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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilalui dari sebuah 

penelitian, sehingga penelitian lebih terarah dan jelas. Tahapan dalam penelitian  ini 

digambarkan melalui flowchart sebagai berikut: 

Mulai

Pengumpulan Data

Data Skunder

1. Profil Perusahaan

2. Alur Masuk Ternak dan Keluarnya

Data Primer

1. Wawancara

2. Kuesioner

Studi Literatur

Penetapan Tujuan 

Penelitian

Perumusan Masalah

Identifikasi Masalah

Penutup

Analisa

Selesai

Studi Pendahuluan

Identifikasi Penerapan Kesesuaian HGMP

Verifikasi dan Validasi Aspek Penilaian 

HGMP

Valid dan Reliabel

Pembobotan Penilaian HGMP (AHP)

Usulan Strategi Perbaikan (Metode Delphi)

Ya

 
Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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3.1 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mencari referensi atau teori-teori yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Dalam penelitian ini 

referensi yang digunakan buku, skripsi, jurnal, artikel dan lainnya yang berhubungan 

dengan Rumah Potong Hewan, Sertifikasi Halal dan Halal Good Manufacturing 

Practices (HGMP). 

  

3.2 Studi Pendahuluan 

Setelah melakukan studi literatur kemudian melakukan studi pendahuluan 

yang bertujuan untuk mengatahui lebih detail tentang informasi penelitian yang 

akan dilaksanakan. Adapun tahapan yang dilakukan dalam studi pendahuluan 

adalah: 

1. Melakukan survei lapangan ke Rumah Potong Hewan Pekanbaru di Jalan Cipta 

Karya, Kecamatan Tampan. 

2. Melakukan wawancara kepada pimpinan Rumah Potong Hewan Pekanbaru 

yang bertujuan untuk mencari informasi tentang RPH dan sertifikasi halal yang 

telah diperoleh. 

3. Menentukan Permasalahan yang akan diteliti. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

Setelah melakukan studi pendahuluan, selanjutnya mengidentifikasi 

masalah yang ada di Rumah Potong Hewan sehingga masalah yang di teliti akan 

fokus pada satu permasalahan pada penelitian ini, pokok permasalahan yang diteliti 

adalah upaya Rumah Potong Hewan (RPH) Pekanbaru dalam mempertahankan  label 

halal yang telah sesuai dengan sertifikasi halal LPPOM-MUI. Setelah mengetahui 

permasalahan yang ada, maka selanjutnya akan dilakukan perumusan masalah. 

 

3.4 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan suatu permasalahan yang menjadi sebab 

kegiatan penelitian dilakukan. Rumusan masalah dibuat untuk memperjelas 

permasalahan sehingga lebih fokus dan terarah. Adapun rumusan masalah dalam 
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penelitian ini adalah mengevaluasi proses penerapan Halal Good Manufacturing 

Practices di Rumah Potong Hewan Pekanbaru. 

 

3.5 Penetapan Tujuan Penelitian 

Penetapan tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai 

dalam upaya menjawab segala permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat mengidentifikasi tingkat kesesuaian 

penarapan Halal Good Manufacturing Practices di RPH Pekanbaru serta 

memberikan usulan alternatif untuk dapat meningkatkan kesesuaian penerapan 

Halal Good Manufacturing Practices di RPH Pekanbaru. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang 

diperlukan untuk penelitian. Pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari RPH yaitu data profil 

perusahaan, struktur orgaanisasi dan alur masuk terak dan keluaraya. 

2. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya, baik yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner dan 

wawancara yang dilakukan kepada karyawan RPH Ruminansia Kota 

Pekanbaru, pimpinan RPH Ruminansia Kota Pekanbaru dan lembaga LPPOM 

MUI Riau. 

a. Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang akan mendukung 

dalam penelitian ini. Dalam hal ini data yang diambil melalui wawancara 

berupa data profil perusahaan dan aspek HGMP yang akan di teliti. 

Wawancara dilakukan pada karyawan dan pimpinan RPH Ruminansia 

Kota Pekanbaru. 
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b. Kuesioner 

Sebelum menyebarkan kuesioner terlebih dahulu perlu merancang 

kuesioner. Perancangan kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa hal sebagai berikut: 

1) Menentukan populasi dan sampel  

Menentukan populasi dan sampel merupakan tahap awal sebelum 

membuat kuesioner. Populasi adalah kumpulan dari seluruh unsur 

atau elemen atau unit pengamatan yang akan diteliti, sedangkan 

sampel adalah sebagian dari unsur atau elemen atau unit pengamatan 

dari populasi yang sedang diamati. Yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di RPH 

Pekanbaru. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

nonprobability sampling. Nonprobability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi tidak memiliki 

kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Teknik 

nonprobability sampling yang digunakan adalah teknik purposive 

sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap yang 

bekerja di RPH Pekanbaru. 

2) Menentukan variabel dan indikator 

Tahap ini peneliti menentukan variabel dan indikator yang akan 

digunakan dalam kuesioner. Variabel digunakan yaitu aspek HGMP 

berupa bangunan dan fasilitas, peralatan, karyawan, pemeliharaan dan 

kehalalan, masing-masing variabel memiliki beberapa indikator. 

Indikator bangunan dan fasilitas meliputi lokasi, bangunan dan 

fasilitas. Indikator peralatan meliputi persyaratan peralatan dan 

ketersediaan peralatan. Indikator karyawan meliputi kesehatan 

karyawan, perlengkapan kerja, sikap kerja dan pelatihan karyawan. 

Indikator pemeliharaan meliputi bangunan, limbah, kebersihan, alat 
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dan perlengkapan. Indikator kehalalan meliputi penyembelihan 

hewan, bangunan dan fasilitas, dan peralatan. 

