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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam penelitian ini maka 

peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut 

sugiono (2009:14) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data 

yang berbentuk angka atau data yang berbentuk kualitatif yang diangkakan. Tipe 

penelitian ini adalah Deskriptif yaitu bentuk deskriptif bertujuan menggambarkan 

secara sistematik dan akurat fakta pada kantor unit penyelenggara pelabuhan. 

Menurut sugiono (2013:8) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang di lakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih 

(indevenden) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu 

dengan variable lainya dengan jenis data dan analisisnya kuantitatif yaitu data yang 

berbentuk angka. 

B. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Batu Kundur, yang berdasarkan 

sebagai pedoman melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun untuk mencapai visi dan misi 

yang telah ditetapkan khususnya pada bidang pelabuhan. 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkaan peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.( Sugiono, 2011;80). Menurut Sugiono 

(2003;91) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang memiliki oleh 

populasi tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.Apabila 

peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti ingin 

meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, sehingga 

generalisasi kepada populasi yang diteliti. Maknanya sampel yang diambil dapat 

mewakili atau representive bagi populasi tersebut. 

III.1 : Populasi dan Sampel pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

diPelabuhan Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun 

No Keterangan Populasi Sampel 

1 Kepala Unit Penyelenggara 

Pelabuhan 

1 1 

2 Petugas Tata Usaha 

Pelabuhan 

2 2 

3 Petugas Lalu Lintas dan 

Angkutan Laut dan 

Pelayanan Jasa 

3 3 

4 Petugas Fasilitas Pelabuhan 

dan Ketertiban 

3 3 

5 Petugas Kesyahbandaran 2 2 

6 Masyarakat Pengguna 

Kapal/ Penumpang 

1550 25 

 Jumlah 1572 36 
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D. Teknik Penarikan Sampel 

Sampel adalah bagian yang dimiliki oleh populasi tersebut.Bila populasi 

tersebut besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

(Sugiono,2011;80). 

Teknik penariakan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus 

yaitu mengambil seluruh populasi menjadi sampel yang disebabkan jumlahnya 

relative sedikit dan berada dalam suatu tempat yang sama, sedangkan untuk 

masyarakat sebagai konsumen pelabuhan digunakan teknik random sampling adalah 

pengambilan sampel dari suatu populasi atau populasi dari populasi yang lebih besar 

dengan sejumlah cara dimana pemilihan anggota populasi di ketahui dan dirumuskan 

melalui teknik yang di ajukan oleh Slovin melalui rumus : 

 

             N 

n =         

         1 + N.e
2 

Dimana : 

n : ukuran sampel 

N : ukuran populasi 

e : presentasi atau kelonggaran atau ketidak telitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat di tolelir 
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E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data yang diambil atau diperoleh secara langsung dari responden untuk 

menganalisis Peranan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di Pelabuhan 

Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung, merupakan data-data pendukung 

lainya meliputi buku-buku hasil dari penelitian lainya dan yang dianggap 

perlu, serta sumber sumber lainya, seperti : 

a. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

b. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan 

c. Peraturan Mentri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

d. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan 

Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data diperlukan dalam penelitian ini maka penulis 

menggunakan pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Angket Kuisioner 

Yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan secara tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.Kuisioner yang diajukan menyangkut tentang 

Analisis Pelaksanaan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhandi 

Pelabuhan Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun. Kuisioner ini nantinya 
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akan disebar dan dijawab oleh responden yang terpilih dalam penelitian ini, 

hasil jawaban responden ini selanjutnya akan dikelompokkan secara 

sistematis untuk dianalisa secra menyeluruh. 

2. Observasi 

Observasi adalah merupakan pengamatan langsung ketempat penelitian. 

Dengan adanya observasi penulis bisa mendapatkan masalah atau kejadian 

sesungguhnya dilapangan, kondisi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di 

Pelabuhan Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun yang akan diteliti 

sehingga diperoleh gambaran yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Dokumentasi 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan dari hasil 

laporan, buku-buku, dan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan selanjutnya diambil 

dari sumber yang ada di kantor unit penyelenggara pelabuhan tanjung batu 

kundur. 

4. Wawancara 

Teknik wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang utama, jenis 

wawancara yang dilakukan tidak bersifat tidak bersturktur, wawancara 

dilakukan secara mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait dengan 

masalah penelitian.Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden. 
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G. Teknik Analisa Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

kuantitatif, dimana setelah data yang diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan 

diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa secara deskriptip. Hasil data yang 

diperoleh dilapangan (observasi,kuisioner,wawancara dan dokumntasi) akan 

dirangkum kemudian akan dianalisa secara mendalam. 

Kemudian hasil analisa data tersebut akan diuraikan dengan digambarkan 

dalam bentuk deskriptif yaitu menguraikan kedalam kalimat atau kata-kata tentang 

Analisis Pelaksanaan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhandi Pelabuhan 

Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun. 
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H. Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian 

III.II Perincian Jadwal Penelitian Tentang “Analisis Pelaksanaan Fungsi 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhandi Pelabuhan Tanjung Batu Kundur 

Kabupaten Karimun. 

No Jenis Kegiatan Bulan / Minggu ke 

1 2 3 4 

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

1 Penyusunan UP x x x X             

2 Seminar UP    X x            

3 Revisi Up     x x           

4 Revisi Kuisioner      x x          

5 Rekomndasi 

Survey 

       x x        

6 Survey 

Lapangan 

        x X       

7 Analisis Data          X x      

8 Penyusunan 

Laporan Hasil 

Penelitian 

          x x     

9 Konsultasi 

Revisi Skripsi 

           x x    

10 Ujian 

Konfeherensif 

Skripsi 

            X x   

11 Revisi Skripsi               x  

12 Pengadaan 

Skripsi 

               X 

 


