
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah 

deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Penelitian jenis ini hanya 

bertujuan untuk mendeskripsikan saja, tidak melihat hubungan atau 

membandingkan (Ihyaul Ulum, 2016:78).  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian dalam penyusunan skripsi  ini akan dilaksanakan di 

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  yang 

beralamat di jalan merdeka nomor 58, Kabupaten Nabire, Papua. BPKAD 

Kabupaten Nabire dipilih sebagai tempat penilitian karena manajemen asset 

memiliki potensi bermasalah akibat dari pengelolaan asset yang tidak 

teratur.Sulitnya menegaskan bahwa asset daerah/Negara tidak dapat dimiliki 

dalam kepentingan pribadi. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperoleh guna melakukan penelitian ini adalah Data Sekunder. 

Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Baik 

berupa informasi, keterangan atau literature yang berkaitan dengan penelitian.  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama. 

  



2. Data sekunder  

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan  yang dipublikasikan 

maupun tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder merupakan sumber 

data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya melalui orang lain atau dokumentasi. 

D. Teknik Perolehan Data 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam kajian ini : 

1. Dokumentasi  

Data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang berkenaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Data tersebut antara lain berupa :  

a. Aset Kantor BPKAD seperti :  

1) KIB (Kartu Inventaris Barang) A - F 

2) KIR (Kartu Inventaris Ruangan) 

3) Buku Inventaris BPKAD Tahun 2016 

4) Rekap Barang ke Neraca BPKAD Tahun 2016  

5) Rekap Buku Inventarisasi BPKAD tahun 2016 

6) Rincian Rekap Barang ke Neraca BPKAD Tahun 2016  

7) Bukti Kepemilikkan aset  

b. Perbup Nabire Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja 

BPKAD.   

2. Wawancara/interview 

a. Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada narasumber yang diharapkan dapat memberikan 

data/keterangan/informasi yang berkenaan dengan kebutuhan 



peneliti. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi 

mengenai unsur-unsur yang terkait didalam system informasi 

penggajian pegawai Kantor BPKAD Kabupaten Nabire. Peneliti 

mewawancarai Pengelola BMD (Bidang Aset) dan Kasubid 

perencanaan dan pengadaan aset (Bidang Aset) Kantor BPKAD 

Nabire.  

E. Teknik Analisis Data 

Kajian deskriptif merupakan kajian non hipotesis sehingga dalam langkah 

kajian tidak perlu merumuskan hipotesis. Dalam tehnik analisis ini, setelah 

peneliti menggambarkan/menjabarkan/mendeskripsikan data yang diperoleh, 

peneliti akan memberikan kesimpulan mengenai proses penatausahaan yang 

dilakukan Kantor BPKAD Nabire dengan membandingkan dengan Peraturan 

Perundang-undang yang berlaku. Sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan 

dari rumusan masalah yang telah peneliti susun, setelah peneliti mendapatkan 

data maka langkah pertama yang akan dilakukan, yakni:  

1. Identifikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada kantor BPKAD 

Kabupaten Nabire. 

2. Evaluasi kesesuaian dengan Permendagri.  

 


