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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan dan lokasi penelitian ini 

dilakukan di kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data 

yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data primer adalah data yang diambil langsung tanpa perantara dari 

sumbernya (Prasetya. I, 2004: 86). Untuk mendapatkan data primer 

tersebut peneliti menggunakan cara: 

1. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung dengan yang diwawancarai.  

2. Observasi atau yang disebut pula pengamatan, merupakan 

aktivitas pencatatan yang dilakukan secara sistematis, 

pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipasif) maupun 

nonpertisipatif (Idrus. M, 2009: 101). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan 

yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. 
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b. Data sekunder adalah data yang penulis dapatan dari pihak ketiga secara 

langsung dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melaui kantor 

tempat penelitian, serta melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-

undangan maupun data yang sudah tersedia dari objek penelitian yang 

diambil oleh peneliti dari tempat penelitian dimana data ini bersifat telah 

dipublikasikan atau diolah sebelumnya. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa observasi 

berperanserta. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan 

suka dukanya (Sugiono, 2011: 166).  

Dalam hal ini penulis akan mengamati sistem pelaksanaan pengelolaan 

barang milik negara, serta mengamati permasalahan yang terjadi di 

lapangan, mencatat fenomena/ kejadian yang ada di Kantor Balai Besar 

Pengawas Obat dn Makanan di Pekanbaru.  

2. Wawancara 

Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara 

terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau pengumpul data mengetahui dengan pasti tentang 

informasi yang akan diperoleh (Ibid,2011: 157). Oleh karena itu dalam 
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melakukan wawancara, peneliti dalam melakukan pengumpulan data telah 

menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan sebagai data yang mendorong untuk 

menghasilkan data. Dokumentasi bisa berbentuk penelusuran kepustakaan 

seperti perundang-undangan, dokumen-dokumen hasil kerja instansi, foto 

dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

3.4 Key-Informant 

Dalam menentukan Key-Informant, peneliti menggunakan teknik 

sampling purposive. Teknik sampling purposive merupakan teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini   yang akan menjadi 

key-informantnya adalah orang yang paling berpengalaman pada Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru di setiap unit.  

Tabel 3.4.1: Key-Informant 

No Bidang Jumlah 

1 Bagian tata usaha 3 

2 Bidang pemeriksaan dan penyidikan 1 

3 
Bidang pengujian produk terapetik, narkotik, 

kosmetik, OT dan produk komplemen 
1 

4 Bidang sertifikasi dan layanan konsumen 2 

 Total 7 

Sumber: Data diolah 
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3.5 Metode Analisis 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk 

menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, 

membandingkan, menginterprestasikan data dan fakta yang ditemukan 

dilapangan. Dimana dalam hal ini peneliti berusaha untuk mejelaskan data 

dalam bentuk deskriptif sesuai dengan keadaan yang terjadi pada objek 

penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


