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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

1.1 Lokasi 

Penelitian ini dilakukan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu, dengan alasan 

pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey kantor tersebut 

merupakan Badan yang turun langsung dalam melayani masyarakat yang 

melakukan pengurusan surat izin usaha bengkel motor. 

1.2 Jenis Penelitian 

Menurut Sugiono (2003:11) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan 

untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara 

satu variabel dengan variabel lainnya. 

1.3 Jenis Data 

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi 

kedalam dua bagian yaitu: 

a. Data Primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung 

dilapangan yang merupakan sumber informasi utama guna 

memperoleh jawaban dari permasalahan :  

1. Identitas responden 

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan 

surat izin usaha bengekl motor 
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b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh pada Badan Penanaman 

Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri 

Hulu dan melalui riset kepustakaan meliputi : 

1. Gambaran umum Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu 

2. Jumlah Pegawai 

3. Tingkat pendidikan pegawai 

1.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

(Sugiono, 2007:90). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah masyarakat yang mengurus izin usaha bengkel motor pada badan 

penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu kabepaten 

indragiri hulu yang berjumlah 80 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi (Sugiono, 2007:91). 
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Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, 

untuk pegawai Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel karena ada pertimbangan 

tertentu, sedangkan untuk masyarakat yang mengurus surat izin bengkel 

motor menggunakan teknik accidential sampling, yaitu mengambil 

responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok 

sebagai sumber data dengan kriteria utamanya yaitu yang sedang 

melakukakan mengurus surat izin usaha bengkel motor. Adapun yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 68 orang. 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan 

masalah yang ada pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data : 

1. Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung 

kepada responden / partisipan mengenai bahan, keterangan yang 

berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki. Adapun yang 

menjadi key informan dalam penelitian ini yaitu : 
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Tabel 3.1 Key Informan 

No Nama Jabatan jumlah 

1 
Hendrik, SE Kabid. Perizinan dan Non 

Perizinan 

1 

2 Dody Arianto, SE Kasi Verifikasi Administrasi 1 

3 

Bpk. Andek Masyarakat yang sudah 

mengurus izin usaha bengkel 

motor 

1 

4 
Bpk. Tio Masyarakat Yang Sedang 

Mengurus Izin bengkel motor 

1 

Jumlah 4 

 

2. Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan 

observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di 

lapangan. 

3. Kuesioner  

Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan berikut dengan 

alternatif jawaban yang disebarkan kepada masyarakat yang menerima 

pelayanan yang dijadikan sampel, setelah diisi/dijawab kuesioner tersebut 

dikembalikan kepada peneliti sehingga dapat penulis ketahui apa yang terjadi 

dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan surat izin bengkel motor. 

4. Dokumentasi 

Yaitu adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil 

data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah 

yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-

dokumen atau atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti. 
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1.6 Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui pelayanan dalam pengurusan surat izin usaha bengkel 

motor pada kantor Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu, metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan analisis Kualitatif. Metode 

Deskriptif yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta 

mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, 

kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan 

kemudian diambil kesimpulan dan saran (Sugiono, 2005:208).  

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian 

dengan rumus persentasenya sebagai berikut : 

 

  
 

  
     

Keterangan : 

P = persentase 

F = frekuensi 

N = populasi 

100% = bilangan tetap 

 Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan mengenai Analisis Kualitas 

Pengurusan Izin Usaha Bengkel Motor Pada Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri 
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Hulu, keseluruh sub variabel yang telah diajukan kepada responden 

menggunakan teknik pengukuran melihat (mean) rata-rata berdasarkan uji 

deskriptif. Interprestasi nilai mean berdasarkan tabel dibawah ini : 

Tabel 3.2 Interprestasi Nilai Mean (Rata-rata) Variabel Penelitian 

No Nilai Mean Interprestasi 

1 1,0 – 2,33 Rendah 

2 2,34 – 3,66 Sedang 

3 3,67 – 5,0 Tinggi 

Sumber : Daeng Ayub Natuna, 2014 

 

 


