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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Tipe  Penelitian 

Untuk jenis tipe penelitian ini yaitu penelitian dengan tipe kuantitatif 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:105)  yang mengatakan bahwa metode 

penelitian kuantitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek yang dapat diukur 

dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian 

kuantitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat  deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dengan metode ini penulis 

berharap memperoleh hasil penelitian yang objektif. 

 
B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten 

Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Adapun dasar pertimbangan penulis untuk 

mengambil kabupaten ini menjadi lokasi penelitian adalah karena banyaknya 

tempat usaha yang telah memiliki izin tetapi tidak memenuhi persyaratan untuk 

mendapatkan izin tempat usaha. 

C.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Adapun yang dimaksud dengan populasi adalah jumlah keseluruhan dari 

analisis yang cirri-cirinya akan diduga. Maka populasi penelitian ini adalah 

Kepala Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dan pemilik Usaha yang 

memiliki izin tempat usaha tetapi tidak melengkapi persyaratan. 
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2.  Sampel 

Sampel adalah pengambilan subjek peneliti dengan cara menggunakan 

sebagian dari populasi yang ada. Biasanya berbagai keterbatasan yang dimiliki, 

maka mereka cenderung menggunakan sampel sebagai subjek yang ingin diminta 

datanya (Idrus, 2007:121), jadi sampel penelitian ini mewakili atau sebagian dari 

populasi yang diteliti, untuk lebih jelasnya dpaat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

No Sub-Populasi Populasi Sampel Persentase 
1 Kepala Bidang 

pengelolaan perizinan 
jasa usaha  

 
1 

1 100% 

2 Camat Kecamatan Rengat 
Barat 

1 1 100% 

3 Badan Usaha yang tidak 
memiliki HO di 
Kecamatan Rengat Barat 

~ 20 - 

 

D. Teknik Penarikan Sampel 

Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang 

maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Dalam penelitian ini, sebagaimana 

dipaparkan diatas bahwa penulis menggunakan teknik sensus untuk kepala bidang 

pengelolaan perizinan jasa usaha. Hal ini dikarenakan jumlah populasi yang 

relative sedikit dan memiliki jam kerja yang jelas sehingga medah untuk ditemui 

guna pengumpulan data penelitian ini.  

Sementara untuk pemilik tempat usaha menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu orang 
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yang mengetahui tentang pelaksanaan Perda Kabupaten Indragiri Hulu nomor 3 

tahun 2012. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini menggunakan dua data : 

1. Data primer, yaitu data yang berasal dari pengamatan langsung/wawancara 

dan jawaban kuosioner responden. Data primer ini adalah data-data yang 

diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.  

2. Data sekunder , yaitu data yang berupa literaturr-literatur yang berkaitan 

dengan Evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi 

izin usaha. 

 

F. Teknik pengumpulan data 

1. Observasi 

Peneliti melakukan observasi awal untuk mengetahui mengenai informan, 

yaitu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. 

2. Angket 

Dalam penulisan ini selain menggunakan wawancara, observasi, penulis juga 

memberikan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan 

permasalahan penelitian kepada responden, dalam penelitian ini yaitu usaha 

yang tidak memiliki izin HO di Kecamatan Rengat Barat. 

 
G. Teknik Analisis Data  

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka data tersebut 

dikelompokkan menurut masing–masing variabel beserta indikatornya, 
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kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif yang dilengkapi 

dengan data persentase (%) berikut penjelasannya serta dianalisa secara 

deskriptif berdasarkan temuan–temuan dilapangan yang berdasarkan 

wawancara, kuisioner dan pengamatan mengenai penelitian ini untuk 

dianalisa guna mendapatkan jawaban akhir dari penelitian ini 

H. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel III.2. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian  

No Jadwal 
Kegiatan 

Bulan dan Minggu Ke (Tahun 2018) 
Maret April Mei  Juni  Juli  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 

UP 
                    

2 Revisi UP                     
3 Seminar UP                     
4 Perbaikan UP               

 
 
 

      
 
 

5 Pembuatan 
daftar 
wawancara 

                    

6 Rekomendasi 
Survey 

                    

7 Survey 
Lapangan 

                    

8 Analisis Data                     
9 Penyusunan 

laporan 
penelitian 

                    

10 Konsultasi 
skripsi 

                    

11 Ujian 
comprehensif 
Skripsi 

                    

12 Revisi dan 
perbaikan 
skripsi 
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I. Rencana Sistematika Penelitian 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab yang menjadi pengantar dan menjelaskan mengapa peneltian 

ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, dan untuk apa 

penelitian ini dilakukan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan 

BAB II  : STUDI PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan secara teoritis mengenai teori-teori yang 

menjadi sumber terbentuknya suatu hipotesis, juga acuan untuk 

melakukan penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang 

landasan teori, kerangka pemikiran, serta teknik pengukuran data. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode-metode dan variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan 

mengenai lokasi dan objek penelitian, penentuan populasi dan 

sample, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

pengukuran variabel serta teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Bab ini memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian 

yang menjadi objek penelitian ini, meliputi sejarah berdirinya, 

geografis, visi dan misi Kabupaten Indragiri Hulu, serta struktur 

organisasi pemerintahannya. 
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BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan gambaran sikap dan objek yang diteliti, juga 

pengolahan data yang didapat, dan pembahasan yang menjelaskan 

data tersebut. 

BAB VI : PENUTUP 