3) Menetapkan skala 

Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner adalah skala 

likert. Skala likert adalah suatu skala yang dapat digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang terhadap suatu yang 

diteliti. Bentuk jawaban skala likert terdiri dari sangat tidak setuju 

(STS), tidak setuju (STS), kurang setuju (KS), setuju (S), dan sangat 

setuju (SS). 

4) Membuat pertanyaan kuesioner AHP dan delphi 

Kuesioner dibuat berdasarkan variabel yang telah ditentukan 

sebelumnya. Setelah daftar pertanyaan dibuat berdasarkan variabel 

dan indikator baru kuesioner dapat disebar. 

Tabel 3.1 Aspek GMP dan Referensi 

Aspek GMP Indikator Referensi 

Bangunan 

dan fasilitas 

Lokasi, ruangan, 

dinding, lantai, langit-

langit, sirkulasi udara, 

pintu dan jendela, 

fasilitas 

PERMENIND No. 75/M-

IND/PER/7/2010 dan  

PERMENTAN No. 

13/Permentan/OT.140/1/2010 

Karyawan 

Kesehatan kartawann, 

perlengkapan kerja, 

sikap kerja 

PERMENIND No. 75/M-

IND/PER/7/2010 dan  

PERMENTAN No. 

13/Permentan/OT.140/1/2010 

Peralatan Peralatan, kelengkapan 

PERMENIND No. 75/M-

IND/PER/7/2010 dan  

PERMENTAN No. 

13/Permentan/OT.140/1/2010 

Pemeliharaan 
Bangunan, limbah, alat 

dan perlengkapan 

PERMENIND No. 75/M-

IND/PER/7/2010 dan  

PERMENTAN No. 

13/Permentan/OT.140/1/2010 

Kehalalan 
Penyembelihan hewan, 

fasilitas fisik, peralatan 
LPPOM MUI 

Sumber: Pengumpulan Data (2019) 

 

5) Penyebaran kuesioner 

Penyebaran kuesioner kepada responden yaitu berupa daftar 

pertanyaan dengan harapan respoden tersebut dapat menjawab dengan 

benar seluruh pertayaan yang diberikan dan mejadi sebuah informasi 
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bagi peneliti. Penyebaran kuesioner awal, yaitu kuesioner AHP 

dengan 15 orang responden, untuk mendapatkan nilai bobot prioritas 

dari setiap aspek HGMP yang diteliti. Aspek yang mendapat bobot 

rendah dilakukan penyebaran kembali dengan menggunakan metode 

delphi dengan 5 orang responden, dengan menyebarkan kuesioner 

kepada para ahli (LPPOM MUI dan pihak RPH) untuk mendapatkan 

rekomendasi peninkatan pencapaian HGMP. 

Tabel 3.2  Responden 

Kuesioner AHP Kuesioner Delphi 

Kepala UPTD RPH 

Kasubag TU 

Karyawan kebersihan 

Karyawan elektronik 

Dokter hewan 

Juru sembelih 

Katrol 

Kepala UPTD RPH 

Kasubag TU 

Humas-auditor LPPOM MUI 

Audtor LPPOM MUI 

Komisi fatwa LPPOM MUI/ Dekan 

Sumber: Pengumpulan Data (2019) 

 

3.7 Pengolahan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang didapatkan melalui hasil 

kuesioner. Pengolahan data menggunakan model SPSS. Untuk menguji normalitas 

data digunakan metode kolmogorov-smirnov test, untuk validasi data digunakan 

alat ukur reability analysis dan uji vailidasi data SPSS. 

1. Uji validasi data digunakan untuk menguji tiap-tiap pertanyaan kuesioner  yang 

telah diberikan kepada responden. Hasil output mengenai valid atau tidaknya 

kuesioner yang digunakan. Untuk menentukan apakah setiap butir pertanyaan 

atau pernyataan pada kuesioner valid atau tidak, berikut kriteria pengujian yang 

harus dipenuhi: 

a. Jika Rhitung > Rtabel, maka pernyataan atau pertanyaan dinyatakan valid. 

b. Jika Rhitung < Rtabel, maka pernyataan atau pertanyaan dinyatakan tidak 

valid. 

2. Uji reliabilitas atau reliability analysis adalah analisis yang banyak digunakan 

untuk mengetahui konsistensi alat ukur setelah dilakukan berulang kali pada 

subjek dan dalam kondisi yang sama. Kusioner dapat diandalkan bila 

memberikan hasil yang konsisten dengan pengukuran yang sama.  
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3. Selanjutnya melakukan perhitungan tingkat persentase kesesuaian penerapan 

halal good manufacturing practices dengan 5 aspek yaitu bangunan dan 

fasilitas, karyawan, peralatan, pemeliharaan dan kehalalan. 

4. Tahap selanjutnya melakukan pembobotan dengan AHP (Analytic Hierarchy 

Process) untuk mendapatkan nilai bobot tertinggi dan rendah, sehingga dapat 

menentukan aspek yang akan diberikan usulan perbaikan. 

5. Melakukan penyebaran kuesioner delphi, yaitu aspek HGMP yang 

mendapatkan nilai bobot rendah pada perhitungan AHP. Dengan tujuan agar 

mendapatkan rekomendasi untuk peningkatan pencapaian HGMP.  

 

3.8 Analisa 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya dapat 

menganalisa lebih mendalam hasil pengolahan data tersebut. Analisa yang 

dilakukan bardasarkan hasil pengolahan yang telah dilakukan. 

 

3.9 Penutup 

Kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah pengambilan kesimpulan 

dan pemberian saran. Kesimpulan yang diambil berisikan poin-poin yang 

menjawab tujuan. Sedangkan saran diberikan kepada perusahaan dan untuk 

penelitian berikutnya. 


