data dan arsip dari perusahaan yaitu 

mengenai data-data laporan keuangan perusahaan tahun 2017-2019. 



3.4  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini 

adalah analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisis 

yang terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan 

menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

masalah yang diteliti. Menurut Azuar Juliandi, dkk (2015:86) mengemukakan 

bahwa analisis deskriptif adalah menganalisis data untuk permasalahan 

variabel-variabel mandiri dan tidak bermaksud untuk menganalisis hubungan 

atau keterkaitan antarvariabel. Dalam hal ini teknik analisis data dengan cara: 

a. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu 

mengumpulkan dokumen laporan keuangan perusahaan tahun 2019 

b. Melakukan identifikasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan PT Indolakto 

Purwosari 

c. Pengelompokan biaya operasional pada PT Indolakto Purwosari 

d. Melakukan pembebanan biaya operasional dengan menggunakan Activity-

based costing pada aktivitas 

e. Melakukan pembebanan biaya aktivitas dengan menggunakan Activity-

based costing pada profitabilitas pelanggan 

 

 

 


