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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

 

Dalam upaya mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

3.1 Lokasi Penelitian 

Dalam penilitian ini penulis telah menetapkan BBPOM Kota 

Pekanbaru sebagai daerah penelitian, penetapan lokasi penelitian tersebut 

berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 

 Alasan pemilihan lokasi penelitian karena penulis ingin mengetahui sistem 

pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM sudah berjalan efektif atau tidak. 

Karena pada kenyataannya masih sering ditemukannya produk-produk 

kosmetik mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Untuk mempermudah penulis mendapatkan data dan informasi maka 

dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

survey deskriptif. Disini penulis langsung melakukan penelitian di Balai Besar 

Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru, dengan mensurvey langsung 

orang-orang yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. 

Sehingga penulis dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa 

yang terdapat pada penelitian dengan cara mengumpulkan data, 

mengklasifikasi dan menganalisa masalah-masalah yang mempunyai 

hubungan yang satu dengan yang lain. Alat yang digunakan untuk 
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mendapatkan data dan informasi dengan menggunakan teknik wawancara, 

observasi dan kuesioner. Data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai 

dasar untuk mengatahui pelaksanaan pengawasan BBPOM terhadap produk 

kosmetik berbahaya di Kota Pekanbaru. 

 

3.3 Populasi dan Sampel/Responden 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2006;9)  

Sampel adalah bagian terkecil dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2006;9) adapun yang menjadi 

sampel didalam penelitian ini adalah elemen Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan Kota Pekanbaru yakni Kepala BBPOM, Kepala Bidang, sebagian 

pegawai BBPOM sebanyak 20 orang. Peneliti menjadikan masyarakat dan 

toko-toko kosmetik yang ada di GiantMTC Pekanbaru sebagai key informant 

untuk keakuratan data peneliti. Peneliti menunjuk toko-toko kosmetik tersebut 

untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BBPOM 

Pekanbaru terhadap produk kosmetik berbahaya yang ada di Giant MTC Kota 

Pekanbaru sehingga data yang diperoleh semakin banyak, lengkap dan 

mendalam. 

Untuk lebih jelasnya pengambilan populasi dan sampel pada penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.1 

Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian Pelaksanaan 

Pengawasan Produk Kosmetik Berbahaya 

oleh BBPOM Kota Pekanbaru 

 

No Sub Populasi Populasi Responden Persentasi 

1 KA. BBPOM 1 1 100 

2 KA. Bidang Pemeriksaan 

dan penyidikan 

1 1 100 

3 Pegawai Bidang 

Pemeriksaan dan 

Penyidikan 

20 20 100 

Sumber : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Pekanbaru 2016 

Adapun yang dijadikan kunci informasi dalam penelitian ini 

masyarakat, dan toko-toko kosmetik (pedagang yang menjual hasil produksi) 

yang ada di Giant MTC Pekanbaru  sebagai (key informant). 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Data-data utama dan penting dari pihak-pihak terkait dijadikan sebagai 

referensi setelah diolah. Adapun dalam penelitian ini data yang dibutuhkan 

terdiri dari data primer dan data sekunder. 

a. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari responden yang 

merupakan sumber informasi terutama guna memperoleh jawaban yang 

relevan dari permasalahan yang dihadapi yaitu informasi tentang 

pelaksanaan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Kota Pekanbaru; 

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen, buku-

buku, dan catatan yang bersifat dokumentasi atas penjelasan tentang 
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masalah yang diteliti. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atas data 

primer; 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala 

atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan 

menggunakan indera atau nalar penulis. 

b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, 

guna mendapatkan data mengenai pelaksana pengawasan produk kosmetik 

berbahaya oleh BBPOM Pekanbaru, penggunannya ditujukan kepada 

Kepala BBPOM Pekanbaru, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala 

Seksi dan Staf Pegawai yang terkait dalam pelaksana pengawasan produk 

kosmetik ini, serta toko kosmetik sebagai produsen dan masyarakat yang 

menggunakan produk kosmetik; 

c. Angket (quisioner) adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan 

daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden, berupa daftar pertanyaan 

tertulis dengan pertimbangan bahwa responden adalah subjek yang 

dianggap tahu tentang tugas dan pekerjaannya, dan apa apa yang 

dijawabnya adalah benar karena mereka terlibat langsung dengan kegiatan 

menyampaikan daftar pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti; 
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3.6  Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu proses analisis 

data yang dilakukan dengan menelaah data secara keseluruhan dari berbagai 

sumber. Berbagai data yang ada kemudian klarifikasikan dan dibandingkan 

variabel-variabelnya. Stelah itu dilanjutkan dengan menganalisis data, dengan 

analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif ini senantiasa 

dapat menguraikan pemecahan berbagai permasalahan penelitian.setelah 

seluruh data terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut jenis data 

dan serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya 

mendukung dalam menjelaskan hasil dari penelitian  dan kemudian 

dituangkan kedalam tabel-tabel. 

Dengan angka dan persentase dan selanjutnya menganalisa secara 

mendeskripsikan dengan menggunakan rumus statistik. 

Menurut Arikunto ( 2006 : 79 ), dalam menganalisis penulis akan 

menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase 

dengan rumusan sebagai berikut : 

 

P = F x 100% 

      N 

 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Total Jumlah 

Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradiasi sangat positif sampai positif sampai sangat negatif, yang 
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berupa kata-kata. Untuk keperluan analisis dalam penelitian ini, maka jawaban 

dari responden dalam kuisioner diberi skor: 

a. Sangat Baik = 80-100% 

b. Baik  = 60-79% 

c. Cukup Baik  = 40-59% 

d. Kurang Baik = 30-39% 

e. Tidak Baik      = kurang dari 30% 

 

 

 

 

 

 

 


