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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang 

menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu 

penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu 

kesimpulan dalam pemberian saran.  

 

3.2 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 

terhadap kepemilikan usaha Londry.  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

Pada penelitian ini jenis data dapat di kelompokkan atas dua kelompok 

Usman Sekaran (2006; 72) yaitu adalah sebagai berikut;  

a. Data Primer  

Yaitu merupakan data atau informasi yang di peroleh secara langsung dan 

di kumpulkan dan responden (Sumber data) dengan menggunakan penyebaran 

quesioner dan data ini tentunya berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentan Retribusi Izin Gangguan Dalam 

Penanganan Izin Gangguan Loundry Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota 

Pekanbaru. 
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b. Data Sekunder  

yaitu merupakan data yang dikumpulkan penulis guna mendukung data 

primer, ataupun data yang di peroleh secara tidak Iangsung yang berasal dan 

buku-buku literatur, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan masalah yang di teliti.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka menulis melakuakan 

pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan melakukan 

sebagai berikut;  

1. Wawancara  

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ita dilakukan oleh 

dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diarahkan 

terhadap topic yang berkaitan terhadap penelitian. (Harbani 2013;134). 

2. Kuisioner  

Kusioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan 

memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden (Harbani 2013; 141)  

3. Dokumentasi  

Penulis mengumpulkan tulisan-tulisan tentang bukti-bukti nyata dari 

sumber-sumber yang diperoleh. Teknik ini dipakai penulis untuk mengetahui 

kenyataan dari peristiwa yang terjadi melalui dokumen-dokumen dan photo-photo 

yang ada.  
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3.5 Populasi dan Sampel  

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk 

dì pelajarì dan kemudian dì tarik kesimpulannya (Sugiono, 2003; 08). Populasi 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 buah laundry yang ada di Kecamatan 

Marpoyan Damai. Karena populasinya sedikit maka peneliti mengambil sampel 

penelitian adalah seluruh populasi yaitu 25 buah laundry.  

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel  

No.  Teknik 

pengumpulan  

Sumber data  Populasi Sampel 

1 Wawancara (key 

informen) 

Badan pelayanan 

terpadu dan 

penanaman modal 

(BPTPM) kota 

pekanbaru  

  

Kepala bidang 

perizinan  

1 1 

Kepala bidang 

pengawasan dan 

pengembangan  

1 1 

Pegawai kantor 

BPTPM  

1 1 

2 Wawancara   5 5 

3 Kuesioner   25 25 

Sumber : Data Olahan, 201 7 

Dan tabel diatas diketahui bahwa sumber data penelitian ini yaitu 3 orang 

dan BPTPM Kota pekanbaru, 5 orang dari pengusaha laundry dan sampel dari 

masyarakat/pengusaha laundry yang berjumlah 25 orang. 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Analisa data yang digunakan dalam judul Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi 
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Izin Gangguan Loundry Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru maka 

peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan persentase dan 

digambarkan pula didalam kalimat menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. Bagaimana pelaksanaan pelayanan tersebut terlaksana dan akan 

menghasilkan analisa yang baik terhadap judul yang telah diambil.  Sebagaimana 

dikemukakan oleh rumus slovin yang persentase frekuensi dan populasi nya 

digambarkan sebagai berikut:  

  
 

 
      

Keterangan: 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan bagi keseluruhan indicator 

yang telah diajukan kepada responden, dengan menggunakan teknik pengukuran 

yaitu teknik pengukuran yang sesuai dengan pendapat Sugiono (2011:107).  

Sangat Setuju  :  76-100 % 

Setuju   : 51-57% 

KurangSetuju  : 26-50% 

TidakSetuju  : 0-25% 

 


