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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 LOKASI PENELITIAN  

 Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah kantor badan pengawasan obat 

dan makanan kota pekanbaru. 

 

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA  

 Adapun jenis sumber data yang peneliti pergunakan dalam peneltian 

pergunakan dalam penelitian adalah kualitatif dan sumber data penelitian ini 

adalah dari data primer yaitu data yang diperlukan atau yang diperoleh dari tangan  

pertama atau secara langsung dari responden .dalam penelitian ini yang dimaksud 

dari data primernya adalah hasil dari wawancara yang akan peneliti lakukan ketika 

penelitian. 

 

3.3 KEY INFORMAN  

Tabel 3.1 

Informasi pada penelitian 

No  Nama  Jabatan  

1  Drs.adrizal,apt  Plt,kepala bidang pemdik  

2 Martarina S.SI  Ka.sie lab pangan dan bb 

3 Alex sander S.Farm,apt  Ka.sie penyidik  

4 Dra.Evi Mardini,apt  Ka.sie layanan informasi konsumen 
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3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Untuk memperoleh data dan informasi yang jelas dalam penelitian ini 

maka akan di lakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut : 

a. Observasi   

Metode pengupulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati 

atau mencatat suatu peristiwa dengan menyaksikan secara 

langsung dan sebagai pengamatan sistematis berkenan dengan 

perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Nampak ,young dan 

scmidt dalam (harbani,2013:131). 

b. Wawancara 

Wawancara ialah proses komuniasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara Tanya jawab antar peneliti 

dengan informan atau subjek penelitian (emizir,2010:50) 

wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secar 

mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam 

penelitian. Disini penulis melakukan wawancara kepada responden 

untuk memperoleh data tentang bagaimana menurut responden 

pengawasan keamanan pangan industri rumah tangga. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumen bisa berbentuk tulisan ,gambar ,atau karya-karya 

monumental dari seseorang (sugiyono,2010:240) 
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Studi dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatf(sugiyono ,2010:240). 

 

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis yang akan peneliti lakukan untuk penelitian ini adalah 

analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan melalui pendeskripsian hasil 

pengisian kusioner oleh reponden.jawaban dari responden untuk tiap pertanyaan 

dalam masing –masing variabel penelitian ini kemudian dipetakan berdasarkan 

sebaran data tiap item pernyataan .nilai yang paling banyak muncul (modus )yang 

akan menjadi dasar penelitian bagi tiap-tiap indicator penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


