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BAB 7 

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER 

Data adalah sekumpulan informasi. Dalam pengertian bisnis, data adalah sekumpulan 
informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data ini perlu disusun dan 
disimpan dengan menggunakan metode tertentu, sehingga jika sewaktu-waktu 
diperlukan dapat dicari kembali dengan mudah dan cepat. Untuk memudahkan 
penyimpanan dan pencarian kembali data, pada umumnya data diberi nama sesuai 
dengan informasi yang tercakup didalamnya. Sebagai contoh misalnya data penjualan, 
data produksi, data pemeliharaan mesin, data pemeliharaan bahan, data perkembangan 
perusahaan dan sebagainya. 

Mula-mula akan dibahas mengenai berbagai jenis data. Dari sisi pengumpulan data, data 
dipisahkan berdasar sumber data dari mana data tersebut diperoleh. Dari sumber data 
primer diperoleh data primer, sedangkan dari sumber data sekunder diperoleh data 
sekunder. Sumber data primer adalah pemberi data informasi yang pertama. Dalam 
penelitian kepuasaan pemakai produk tertentu, sumber data primer adalah para saksi 
mata yang melihat sendiri bagaimana kecelakaan tersebut terjadi . sumber data 
sekunder adalah orang atau lembaga yang telah mengumpulkan data, baik dari sumber 
data primer maupun sumber data sekunder yang lain. Daftar harga bahan pokok dari 
beberapa daerah tertentu yang sudah dikumpulkan oleh wartawan merupakan data 
sekunder. Data jumlah perusahaan pada suatu daerah tertentu yang telah dikumpulkan 
dan disimpan oleh lembaga pemerintah atau swasta juga merupakan data sekunder. 

Data Kuantitatif VS Kualitatif 

Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel (atau 
populasi). Semua data yang pada gilirannya merupakan variabel yang kita ukur, dapat 
dikualifikasikan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data 
yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) yang dapat dibedakan menjadi: 

� Data Interval yaitu data yang diukur dengan jarak diantara dua titik pada skala yang 
sudah diketahu. Sebagai contoh suhu udara dalam celcius berkisar antara interval 0 
derajat sehingga 100 derajat; nilai GMAT atau TOEFL bagi mahasiswa yang mau 
belajar diluar negeri ; jumlah bulan dalam satu tahun. 

� Data Rasio yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi . sebagai contoh 
persentase jumlah penganggur dipropinsi X; nilai inflasi Indonesia pada tahun 200 

Data kualitatif di lain pihak adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. 
Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data 
kualitatif umunya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut. Caranya adalah 
dengan mengklasifikasikan dalam bentuk kategori. Pada dasarnya jenis data kualitatif 
digolongkan menjadi: 
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1. Data nominal yaitu data yang dinyatakandalam bentuk kategori. Sebagai contoh, 
industri di Indonesia oleh Biro Pusat statistik digolongkan menjadi: 

� Industri rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerjanya 1-4 orang, yang diberi 
kategori 1. 

� Industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang, yang diberi kategori 2 
� Industri menengah dengan jumlah tenaga kerja 20-100 orang, yang diberi 

kategori 3 
� Industri besar, dengan jumlah tenaga lebih dari 100 orang, yang diberi kategori 4 

Ingat bahwa angka yang menyatakan kategori ini menunjukan bahwa posisi data sama 
derajatnya. Dalam contoh diatas angka 4tidak berarti industri besar nilainya lebih tinggi 
dibandingkan industri kecil yang angkanya 1. angka ini sekedar menunjukan kode 
kategori yang berbeda. 

2. Data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data 
tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat, sebagai contoh tingkat 
kepadatan penduduk suatu daerah dikategorikan: 

� Sangat rendah diberi kode 1 
� Rendah diberi kode 2 
� Moderat diberi kode 3 
� Tinggi diberi kode 4 
� Sangat tinggi diberi kode 5 

Dengan demikian kita dapat merangkum macam data berdasarkan data kuantitatif-
kuantitatif sebagaimana ditunjukan dalam gambar dibawah ini. 

