
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru disebabkan kota Pekanbaru 

merupakan ibukota Provinsi Riau yang perekonomiannya bertumbuh dengan 

pesat sehingga terdapat banyak instansi – instansi baik itu pemerintah ataupun 

swasta serta pola hidup masyarakat perkotaan yang serba instant dan semakin 

banyaknya pertumbuhan restoran hotel sehingga konsumen penginapan hotel 

menggunakan jasa restoran hotel . Penelitian dilakukan pada LPPOM MUI 

Riau yang berkantor di Kota Pekanbaru selaku pelaksana sertifikasi produk 

halal dan beberapa restoran hotel di Kota Pekanbaru.  

3.1.2 Waktu Penelitian  

Adapun penelitian ini diadakan mulai pada September 2016 sampai 

selesai dalam upaya mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang 

dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini. 

 

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian  

Adapun Jenis penelitian ini adalah kualitatif  dengan metode 

penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan menggambarkan atau 

menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas 

permasalahan yang dikemukakan. Pada penelitian ini realita yang ada di 
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lapangan dijelaskan dengan beberapa fenomena–fenomena yang ada 

kaitannya dengan penelitian dengan alasan bahwa data dan informasi. 

 

3.2.2 Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini 

antara lain barupa :  

a.  Data Primer 

Adalah data yang diperoleh dari informan yang menjadi subjek 

penelitian berupa informasi yang relevan dengan pelayanan  sertifikasi 

halal oleh LPPOM MUI Riau  pada restoran hotel di Kota Pekanbaru , 

baik melalui observasi maupun wawancara. Data primer ini di peroleh 

dari : 

1) Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait 

dengan  masalah penelitian pelayanan sertifikasi halal oleh LPPOM 

MUI Riau pada restoran hotel di Kota Pekanbaru 

2) Melalui observasi lapangan yang dilakukan pada proses pelayanan 

sertifikasi halal pada restoran hotel di Kota Pekanbaru 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Yaitu data dan informasi yang diperlukan 

untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas penelitian yang 

diperoleh dari kantor LPPOM MUI Riau untuk melengkapi data primer 

yang didapatkan, seperti data jumlah restoran hotel yang sudah 

mendapatkan sertifikasi halal, struktur organisasi LPPOM MUI Riau, 
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SOP sertifikasi halal pada restoran hotel. Selain itu, penulis juga 

mendapatkan data berupa jurnal, skripsi, tulisan-tulisan seputar masalah 

penelitian dari media-media lokal maupun nasional dan sumber-sumber 

lainnya dari internet.   

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi : 

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data di lapangan dan hasil 

analisa data tersebut dapat memberikan gambaran untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi.Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, guna untuk lebih 

mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh LPPOM MUI 

dalam  sertifikasi produk halal pada restoran hotel di Kota Pekanbaru dan 

faktor –faktor penghambat dalam pelayanan sertifikasi halal tersebut. 

b. Wawancara 

Wawancara terhadap responden atau tanya jawab secara langsung 

terhadap responden. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 

wawancara mendalam. wawancara mendalam merupakan suatu cara 

pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka 

dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran secara lengkap 

tentang topik yang diteliti . 
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c. Dokumentasi  

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang 

membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi 

digunakan sebagai data yang mendorong untuk menghasilkan data. 

Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian. 

Dokumentasi yang dilakukan seperti mendokumentasikan kegiatan 

dilapangan. 

d. Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan  membaca buku, dokumen-dokumen , undang-undang 

yang ada kaitannya dengan judul penelitian. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian 

untuk memberikan keterangan dan sebagai sumber informasi untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan dalam penelitian pelayanan sertifikasi produk halal oleh 

LPPOM MUI Riau pada restoran hotel. 

Penelitian ini, dalam memilih informan menggunakan teknik purposive 

sampling, yang dimaksud dengan purposive sampling adalah pemilihan subjek 

yang tepat berdasarkan tujuan dimana peneliti memilih key informan dan 

informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan pnelitian. 

Sebagai key informan yang paling mengetahui bagaimana pelayanan sertifikasi 

halal LPPOM MUI untuk restoran hotel adalah LPPOM MUI dan restoran hotel. 

Adapun yang menjadi key informan dan informan yang akan memberikan 



 56 

keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini 

adalah :   

Tabel 3.1 : Keterangan key informan 

 Key Informan 
 No Uraian Jumlah 

1  Humas LPPOM MUI Riau 1 

2  Auditor Halal LPPOM MUI Riau 1 

3  Sekretaris LPPOM MUI Riau 1 

4  Staf Administrasi  1 

5 Restoran Hotel yang memiliki sertifikat halal  4 

Jumlah 8 

 

Tabel 3.2 Keterangan informan  

      Informan 

    No Uraian Jumlah 

1 Restoran yang belum memiliki sertifikasi halal 4 

Jumlah 4 

 

3.4.1. Kriteria Informan Penelitian 

Adapun yang peneliti jadikan sebagai Key Informan adalah Subjek 

ataupun individu,  yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan 

penelitian ini, ciri-cirinya antara lain: 

1. Berada didaerah yang diteliti 

2. Terlibat langsung dalam proses pelayanan 

3. Mengetahui permasalahan pelayanan 

4. Merasakan dampak dari pelayanan 

5. Bisa berargumentasi dengan baik 
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3.5 Metode Analisis 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif dan teknik reduksi data. Analisis kualitatif merupakan suatu 

analisis yang digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian 

mengenai berbagai gejala atau kasus yang dapat diuraikan dengan menggunakan 

kata-kata yang tidak dapat diukur dengan angka-angka tetapi memerlukan 

penjabaran uraian yang jelas. Data yang diperoleh hanya bersifat memberikan 

keterangan dan penjelasan.  

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi. Untuk lebih meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap 

data penelitian ini, penulis melakukan teknik tringulasi.  

Teknik tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembandingan terhadap data itu. Penulis mengambil teknik tringulasi ini 

dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda.Tringulasi secara umum merupakan kegiatan check re-check dan 

crosscheck antara data  dengan observasi penelitian di lapangan, yang selanjutnya 

hasil observasi ini dilakukan crooscheck melalui persepsi peneliti.  

 

 

Gambar. 3.1 Teknik Triangulasi (Sugiyono : 2012) 
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