BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan, dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu menggali data
dengan turun langsung kelapangan untuk meneliti Efektifitas
Elektronifikasi Transaksi PEMDA di Era Revolusi Industri 4.0 di
Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif. Pendekatan
kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriftif melalui pengungkapan kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang, peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam dari pelaku
yang diamati.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan
untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.
(Sukardi, 2011)
Lokasi penelitian ini yaitu pada kantor BPKAD (Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah) Kantor Bupati Tanah Bumbu Lt. II Jl.
Dharma Praja No. 1 Gunung Tinggi Batulicin, Kabupaten Tanah
Bumbu.

B. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki
data mengenai variable-veriabel yang diteliti. Subjek penelitian ini
adalah salah satu karyawan yang bekerja di BPKAD kabupaten Tanah
Bumbu yang menurut penulis dapat memberikan keterangan dan
informasi yang berkenaan dengan data yang di teliti.
2. Objek Penelitian
Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian. Objek
penelitian ini adalah Efektivitas Elektronifikasi Transaksi PEMDA di
Era Revolusi Industri 4.0 di Kabupaten Tanah Bumbu.

C. Data dan Sumber Data
1. Data
a. Identitas responden meliputi: (nama, jenis kelamin, jabatan dan
alamat).
2. Gambaran tentang Efektivitas Elektronifikasi Transaksi PEMDA di
Era Revolusi Industri 4.0 di Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah
subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun yang akan menjadi
sumber data dalam penelitian ini adalah:

a) Responden yaitu orang yang terlibat langsung dalam
penelitian ini yakni salah satu karyawan pada kantor BPKAD
kabupaten Tanah Bumbu.
b) Informan yaitu pihak-pihak yang dianggap penulis dapat
memberikan keterangan dan tambahan informasi yang
berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang bisa digunakan dalam penelitian ini,
yaitu:
1. Wawancara, yaitu alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan
sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula, dengan
ciri kontak langsung antara peneliti dengan subjek diteliti.
2. Data Sekunder sebagai data tambahan untuk menunjang data penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu seluruh dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
Hal ini bertujuan untuk melengkapi data penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan Data
Setelah data tergali dan terkumpul, maka selanjutnya adalah
mengolah data yang terkumpul tersebut kedalam pengolahan data.
Kemudian dalam pengolahan data ini ada beberapa teknik yang digunakan
oleh peneliti, yaitu:
a. Editing (seleksi data), yaitu penyeleksian secara selektif dan intensif
terhadap data yang telah diperoleh, sehingga diperoleh hasil valid.
b. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang
telah ada terhimpun dalam uraian yang sistematis.
2. Analisis Data
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahanbahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan semuanya dapat
diinformasikan kepada orang lain. Adapun teknik analisis data pada
penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan
penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian
yang mengacu pada landasan teori yang berhubungan dangan masalah
yang diteliti.

