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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil objek penelitian pada Toko 

Lembah Bukit Barisan yang berlokasi di JL. MT Hariyono 9, Gubug, Jawa Tengah. 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

3.2.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder.Data primer memiliki penyajian informasi yang belum pernah 

diolah atau ditafsirkan oleh pihak kedua dan didapat langsung dari 

narasumbernya, maka dari itu data primer merupakan data yang paling 

otoritatif. Data primer didapat dengan melakukan proses wawancara. 

Data sekunder merupakan data yang saat didapat harus dievaluasi 

lagi oleh peneliti yang dapat berupa data internal dan eksternal berupa 

dokumen, buku, jurnal, dan sebagainya (Sangadji & Sopiah, 2010). 

3.2.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah jenis kualitatif dan jenis 

kuantitatif: 

a. Data Kualitatif 

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif berupa tindakan dan kata-kata yang selebihnya 
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berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J 

Meleong, 2007). 

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam 

bentuk angka-angka. (Sangadji & Sopiah, 2010). 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan ada 3 jenis: 

 Wawancara 

Menjelaskan bahwa wawancara dengan tujuan percakapan 

tertentu.Dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (tatap 

muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data 

tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian. (Lexy   J   Moleong, 2007). 

Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung di Toko 

Lembah Bukit Barisan dengan pemilik. 

 Teknik Observasi  

Observasi adalah suatu tindakan pengamatan yakni dengan 

mengamati gejala yang diteliti.Dari pengamatan tersebut, hasil yang 

ditangkap dicatat dan selanjutnya dianalisis (Adi, 2004). 

Teknik observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung 

di Toko Lembah Bukit Barisan. 

 Teknik Dokumentasi  
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Menurut Sugiyono (2013:240) 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. 

1.4 Gambaran Umum Perusahaan 

Toko Lembah Bukit Barisan berdiri sejak 1983 yang beralamat di Jalan MT 

Hariyono 9, Gubug, Jawa Tengah yang merupakan salah satu took obat-obatan 

pertanian dan hewan yang berada di Gubug. Seiring berjalannya waktu, Toko LBB 

dapat berkembang dengan baik, terbukti Toko LBB semakin maju dan mampu berdiri 

hingga sekarang. Produk dagangan mereka dipasarkan hingga ke luar kota, ada 

beberapa merk. 

Nama Perusahaan : TOKO LEMBAH BUKIT BARISAN 

Alamat Perusahaan : Jalan MT. Hariyono 9, Gubug, Jawa Tengah. 

Pemilik Perusahaan : Agus Widjanarko  

Alamat Pemilik  : Jalan MT. Hariyono 9, Gubug, Jawa Tengah. 

Kegiatan Usaha  : PERDAGANGAN OBAT PERTANIAN 
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Konsumen Pegawai Kasir 

   

 

3.1 Tabel Flowchart Penjualan 
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Bagian Pembelian Supplier Gudang Pemilik 

    

 

3.2 Tabel Flowchart Pembelian 
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