
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode dan Alasan Menggunakan Metode Kualitatif 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong 

(2012:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur 

analisis dengan tidak menggunakan statistik dan deskripsi data menggunakan 

kata-kata. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Sujarweni 

(2014: 20) tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena 

atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran 

yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian 

kata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena 

tidak menggunakan data statistik. Penelitian ini berhubungan langsung dengan 

informan dengan wawancara langsung secara mendalam yang akan memberikan 

informasi aktual. 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Berikut ini adalah tabel waktu dan tahapan kegiatan dalam penelitian ini: 

No Tahapan Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 

Ags Sep Okt Nov Des 

1. Persiapan Data X     

2. Pembuatan Bab 1 X     

3. Pembuatan Bab 2 X X    

4. Pembuatan Bab 3  X    

5. Persiapan Sidang Proposal X X X   

6. Pembuatan Bab 4  X X   

7. Pembuatan Bab 5  X X   

8. Pengambilan Data   X   

9. Pengolahan Data   X X  

10. Analisis Data    X  

11. Konsultasi Data X X X X X 

12.  Persiapan Sidang Skripsi    X X 

Tabel 3.1 Tahapan Kegiatan Proses Penelitian 

Sumber: Data diolah peneliti 2016 



Penelitian dilakukan di lingkup perusahaan SP Surabaya, Dikarenakan 

data yang diperlukan berasal dari informasi internal perusahaan. 

3.3. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan SP yang bergerak di bidang 

makanan ringan kripik bekicot yang berlokasi di Surabaya. Subjek penelitian 

merupakan informan yang menjadi sumber informasi dalam menjawab 

permasalahan penelitian (Bungin, 2014: 107). Penelitian ini menggunakan 

subjek penelitian yang ditentukan dengan menggunakan prosedur purposif, 

yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan 

kriteria terpilih yang relevan dengan masalah peneliti (Bungin, 2014: 107). 

Profil Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

 

Tabel 3.2 menunjukkan subjek yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi pihak internal dari perusahaan SP sebagai informan yang akan 

memberikan informasi dan data lengkap sesuai yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Informasi dari hasil wawancara dengan infoman lainnya akan 

dimasukan ke dalam pembahasan sebagai pendukung.  

NO Nama Perusahaan Keterangan 

1 Angel Anggota Sinergi Pemenang 

2 Davy Anggota Sinergi Pemenang 

3 Sally Anggota Sinergi Pemenang 

4 Hari Pakar Bidang Makanan 

5 Yohand Reseller G.O.T.C.H.A (1 Tahun) 

6 Dean  Reseller G.O.T.C.H.A (2 Tahun) 

Tabel 3.2 Profil Informan 

Sumber: Data diolah peneliti 2016 



3.4. Sumber Data 

Menurut Sujarweni (2014: 73), sumber data adalah subjek dari mana 

asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan 

kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data 

disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik 

tertulis maupun lisan. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi: 

1. Data Primer 

Menurut Sujarweni (2014: 73), data primer adalah jawaban dan 

sejumlah pertanyaan kepada responden. data yang diperoleh dan 

responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data 

hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. Data yang diperoleh dan 

data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Data Primer pada penelitian ini adalah hasil 

wawancara kepada informan yang merupakan anggota dari perusahaan SP. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sujarweni (2014: 74), data sekunder adalah yang didapat dari 

catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, 

laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain 

sebagainya. Data yang diperoleh dan data sekunder ini tidak perlu diolah 

lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. 

Data sekunder penelitian ini berasal dan referensi buku, jurnal, penelitian 

terdahulu, internet dan berbagai sumber lainnya. 

  



3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara Mendalam 

Menurut Sujarweni (2014: 74), wawancara adalah salah satu instrurnen 

yang digunakan untuk menggali data secara lisan dan haruslah dilakukan secara 

mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail. Penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara mandalam karena wawancara yang dilakukan 

akan bersifat individual dengan menggali informasi dari informan tentang 

faktor-faktor yang mendorong perusahaan SP dapat mencapai sustainability. 

3.5.2 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menelusuri dan menganalisis data historis sebagai pelengkap kredibilitas 

dari metode observasi dan wawancara yang dilakukan (Sugiyono, 2015: 329). 

Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa dokumen resmi yang 

terdiri dari dokumen intern dan dokumen ekstern. Dokumen intern dapat berupa 

laporan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran produk 

G.O.T.C.H.A Escargot Chips. Dokumen ekstern berupa catatan-catatan, jurnal, 

transkrip, buku, berita-berita, dan sebagainya (Bungin, 2013:155). 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data 

(Sugiyono, 2015: 191). Alat ukur yang digunakan untuk pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam. 

  



3.7 Validitas dan Reliabilitas 

Penelitian kualitatif deskriptif akan menunjukan hasil yang hasil 

penelitiannya dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

Hasil yang harus sama antara data yang dilaporkan dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian akan bisa dikatakan valid 

(Sugiyono, 2015: 363). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber, artinya mencari data dari sumber data yang berbeda-beda dengan 

menggunakan teknik yang sama (Sugiyono 2015: 397). 

Mengutamakan reliabilitas sebagai derajat konsistensi dan stabilitas data 

yang bersifat tunggal, dinamis, dan konsisten (Sugiyono, 2015: 366), Uji 

reabilitas dilakukan dengan mengecek kembali hasil transkripsi sehingga tidak 

ada kesalahan, menggali data yang bervariasi, dan memastikan tidak ada definisi 

atau makna yang mengambang serta terus membandingkan data yang ada 

(Creswell, 2016: 272). Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama (Sugiyono 

2015: 373). 

  



3.8  Metode Analisis Data  

1. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara. Peneliti 

membuat daftar pertanyaan dan telah menentukan informan yang akan 

diwawancara. Peneliti mengumpulkan data-data yang telah terkumpul 

dari seluruh hasil wawancara yang telah dilakukan. 

2. Mereduksi data yang telah terkumpul, dengan memilah informasi mana 

yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah data 

mengerucut, maka data akan mengarah ke inti permasalahan sehingga 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian. 

3. Penyajian data dilakukan dengan memberikan uraian singkat, bagan, dan 

sejenisnya. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan untuk 

mengetahui apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. 

4. Analisis faktor-faktor pendorong sustainability yang dilakukan pada 

perusahaan SP sebagai pemacu bagi perusahaan untuk semakin 

meningkatkan kualitas kinerja dalam pelaksanaan bisnis sehingga 

perusahaan SP dapat terus mencapai titik sustainability. 

5. Simpulan berisi tentang uraian analisis data dari seluruh kategori-kategori 

yang ada. Peneliti merangkum hasil analisis dalam bentuk simpulan. 

 