Data Menurut Dimensi Waktu 

Selain itu, ada juga yang menggolongkan data berdasarkan dimensi waktu (Hanke dan 
Reitsch 1998:64-5; Sumodiningrat dan kuncoro,1991;bab 3), yaitu : 

− Data runtut waktu (time-series), yaitu data yang secara kronologis disusun 
menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Data runtut waktu digunakan untuk 
melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu, variasi terjadinya 
variabel adalah antar waktu. Data runtut waktu dibedakan menjadi : 

� Data harian, misalnya data kurs Rp/US$ setiap hari, data indeks harga saham perhari 

� Data mingguan, misalnya data pengunjung rumah sakit setiap minggu (7 hari) 

� Data bulanan misalnya data suku bunga deposito dengan jangka waktu satu 
bulan (30 hari) 

� Data kuartalan misalnya data penjualan setiap 3 bulan. 

� Data tahunan misalnya data pendapatan nasional setiap tahun (2 bulan) 

− Data silang tempat (cross-section) yaitu data yang dikumpulkan pada suatu titik 
waktu. Ibaratnya, seperti snap shot (potret) pada suatu waktu tertentu. Data silang 
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tempat digunakan untuk mengamati respon dalam periode yang sama, sehingga 
variasi terjadinya adalah antar pengamatan. 

 

Gambar 7.1 Jenis Data 

Dengan demikian, data ini biasanya lebih sesuai untuk mendukung pembuktian dari 
perilaku individu, perusahaan, atau wilayah. misalnya: 

� Data input-output yang ditertibkan setiap 5 tahun sekali. 
� Data sensus yang ditertibkan setiap 10 tahun sekali sebagai contoh: sensus 

penduduk untuk setiap kabupaten pada tahun 1996. 
� Data jumlah penduduk miskin pada setiap kabupaten pada tahun tertentu 
� Laporan keuangan perusahaan yang ada di bursa efek pada tahun tertentu. 

Data pooling, adalah kombinasi antara data runtut waktu dan silang tempat. Misalnya 
kita ingin mengamati perilaku PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk masing-masing 
kabupaten / kota di propinsi DIY selama 10 tahun terakhir, karena jumlah data silang 
tempat terdiri atas 4 kabupaten (bantul, gunung kidul, sleman, kulon progo) dan 1 kota 
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(yogyakarta) sedang dta runtut waktu yang diamati 10 tahun, maka jumlah observasi 
yang dimiliki sebanyak 50 (5 kali 10). 

Data Menurut Sumber 

Berdasarkan sumbernya, sumber data umumnya berasal dari (Hanke dan Reitsch 1998 : 
bab 3): 

� Data internal (berasal dari dalam organisasi tersebut) atau eksternal (berasal dari 
luar organisasi). 

� Data primer atau data sekunder. Data primer biasanya diperoleh dengan survei 
lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Di lain 
pihak data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data 
(lihat tabel dibawah ini) dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. 

Pengumpulan data Sekunder 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah 
dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dapat mencari data sekunder ini melalui sumber 
data sekunder. Pada dewasa ini sumber data sekunder semakin banyak jumlahnya dan 
tidak terbatas pada lembaga pemerintah saja. Melihat perkembangan permintaan data, 
semakin banyak lembaga swasta yang membuka pelayanan permintaan data sekunder. 
Bagi peneliti, kekurangan data bukan merupakan persoalan kecil, karena dapat menjadi 
sumber kegagalan penelitian yang dilakukan. Sehubungan dengan pelayanan permintaan 
data sekunder ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengadakan 
penyimpanan data sehingga data tersebut akan dapat diperoleh kembali dengan cepat 
dan mudah pada saat diperlukan. Secara tradisional data akan disimpan dalam media 
cetak dan disimpan rapi menurut klasifikasi tertentu sehingga mudah untuk ditemukan 
kembali. Sehubungan dengan semakin berkembangnya cara penyimpanan data sekunder 
peneliti seharusnya mengetahui cara mencari kembali data sekunder kalau tidak ingin 
mendapatkan kesulitan dalam pencarian data sekunder yang diperlukan. 

