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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Jenis Pendekatan dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis penilitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach), field recearh 

is tat researhes goes into the field to observed te phenomenon in is natural state 

or in site.1 Data yang dijadikan rujukan dalam penenlitian ini berupa fakta-fakta 

yang ada dilapangan. Peneliti dalam hal ini terjun langsung ke lapangan untuk 

melakukan penggalian data kepada para pihak yang dianggap penulis dapat 

memeberikan data-data yang berkaitan dengan bagaimana gambaran manajemen 

strategi sersediaan bahan baku ikan produksi pentol ikan di Kota Pagatan 

Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang aka digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian kualitatif adalah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, 

peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian yang hasil 

                                                 
1Sari wahyuni, Qualitative Research Method Theory and Practice (jakarta: Salemba 

Empat, 2015), hlm.9. 
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temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman 

tertentu.2 

3. Lokasi Penelitaian 

Lokasi penelitian ini di Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten 

Tanah Bumbu. Karena di Kota Pagatan memiliki tempat yang terlalu sulit di dapat 

bahan baku ikan tenggiri yang terkadang sulit didapat dikarenakan panen atau 

tangkapan musiman.  

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini  adalah tiga orang penjual yang memproduksi 

pentol ikan. Subjek dalam penelitian ini adalah usaha pentol ikan Miskam, Pentol 

ikan Erna, dan Pentol ikan Yuliana. Ketiga usaha pentol ikan tersebut merupakan 

usaha yang berskala besar di Kota Pagatan. Jadi, itulah alasan peneliti mengambil 

subjek tersebut untuk diteliti. Sedangkan objek penelitian ini adalah manajemen 

strategi persediaan bahan baku ikan produksi pentol ikan di kota pagatan 

kecamatan kusan hilir kabupaten tanah bumbu yang dilakukan pada usaha Pentol 

Ikan dalam proses produksinya. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 

                                                 
2Sonny Leksono, Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metode ke Metode (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013) hlm. 181. 
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a. Identitas informan, yaitu: nama, alamat, umur, agama, pendidikan dan 

jabatan 

b. Manajemen strategi yang dilakukan pada usaha Pentol Ikan dalam 

proses produksi manajemen strategi bahan baku. 

c. Kendala yang dihadapi usaha  dalam melakukan proses produksi 

manajemen strategi bahan baku. 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Responden, yaitu orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, 

yakni manajemen strategi persediaan bahan baku guna memberikan 

data dan informasi yang diperlukan. 

b. Informan tambahan, 1. yaitu penjual pentol yang mengambil langsung 

pentol ketempat produksi pentol tersebut, 2. penyuplai bahan baku. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpuulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pelaksanaannya 

dapat di lakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian.3 

Tanya jawab langsung dilakukan dengan penjual pentol ikan di Kota 

Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. 

2. Dekumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catata-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

                                                 
3Purhantara wahyu, Metode Penelitian Kualitatif Bisnis (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), 

hlm.80 
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sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan.4 Dokumentasi langsung dengan penjual pentol ikan di Kota 

Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. 

E. Teknik Pengolahan Data   

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi: 

1. Editing, yaitu dengan menyeleksi dan mempelajari kembali semua data 

yang diperoleh untuk melengkapi data-data yang belum lengkap sehingga 

menjadi sempurna. 

2. Kategoresasi, yaitu dengan cara mengelompokkan data yang telah 

diperoleh sesuia dengan jenis dan permasalahannya, sehingga dapat 

tersusun secara sistematis dalam laporan hasil penelitian. 

3. Matrikasi, yaitu merekapitulasi dan menyajikan secara ringkas seluruh 

hasil penelitian dalam bentuk matriks, sehingga data mudah diidentifikasi 

lebih jelas dan mudah mengalisisnya. 

 

F. Analisia Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, 

yaitu dengan melakukan penelahaan dan pengkajian secara mendalam terhadap 

hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengertian manajemen strategi adalah 

suatu kegiatan yang dimulai dari merumuskan strategi dengan melihat keadaan 

internal dan eksternal, melakukan strategi tersebut dan mengevaluasi jalannya 

strategi tersebut., pengertian persediaan adalah barang yang disimpan organisasi 

                                                 
4Basorwi dan Suwandi, Memahami Penelitian kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 158. 
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untuk digunakan dalam proses produksi, persediaan dalam pandangan islam 

Setiap individu maupun kelompok selalu memerlukan persediaan yang memadai 

agar tidak dihadapkandengan risiko jika suatu saat tidak dapat memenuhi 

keinginannya terutama dalam hal perusahaan, pengertian bahan baku adalah input 

dasar dari proses produksi sebuah perusahaan. Persediaan ini adalah yang 

termurah, karena organisasi belum menginvestasikan tenaga kerja kedalamnya, 

manajemen persediaan bahan baku dalam pandangan Islam adalah membantu 

manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat, pengertian analisi swot 

adalah akronim untuk  strenght (kekuatan), weaknesses (kelemahan), 

Opportunities (peluang) Threats (ancaman). 

 

G. Tahapan penelitian 

Dalam menyelesaikan skripsi ini hingga siap dimunaqasahkan, ditempuh 

tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut: 

1. Tahapan penelitian 

Pada tahap ini peneliti mempelajari permasalahan yang menjadi bahan 

penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kembali dengan dosen pembembing 

dan kemudian dituangkan dalam bentuk desain proposal yang berjudul 

Manajemen Strategi Persediaan Bahan Baku Ikan Produksi Pentol Ikan di Kota 

Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk 

kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada dosen penasehat Dra. Hj. 

Faridah, MHI dan meminta persetujuasnnya untuk memasukan ke biro skripsi 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah disidangkan, ditanyakan diterima 
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tanggal 29 Maret 2018 dan keluarnya surat penetapan judul serta penetapan dosen 

pembimbing I : Dra. Hj. Faridah, MHI dan pembimbing II : Hariyanto, SE., MM 

tanggal 05 April 2018, Nomor : 13-1013 /Un.14/III.5/PP.00.9/04/2018, 

selanjudnya dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu 

kemudian diseminarkan   tanggal 04 Mei 2018 jam 8:30. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset, kemudian 

melakukan penelitian lapangan, sehingga diperoleh data mengenai manajemen 

strategi persediaan bahan baku ikan produksi pentol ikan di Kota Pagatan 

Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk melakukan riset ini 

diperlukan waktu selama dua bulan tanggal 12 Juni 2018 s/d 12 Agustus 2018, 

Nomor : B-1650/Un.14/III.5/PP.00.9/05/2018 sesuia dengan surat izin riset yang 

telah dikeluarkan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari 

Banjarmasin. 

3. Tahapan Pengolahan Data Analisis Data 

Pada tahapan ini penulis mengolah data secara intensif terhadap data yang 

diperoleh dengan teknik pegolahan data yang semuanya dituangkan dalam 

penyajian data. Untuk memperoleh kesimpulannya, maka dilakukan analisis 

secara kualitatif. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan Akhir (Penyempurnaan) 

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah 

diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, 

maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan 
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Pembimbing II, dibuktikan dengan catatan konsultasi bimbingan skripsi dapat 

dilihat di lampiran, selanjutnya diadakan perbaikan dan penyempurnaan hingga 

dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi 

yang siap untuk dimunaqasyahkan. 


