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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian Kualitatif pada 

penelitian ini bersifat deskriptif, dikarenakan masalah yang diteliti yakni mengenai 

pertimbangan minat beli calon konsumen terhadap pakan ternak sapi yang bertujuan 

untuk menjelaskan pertimbangan minat beli yang harus dipenuhi oleh UD. 

PAKINDO. Format penelitian deskriptif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti 

masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam untuk mendapatkan solusi dari 

sebuah penelitian ataupun untuk menyelesaikan masalah yang ada (Bungin, 2011). 

Sesuai rumusan masalah penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa sajakah yang 

menjadi pertimbangan minat beli calon konsumen dalam pembelian pakan ternak 

sapi, maka peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai sarana untuk 

mengetahui fakta dan fenomena yang terjadi sesuai dengan tujuan penelitian.  

 

3.2  Profil Informan 

Informan adalah individu yang menjadi sumber pengambilan data melalui 

wawancara yang sudah disiapkan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah 

calon pembeli. 
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Adapun kriteria calon pembeli yang menjadi informan adalah sebagai berikut : 

a. Informan adalah individu yang mempunyai peternakan sapi potong atau 

perah. 

b. Informan sudah menggunakan konsentrat sapi sebagai pakan ternaknya. 

c. Informan tidak memproduksi pakan ternak sendiri. 

d. Informan adalah individu yang mempunyai wewenang terhadap apa yang 

dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan ternak sapinya. 

e. Informan adalah individu yang paham tentang kebutuhan pakan ternak 

sapinya. 

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara. 

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara 

langsung, mendalam dan individual. Wawancara ditujukan kepada peternak sapi yang 

Nama Inisial Sebagai Lampiran 
Amin AM Pemilik Peternakan 

Sapi Perah  
Lampiran C 
01 

A. Mukidi MU Pemilik Peternakan 
Sapi Perah 

Lampiran C 
02 

Supriyanto SU Pemilik Peternakan 
Sapi Perah 

Lampiran C 
03 

A. Rasyid 
 

RA Pemilik Peternakan 
Sapi Perah 

Lampiran C 
04 

Tabel 3.1 : Profil Informan  
Sumber : Diolah Peneliti 
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sesuai dengan kriteria informan. Permohonan ijin wawancara kepada masing-masing 

informan dilakukan sebelum proses wawancara dilakukan dan bersifat off the record. 

Wawancara dilakukan kepada 4 informan pada tanggal 4 November 2016 di 

kecamatan Pujon, Malang. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono, 2013). 

Keunggulan pengumpulan data melalui wawancara adalah data yang diperoleh dapat 

langsung diketahui karena dilaksanakan dengan tatap muka serta pelaksanaannya 

lebih fleksibel serta dinamis dikarenakan adanya hubungan langsung antara peneliti 

dengan responden (Sunyoto, 2013). 

 

3.4  Validitas  

Pada penelitian kualitatif, data dapat dikatakan valid apabila tidak ada 

perbedaan antara apa yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi dan 

dapat dikatakan reliabilitasnya jika peneliti dapat membuktikan bahwa seluruh 

rangkaian proses penelitian benar-benar dilakukan (Syofian, 2014). Validitas dalam 

penelitian ini menggunakan surat pernyataan informan dan bukti foto kepada masing-

masing informan yang terlampir di lampiran. Penelitian ini menguji keabsahan data 

melalui triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan keabsahan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 
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yang telah ada (Sugiyono, 2013). Triangulasi adalah pengujian keabsahan data yang 

diperoleh melalui triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu 

(Syofian, 2014). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber sebagai pengujian 

keabsahan data. Triangulasi sumber berarti pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan teknik yang sama. 

 

3.5  Metode Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain 

(Sugiyono, 2013).  

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh 

dari hasil wawancara. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) 

Mengolah dan membuat transkrip dari data hasil wawancara dengan empat peternak 

yang berada di Pujon. Peneliti menggali informan tentang minat beli terhadap pakan 

ternak sapi dengan wawancara, (2) Memvalidasi data menggunakan metode 

triangulasi agar sesuai dengan tujuan penelitian, (3) Mereduksi data yang tidak sesuai 

dengan tujuan penelitian, (4) melakukan koding, menurut Auerbach & Silverstein 

(2003) proses koding diawali dengan kode pada masing-masing jawaban transkrip 

yang diperlukan, lalu dari kode yang sejenis di gabungkan dengan kategori, 

selanjutnya gabungan kategori di kelompokkan menjadi suatu tema, (5) Menentukan 
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kesimpulan mengenai faktor minat beli dan menghubungkan dengan perusahaan, (6) 

Mengimplementasikan hasil data untuk perusahaan UD. PAKINDO. 