Teknologi Penyimpanan Informasi 

Dengan semakin banyak metode penyimpanan data, pencarian kembali data sekunder 
ini menjadi semakin mudah dan cepat. Dewasa ini sesuai dengan perkembangan 
teknologi data sekunder tidak hanya disimpan dalam media cetak. Penyimpanan data 
sekunder melalui media cetak memerlukan tempat yang banyak, sementara pencarian 
kembali data yang diperlukan sering mengalami kesulitan. Jika data sekunder yang 
disimpan tidak begitu banyak, baik tempat penyimpanan maupun pencarian kembali 
memang tidak menjadi persoalan. Namun apabila data yang disimpan berjumlah sangat 
banyak, proses penyimpanan data pencarian kembali ini menjadi persoalan yang serius 
di dalam perusahaan. 

Semakin maju dan besar satu perusahaan data yang perlu disimpan dan sewaktu-waktu 
diperlukan kembali menjadi semakin banyak. Penyimpanan seluruh data dalam media 
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cetak menjadi tidak efisien. Di samping memerlukan tempat yang banyak dan ini sudah 
merupakan akan memakan waktu lama. Pengambilan keputusan yang penting sering 
tertunda atau bias karena data yang diperlukan tidak dapat dipersiapkan pada saatnya, 
atau bahkan tidak dapat ditemukan. Dewasa ini sudah saat manajemen 
mempertimbangkan cara penyimpanan data dengan dukungan teknologi baru. 

Penyimpanan data sekunder dewasa ini tidak terbatas melalui media cetak saja, 
melainkan dengan berbagai macam media yang lain. Perkembangan teknologi 
memungkinkan perusahaan menyimpan data dalam bentuk microfilm yang sangat 
menghemat tempat penyimpanan. Setiap halaman buku laporan tahunan perusahaan, 
jika disimpan dalam microfilm hanya memerlukan tempat tidak lebih dari dua kali satu 
centimeter. Melalui media ini, data yang semula memerlukan tempat yang besar, dapat 
disimpan dalam tempat yang kecil. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, data dapat disimpan di dalam pita 
magnetik atau magnetic tape. Penyimpanan melalui media ini retaif murah dan dapat 
menyimpan data dalam jumlah yang banyak. Pita magnetik ini, sebagaimana dalam kaset 
untuk menyimpan lagu, menyimpan data secara urut dari awal sampai akhir. Kelemahan 
yang ada juga sebagaimana dalam rekaman musik, kesulitan akan timbul apabila data 
yang segera diperlukan berada di tengah. Untuk mencari data yang berada di tengah, 
kita harus menunggu beberapa saat dahulu, karena pita magnetik harus dibaca dari 
awal. 

Penyimpanan melalui magnetic disk dapat dilakukan secara lebih cepat dan 
memungkinkan pencarian data secara langsung. Komputer mikro sekarang pada 
umumnya diperlengkapi dengan hard disk dengan kapasitas yang cukup besar, 
sementara data dalam jumlah yang lebih kecil juga dapat disimpan didalam floppy disk. 
Di samping magnetic disk, data juga dapat disimpan dalam optical disk,sering disebut 
sebagai optical disk berukuran 5,25 inch dapat menyimpan data sebanding dengan 
250.000 halaman teks. Dewasa ini penyimpanan data di dalam CD-ROM (Compact Disk 
Read-Only Memory) merupakan hal yang sangat umum. Komputer mikro juga 
diperlengkapi dengan peralatan untuk membaca CD- ROM sehingga pencarian data 
dapat dilakukan dengan sangat mudah. 

