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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dikantor Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPPTSP) Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 

tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kabupaten 

dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan. 

 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Adapun penelitian ini diadakan mulai pada bulan Februari sampai Mei 

2018 dalam upaya pengumpulan data-data dan fakta yang dibutuhkan untuk 

memperkuat penelitian ini. 

 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif atau kualitatif 

yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Sugiyono : 

2010 : 11). 

Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu melaksanakan Manajemen Pelayanan Publik dengan system 

pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu. 
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a. Data Primer 

Data ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

atau informan yang dilakukan dengan interview (wawancara). 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

sudah dipersiapkan untuk membantu agar wawancara tidak lari dari 

topik dan tujuan yang ingin diperoleh, sehingga informasi yang didapat 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari 

instansi terkait yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yang mencakup : 

1. Sejarah singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DMPPTSP) Kabupaten Indragiri Hulu. 

2. Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DMPPTSP) Kabupaten Indragiri Hulu. 

3. Jumlah masyarakat yang pernah melakukan perizinan di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPPTSP) 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

4. Jumlah jenis perizinan dan daftar durasi waktu dan biaya dalam 

pembuatan surat izin di Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu. 
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1.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Metodeo bservasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode observasi non-participant. Dalam hal ini ini 

peneliti ke lokasi penelitian, namun tidak ikut langsung terlibat dalam 

kegiatan yang dilakukan dari subyek penelitian. Dengan demikian 

peneliti hanya melakukan pengamatan terkait bagaimana pelaksanaan 

Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  di Kabupaten Indragiri Hulu. 

Tujuan penggunaan metode observasi ini adalah peneliti dapat 

mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, 

mendokumentasikan, dan merefleksikannya secara sistematis dalam  

kegiatan dan interaksi dari subyek penelitian. 

2. Wawancara 

Metode  wawancara  yang   digunakan  dalam  penelitian  ini 

adalah wawancara secara mendalam,  dimana peneliti melakukannya 

dengan  sengaja untuk melakukan wawancara dengan informan dan 

peneliti tidak sedang observasi partisipasi. Peneliti bisa datang berkali-

kaliuntu kmelakukan wawancara .Sifat wawancara mendalam dipandu 

dengan pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara. Tujuan 

adalah memperoleh data secara jelas, konkret dan lebih mendalam. 

Pada  dasarnya   metode   ini   merupakan   usaha  untuk   menggali 

keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang  

relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan lain 
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sebagainya yang berkaitan dengan Manajemen Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu di Indragiri Hulu. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi   merupakan  salah  satu   sumber  data  sekunder 

yang diperlukan dalamsebuah penelitian.Dokumentasi adalah setiap 

bahan tertulisatau film, dan foto-foto yang dipersiapkan karena ada nya 

permintaan seorang penyisik. Selanjutnya dokumentasi ini dapat  

dilakukan dengan pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang 

diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian. Baik 

berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan, 

serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman). 

 

3.4  Informasi Penelitian 

 Informan dalam penelitian ini adalah Kepala bidang perizinan dan non 

perizinan, Bag. Kepegawaian Umum, Front Office, Sub bag Perizinan, Sub bag 

pengaduan, Bidang Pengaduan,  DPRD komisi II yang mengelola dan mengatur di 

bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Indragiri Hulu, dan beberapa masyarakat yang sudah mengurus 

perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 
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Tabel 3.1 Key Informan Tahun 2017 

 

No Jabatan  Jumlah 

1. Kabid Perizinan dan Non Perizinan 1 

2. Bag.Kepegawaian Umum 1 

3. Front Office 2 

4 Bidang Pengaduan 1 

5 DPRD Komisi II 1 

6 Masyarakat (+) 2 

7 Masyarakat (-) 4 

Sumber: Data Olahan 2017 

 

3.5  Metode Analisis  

 Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif, dalam hal ini 

penulis mengelompokkan data dan mengklasifikasi data.Data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dan observasi penulis sajikan dan paparkan dalam bentuk uraian 

kalimat yang jelas dan rinci, sedangkan data yang diperoleh dari dokumentasi 

penulis sajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya penulis membahas data-data 

tersebut berdasarkan permasalahan yang diteliti dengan menghubungkan dengan 

Peraturan Perundang-undangan dan pendapat para ahli yang berkaitan erat dengan 

penelitian ini, selanjutnya penulis menarik kesimpulan berdasarkan informasi  dari 

data yang telah disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


