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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu dengan terjun langsung kelapangan untuk menggali mengenai 

permasalahan tentang persediaan gabah pada pengusaha penggilingan al-khair. 

Pendekatan dari penelitian ini adalah studi deskriptif, yaitu pencarian fakta 

interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi 

tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh 

dalam suatu fenomena.1 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini mengambil lokasi di pabrik 

penggilingan Al-Khair yang bertepatan di Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau 

Badauh Kabupaten Barito Kuala, peneliti tertarik mengambil dilokasi tersebut 

karena di pabrik penggilingan Al-Khair disaat ada mengalami kelangkaan gabah 

pada pengusaha penggilingan Al-Khair dapat mengatasinya karena mengelola 

persediaan gabah yang baik. 

                                                
1Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan 

Praktis (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 201.  
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C. Data dan Sumber Data 

Berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi data primer dan data 

sekunder.Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama baik 

individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau isian koesioner yang bisa 

dilakukan oleh peneliti.2 Adapun data yang di gali pada penelitian ini adalah: 

1. Data yang berhubungan dengan identitas informan yang meliputi nama, 

tempat tanggal lahir, dan umur. 

2. Manajamen persediaan gabah oleh pengusaha penggilingan Al-Khair 

3. Kendala-kendala yang dihadapi olehpengusaha penggilingan gabah Al-

Khair 

Sumber data yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 

informan, yaitu pimpinan pengusaha penggilingan gabah Al-Khair hal-hal yang 

bersangkutan dengan judul penelitian dan pihak lain yang dapat memberikan 

keterangan yang berkaitan masalah yang diteliti. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah : 

                                                
2Umar Husein, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 29.  
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a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak 

yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju pemberi pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan 

itu.3 Dalam hal ini penulis melakukan wawancara atau tanya jawab dengan 

pihak informan, yakni pemilik usaha penggilingan gabah Al-Khair. 

b. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan tidak berdasarkan 

pada perkiraan.4 

 

E. Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan 

melakukan penalaahan (pembahasan) dan pengkajian secara mendalam terhadap 

hasil penelitian mengenai manajemen persediaan gabah pada pengusaha 

penggilingan Al-Khair berdasarkan tinjauan manajemen persediaan yang sesuai 

dengan prinsip ekonomi Islam dan terhindar dari ih}tika>r, kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Dalam rangka mencapai  tujuan dalam penelitian ini, penulis memakai 

jalur penelitian melalui beberapa tahapan, yaitu : 

                                                
3Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 127. 

 
4Ibid, hlm. 152. 



4 

 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mengadakan penelitian pendahuluan terhadap 

permasalahan yang akan diteliti dan selanjutnya membuat desain proposal 

penelitian untuk diajukan kepada pihak fakultas ekonomi guna 

mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui dan diadakan seminar desain 

operasional skripsi pada hari Rabu, 21 febuari 2018 serta melakukan 

perbaikan sepenuhnya sesuai arahan dosen pembimbing  yang telah 

ditunjuk. 

2. Tahapan Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis terjun kelapangan untuk mengumpulkan data pada 

tanggal 17 Febuari 2018 tentang permasalahan yang dibahas dengan pola 

dan teknik yang telah ditetapkan dalam metode penelitian 

3. TahapPengolahan Data dan Analisis Data 

Disini penulis mengolah dan menganalisis data yang diperoleh sesuai 

dengan teknik  yang telah ditetapkan sebelumnya dalam metode penelitian. 

4. Tahap Penyesuaian Laporan Akhir 

Dalam tahap ini penulis menyusun keseluruhan dari hasil penelitian sesuai 

dengan sistematika penulisan dan setelah mendapat persetujuan dari dosen 

pembimbing, maka siap untuk dimunaqasyahkan. 
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