Kemajuan teknologi juga memungkinkan adanya pelayanan on-line database. Melalui 
pelayanan ini., peneliti dapat mencari data sekunder melalui fasilitas pencarian data yang 
tersedia. Dengan demikian data yang diperlukan akan dapat diperoleh dalam waktu 
yang cepat. Semakin banyak tersedianya data yang relevan dengan penelitian yang 
dilakukan, semakin baik kualitas penelitian yang dilakukan. 

Data Sekunder sebagai Sumber Informasi yang diperoleh dari Berbagai Sumber 
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Gambar 7.2 Distribusi Tradisional Data Sekunder 

Penggunaan Data Sekunder 

Ada dua alasan penggunaan data sekunder dalam penelitian bisnis dan ekonomi, yaitu: 

1. Efektivitas Biaya. Biaya pencarian data sekunder lebih murah daripada pencarian 
data primer. Jika data sekunder yang ada dapat mencukupi kebutuhan data untuk 
penelitian yang sedang dilakukan, peneliti akan dapat menghemat biaya penelitian 
dalam jumlah yang besar. 

2. Penghematan Waktu. Waktu yang diperlukan untuk mencari data sekunder lebih 
singkat daripada untuk data primer. Jika data yang diperlukan sudah tersedia dalam 
bentuk data sekunder, maka pengumpulan data primer kalaupun masih diperlukan, 
akan dilakukan untuk jumlah yang lebih kecil. Jadi waktu penelitian secara 
keseluruhan akan menjadi lebih pendek. 

Dalam penelitian bisnis, pada umumnya data sekunder dipergunakan dalam empat 
macam kategori, yaitu: 

� Pengenalan masalah 
� Penjelasan masalah 
� Formulasi alternatif yang layak 
� Penyelesaian permasalahan penelitian 

Melalui pemantauan data sekunder.secara kontinyu, manajemen dapat mengetahui 
perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Perubahan lingkungan tidak selalu berdampak 
negatif bagi perusahaan, namun perlu untuk diantisipasi, Dari perubahan lingkungan 
yang ada, manajemen mungkin perlu mengubah kebijakan strategis. Untuk melakukan 
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hal tersebut perlu penelitian untuk mendukung keputusan strategis yang akan diambil. 
Melalui data sekunder, peneliti akan rnemperoleh gambaran yang lebih jelas dari 
permasalahan yang dihadapi. Kejelasan perrnasalahan ini perlu bagi peneliti, karena 
masalah Yang tidak jelas akan menjadi sulit untuk diselidiki Penulisan proposal 
penelitian juga diperrnudah dengan informasi yang tersedia dalam data sekunder 
lnformasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh rnelalui data 
sekunder. 

Sebelum suatu keputusan ditentukan, beberapa alternatif keputusan disusun terlebih 
dahulu. Tersedianya informasi yang relevan dari data sekunder dapat rnernbantu 
penyusunan alternatif keputusan. Sebagai suatu contoh misalnya, data tentang jumlah 
penduduk, tingkat pendapatan daIam kepadatan kota akan sangat membantu untuk 
penelitian rnengenai pendirian pasar swalayan. 

Data sekunder tidak hanya dapat membantu memperjelas masalah, penyusunan 
alternative keputusan, melainkan juga keputusan dapat diambil berdasar data sekunder 
yang diikumpulkan. Data sekunder yang relevan dan lengkap, dapat dipergunakan 
sebagai dasar keputusan yang diperlukan dalam Perusahaan. Sebagai mana contoh 
diatas, kalau data tentang jumlah penduduk, tingkat pendapatan dan kepadatan kota 
dari seluruh kota besar yang ada dapat diperoleh, keputusan untuk mendirikan pasar 
swalayan dapat ditentukan berdasarkan data sekunder. 

Metode Pencarian Data 

Sebelum peneliti melakukan pencarian data sekunder ia harus menentukan macam data 
yang diperlukan. Data sekunder (dapat berisi informasi yang bersifat umum ataupun 
informasi yang spesifik. Pertimbangan utama untuk menentukan macam data yang 
diperlukan adalah permasalahan yang. Telah ditentukan oleh peneliti. Kebutuhan data 
untuk penelitian guna penyusunan strategi pengembangan perusahaan jangka panjang 
akan berbeda dengan kebutuhan data untuk penyusunan keputusan penggantian mesin. 

