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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti langsung kelokasi penelitian untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan. Adapun pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan 

untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun 

dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang 

mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah di Desa Kapuh 

Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alasan peneliti memilih 

lokasi ini karena peneliti melihat di tempat bapak H.Manlansyah yaitu usaha 

Dodol Kandangan Ibu Mita ini sangat luas untuk pengiriman dan juga permintaan 

dari konsumen melalui outlet yang cukup banyak. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang didapat dari responden yaitu yang berhubungan dengan tujuan 

penelitian : 

a. Manajemen persediaan pada usaha “Dodol Kandangan Ibu 

Mita”Kendala yang dihadapi pada usaha “Dodol Kandangan Ibu Mita”  

dalam memenuhi permintaa konsumen 

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh.
40

 Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Responden : yaitu identitas responden meliputi, nama, umur, pendidikan 

dan pekerjaan. 

b. Informan : yaitu pihak-pihak yang di anggap peneliti dapat memberikan 

keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Informasi yang di ambil sebagai responden sebanyak 2 orang yang 

berasal dari karyawan “Dodol Kandangan Ibu Mita” 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah pemilik usaha Dodol Kandangan Ibu Mita 

di Desa kapuh kecamatan Simpur yaitu bapak H.Manlansyah. 

2. Objek Penelitian 
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Objek penelitiannya adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.
41

 Adapun 

yang menjadi objek penelitiannya manajemen persediaan Dodol Kandangan 

Ibu Mita dan kendala yang dihadapi manajemen persediaan Dodol 

Kandangan Ibu Mita dalam memenuhi permintaan konsumen 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Intervieweng 

involves asking questions and getting answers from participants in a study.
42

 

Artinya wawancara melibatkan mengajukan pertanyaan dan mendapatkan 

jawaban dari peserta dalam sebuah penelitian, pewawancara yang 

mengejukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh 

Lincoln dan Guba (1985:266), antara lain mengkonstruksi mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan 

lain lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan kebulatan demikian sebagai 

yang telah diaharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; 
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memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari 

orang lain.
43

  

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Editing, yaitu penyeleksian secara selektif dan intensif terhadap data 

yang telah diperoleh sehingga diperoleh data yang sempurna. 

b. Klasifikasi, yaitu dilakukan dengan menggolongkan aneka ragam 

jawaban kedalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas, 

penyusunannya harus dibuat berdasarkan kriteria tunggal yaitu setiap 

kategori harus dibuat lengkap, tidak ada satupun jawaban responden 

yang tidak mendapat tempat dan kategori yang satu dengan yang 

lainnya tidak tumpang tindih.
44

 

c. Deskripsi, yaitu memaparkan atau menggambarkan apa adanya tentang 

sesuatu aspek dan keadaan yang terjadi.
45

  

2. Analisis data 

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa data 

analysis is the processof systematically searching and arranging the 
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interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to 

increase your own understanding of them and to enable you to present what 

you have discovered to other.
46

 

Artinya, 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 di 

informasikan kepada orang lain. 

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul, peneliti menggunakan 

kualitatif deskriptif, yaitu yang memberikan gambaran terhadap hasil 

penelitian yang dilakukan mengenai manajemen persediaan dodol Kandangan 

Ibu Mita. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Agar penelitian secara sistematis, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini peneliti mempelajari secara seksama permasalahan yang 

akan diteliti dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan 

gambaran umum. Hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah proposal 

penelitian yang berjudul “Manajemen Persediaan Dodol Kandangan 

dalam Memenuhi Permintaan Konsumen (Studi Kasus pada Dodol 

Kandangan Ibu Mita)”. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan 
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kepada dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke 

Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah disidangkan dan 

dinyatakan diterima dan keluarnya surat penetapan dosen pembimbing I dan 

II, selanjutnya dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, 

kemudian diseminarkan. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini peneliti terlebih dahulu mengurus surat riset untuk 

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada 

para responden dan informan, sehingga diperoleh data-data dan informasi 

terkait dengan permasalahan yang diteliti peneliti. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian peneliti 

mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik Editing, Klasifikasi dan 

Deskripsi yang kesemuanya dituangkan kedalam penelitian pada bab IV. 

Kemudian data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

4. Tahapan Penyusunan 

Pada tahapan ini peneliti menyusun secara sistematis terhadap data yang 

telah diperoleh berdasarkan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya, 

maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan II hingga dianggap 

baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang 

siap dimunaqasahkan dihadapan penguji. 


