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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Tipe yang digunakan didalam penelitian ini adalah survey deskrptif yaitu 

tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dimana 

penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan 

data-data yang berkaitan dengan masalah. 

Untuk memberikan arti dan makna dalam pemecahan masalah, penulis 

menggunakan analisis data deskriptif, dengan memprioritaskan alat bantu 

penelitian yaitu kuisoner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel atau 

lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu 

dengan yang lainnya sehingga fakta yang terjadi dilapangan dapat dijelaskan 

sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode kuantitatif 

dalam penelitin ini. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Pengelolaan Pasar dengan inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan penulis 

melakukan penelitian ini disebabkan karena adanya gejala aparatur 

pemerintahannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta dengan 

didasarkan pada pengetahuan akan situasi dan kondisi. 
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C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah unit analisis atau wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yng 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditetapkan jumlahnya. 

Dalam penelitian ini subjek penelitian melalui key informan (informan kunci). 

Key informan adalah pimpinan sebuah lembaga, pemimpin masyarakat, 

orang yang dipandang lebih tahu tentang situasi dan kondisi penelitian (social 

setting). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 30 yang terdiri dari Kepala 

Dinas,Seksi Pendapatan,Kepala Sub bagian Umum,Juru Pungut,Pedagang. 

2. Sampel  

Secara sederhana sampel dapat diartikan sebagai bagian dari populasi hal 

ini bahwa sampel adalah sebagai individu yang diselidiki itu disebut sampel 

(contoh). Sedangkan terhadap populasi yang menjadi pemimpin maka penulis 

menggunakan teknik Sensus,untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Analisis Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Indragiri Hulu Pada Sektor Retribusi Pelayanan 

Pasar. 

Populasi dan Sampel 

No  Subjek Penelitian  Populasi  Sampel  Persentase(%) 

1 Kepala Dinas  1 1 3,3% 

2 Kepala Bagian Umum 2 2 6,7% 

3 Seksi Pendapatan 1 1 3,3% 

4 Juru Pungut 3 3 10% 

5 Pedagang  210 23 76,7% 

Jumlah  217 30 13,8% 

Sumber : Olahan Data Penelitian,2017 

 

D. Teknik Penarikan Sampel 
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Adapun teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah metode 

Accidental Sampling yaitu penarikan sampel dengan cara kebetulan atau orang 

yang mudah untuk dijumpai dan berhubungan dengan penelitian ini. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan 

yang dijadikan objek penelitian yang meliputi mekanisme pengawasan 

dan kendala yang dihadapi. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan seluruh data-data yang tertulis yang sudah 

tersedia, atau data buku yang sudah tersusun dan dikumpulkan oleh 

sumber data seperti dokumen, buku-buku dan sebagainya. Data 

sekunder  berupa laporan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan 

dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Indragiri Hulu.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Dokumentasi  

Yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama 

arsip-arsip, buku-buku, tentang pendapat atau teori yang berhubungan 

dengan masalah-masalah dalam penelitian. 

 

2. Wawancara  
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Yaitu dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak-pihak terkait 

yang dianggap mengetahui masalah ini.  

3. Observasi  

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematik 

mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis 

langsung terjun kelapangan dan mendapatkan data yang berkaitan 

dengan  fokus penelitian.  

 

G. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan penganalisaan secara deskroptif. Setelah data 

dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut di kelompokkan 

dengan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas 

dan dianalisa dalam dua bentuk. Data yang bersifat kualitatif akan diuraikan 

dengan lengkap dan rinci dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat 

kuantitatif akan ditabulasikan dalam bentuk tabel, kemudian barulah 

membandingkan dengan teori dan pendapat para ahli untuk kemudian dapat 

diambil kesimpulan dengan induktif. 

 

 

 

 

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian 
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Penelitin ini dimulai dari januari 2017 direncanakan memakan waktu 

kurang lebih lima bulan dan akan selesai pada bulan mei 2017. Untuk lebih 

jelasnya jadwal waktu kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini  

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Penurunan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Pada Sektor Retribusi 

Pelayanan Pasar Tahun 2013-2016 

No Jenis Kegiatan 

Bulan dan Minggu ke Tahun 2017 

Mei  Juni  Juli  Agustus  September  

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

1 Persiapan dan 

penyusunan UP 
                    

2 Seminar UP                     

3 Riset                     

4 Penelitian 

Lapangan 
                    

5 Pengelolaan dan 

ananlisis data 
                    

6 Konsultasi dan 

bimbingan 

skripsi 

                    

7 Ujian skripsi                     

8 Revisi dan 

pengesahan 

skripsi 

                    

9 Penyerahan 

skripsi 
                    

 

 

 