Pencarian Data Secara Manual 

Pencarian data manual meliputi penelusuran data sekunder secara fisik melalui 
penggunaan indeks, bibliografi, dan referensi pustakawan. Metode ini merupakan 
metode yang paling sering dipergunakan karena sebagian besar organisasi bisnis belum 
mempunyai database yang komprehensif. Untuk menemukan data dengan metode ini, 
diperlukan pengetahuan tentang metode penyimpanan data yang dipergunakan dan 
lokasi dari data yang diperlukan. Data sudut pandang peneliti, lokasi data sekunder 
dapat dipisahkan menjadi internat dan eksternal. 

Lokasi internal adalah penyimpanan data dalam perusahaan. Dari lokasi internal 
diperoleh data internal, Yaitu data sekunder yang sudah tersedia di dalam perusahaan. 
Pada umumnya data internal dipisahkan menjadi dua macam, yaitu data khusus dan 
umum. Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa data tersebut tersedia untuk 
umum ataupun tidak. Data akuntansi, keuangan, personalia, proses produksi, dari suatu 
perusahaan pada umumnya tidak dipublikasikan untuk umum, sehingga tidak tersedia 
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untuk umum. Data umum berisi informasi yang berasal dari luar Perusahaan, namun 
dikumpulkan dan disimpan dalam perusahaan untuk kepentingan pengambilan 
keputusan. 

Beberapa contoh dari data ini adalah perkembangan perusahaan pesaing, peraturan-
peraturan pemerintah yang berkaitan dengan operasi perusahaan, dari beberapa data 
yang dipublikasikan untuk umum yang relevan dengan kegiatan perusahaan. 

 

Gambar 7.3 Perbedaan distribusi tradisional dengan distribusi langsung 

Hambatan utama bagi peneliti dalam penggunaan data internal adalah belum 
terdapatnya standarisasi penyajian data. Kesulitan sering timbul manakala peneliti harus 
membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, karena data yang 
tercantum pada masing-masing perusahaan belum tentu mempergunakan klasifikasi 
yang sama. Idealnya seluruh data internal disusun dengan menggunakan satu standar 
yang sama sehingga dapat dipergunakan dalam penelitian maupun untuk keputusan: 
dengan mudah. Dalam perusahaan modern pada umumnya data disusun berdasar 
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sistem informasi manajemen secara terpadu. Sistem ini merupakan akar penggunaan 
komputer untuk pengelolaan data perusahaan sehingga mampu menyusun informasi 
yang berguna dan menyajikannya dengan cepat pada saat diperlukan. 

Lokasi eksternal adalah penyirnpanan data dimana saja di luar perusahaan. Data ini 
jumIah dan jenisnya sangat banyak, dibuat dan disimpan oleh berbagai pihak. Banyak 
lembaga baik negeri maupun swasta yang mengumpulkan, rnenyusun, dan menyajikan 
data, dan ini merupakan surnber data eksternal yang tidak dapat terhitung jumlah dan 
jenisnya. Narnun demikian, meskipun jumlah dan jenis data yang diperlukan belum 
tentu ada., klasifikasi yang dipergunakan masing-masing lembaga juga belum tentu sarna. 

Data eksternal dapat berasal dari berbagai lembaga pemerintah, perusahaan, asosiasi 
perdagangan, universitas, dan lembaga pelayanan data baik yang bertujuan sosial 
maupun swasta. Lembaga-lembaga penyusun data juga merupakan tempat penyirnpanan 
data sekunder yang cukup banyak. Untuk rnemudahkan pencarian data ekstemal ini, 
peneliti dapat menggunakan beberapa petunjuk yang terdapat pada. : 

� Petunjuk penelitian dan bibliografi 
� Ensiklopedi, kamus, dan buku penuntun 
� lndeks 
� Sumber-sumber statistik 
� Referensi untuk Perusanaan 
� Sumber-sumber lain 

Perkembangan yang relatif baru dalam teknologi penyimpanan data ini, terutama di 
negara maju, adalah yang ada tersedianya data dalam media CDROM. Data yang 
disimpan dalam CD-ROM ini dapat dibaca oleh komputer mikro dan dapat dibaca 
kapan saja dikehendaki oleh peneliti. 

