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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Data 

kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan 

gambar. Dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara 

variabel satu dengan variabel yang lain. (Sugiyono:2011:11). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, jalan Prof.M.Yamin SH 

Bangkinang. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan yakni 

dimulai dari Bulan Januari sampai dengan Maret 2018. Alasan penulis 

melakukan penelitian di daerah penelitian merupakan suatu badan 

pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan karena 

adanya masalah yang timbul dari pengurusan surat izin usaha 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

informan penelitian melalui wawancara, dan observasi tentang Pelayanan 

surat izin usaha Rumah Makan. 
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2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang 

sudah jadi dalam naskah tertulis atau dokumen.Dimana data sekunder ini 

merupakan data pendukung dalam penelitian. 

3.4 Informan Penelitian  

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian 

(Moleong, 2000:97). Informan merupakan orang yang benar-benar 

mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun  informan dalam 

penelitian ini dapat dilihat dari tabel 3.1 dibawah ini: 

Tabel 3.1 Informen Penelitian 

NO Informan Jumlah 

1 
Kepala Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan 
1 

2 Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan 1 

3 
Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Kampar 
3 

4 Pengusaha Rumah Makan 6 

Sumber: Data Olahan, Tahun 2018 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunkan teknik pengumpulan 

data melalui: 

1. Interview (wawancara), yakni dengan cara mengajukan pertanyaan 

langsung kepada responden, sifat wawancara ini adalah wawancara 

tidak terstruktur dimana wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersususun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. 
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2. Observasi adalah merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis, dua 

diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2010:145) atau dengan kata 

lain suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan dengan 

menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian 

yang langsung. Jadi disini penulis melakukan pengamatan secara 

langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya 

dengan penelitian ini. Dalam kaitan penelitian ini penulis melakukan 

pengamatan secara langsung di lapangan pelayanan pengurusan surat 

izin usaha rumah makan di kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten 

Kampar 

3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku maupun peraturan atau 

pasalpasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapai 

data yang diperlukan serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, 

dimana dokumen dokumen yang dianggap menunjang dan relefan 

dengan masalah penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan surat izin usaha Rumah 

Makan di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, maka data 

yang diperoleh diklasifikasikan menurut jenisnya, kemudian dianalisis 

deskriptif kualitatif yakni analisa yang berusaha memberikan gambaran-

gambaran terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan 
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dilapangan mengenai kendala dalam proses pembuatan surat izin Rumah 

Makan. 

Menurut Miles dan Huberman, dalam (Silalahi 2010: 339) terdapat 

tiga teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama 

penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif.Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil.Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantitatif data. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk 

catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis 

data kualitatif.Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat 

digunakan untuk mengambil tindakan. 

 