Pencarian Data Melalui Kontak Langsung 

Metode pencarian data sekunder melalui kontak langsung ini sangat berkembang 
dinegara maju, di mana fasilitas pendukung untuk kepentingan tersebut telah tersedia. 
Metode ini bisad ipergunakan oleh peneliti apabila tersedia terminal komputer yang 
dipergunakan oleh peneliti yang dapat berhubungan langsung dengan sumber atau 
distributor dari data sekunder yang diperlukan. 

Dimaksudkan dengan pencarian data sekunder melalui kontak langsung adalah peneliti 
menggunakan terminal computer tersebut dan dapat mencari data yang diperlukan 
secara langsung.. 

Beberapa alasan penggunaan metode ini adalah sebagai berikut : 

� Penghematan waktu. Penghematan waktu untuk mencari data sekunder dengan 
mempergunakan metode ini sangat signifikan. Prosedur pencarian data sekunder 
dengan metode ini sangat cepat. 

� Kecermatan. Peneliti akan lebih yakin dengan data sekunder yang ditemukannya 
karena berbagai kutipan yang penting akan lebih mudah ditemukan 
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� Kenaikan relevasi. Penelitian akan dapat menyeleksi serta memisahkan konsep 
kunci dan peristilahan baku untuk mengidentifikasi kutipan dan artikel yang 
mempunyai reIevansi dengan permasalahan yang diteliti. 

� Efektivitas biaya. Penurunan waktu pencarian data dan kenaikan relevansi data 
sekunder yang diketemukan membuahkan efektifitas biaya Yang tinggi. Sifat dan nilai 
dari data sekunder harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum data tersebut 
dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Baik data tersebut adalah data internal 
maupun eksternal, sebelum dipergunakan untuk pengambilan keputusan perlu 
dievaluasi, karena tujuan pengumpulan data oleh lembaga yang mengumpulkan 
belum tentu sarna dengan tujuan peneliti. Data sekunder, bagaimanapun merupakan 
informasi yang kedua bagi peneliti apabila data tersebut relevan dan dapat 
diterapkan dalam pengambilan keputusan. 

Kriteria untuk evaluasi data sekunder dapat diringkas pada Gambar dibawah ini 

Pada intinya kriteria yang harus dipertimbangkan sebagai berikut (sekaran, 2000) 

� Ketepatan waktu. Faktor waktu sangat menentukan apakah data sekunder dapat 
dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tidak. Tersedianya data 
pada saat diperlukan merupakan pertimbangan penting. Di samping itu perlu 
diketahui apakah data tersebut merupakan data terbaru dan masih mencerminkan 
keadaan sekarang. Bila telah ketinggalan jaman, data tersebut tidak dapat 
dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

� Relevansi. Relevansi data sangat perlu untuk dipertimbangkan. Sangat mungkin 
peneliti mempunyai data yang masih baru, namun belum tentu relevan dengan 
permasalahan yang dihadapai. Data yang tidak atau kurang relevan tidak perlu 
dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan walaupun merupakan data 
terbaru. 

� Akurasi. Ketelitian dalam proses pengumpulan data sekunder perlu dievaluasi 
sebelum dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada umumnya 
peneliti akan menemui kesulitan untuk melihat ketelitian data, terutama dari proses 
pengumpulan data oleh penyedia data sekunder. Oleh karena itu data sekunder 
perlu dievaluasi dengan cermat dari sisi kelengkapan data, sumber data, dan 
metode pengumpulan data yang dilakukar oleh penyedia data sekunder. 
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Gambar 7.4 Evaluasi Pengumpulan Data Sekunder 


