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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang di lakukan penulis adalah penelitian lapangan (field 

research). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung ke 

lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Artinya data-data 

yang dikumpulkan bukanlah berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal 

dari wawancara.1 Berupa gambaran  manajemen produksi asinan buah yang ada di 

Desa Benua Raya kecamatan Bati-bati, kemudian dianalisis secara kualitatif yang 

di tinjau dari manajemen produksinya. 

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu 

lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan dedukatif dan indukatif 

serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, 

dengan menggunakan logika ilmiah.2 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Benua Raya kecamatan Bati-bati 

kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Alasan memilih lokasi tersebut 

karena hanya didesa inilah terdapat penjual asinan buah dan sudah menjadi ciri 

                                                             
1 S. Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1996), 

hlm. 1 
 
 2 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5. 
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khas desa tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

mendalam bagaimana penerapan manajemen produksi pada usaha asinan buah. 

 

C. Subjek dan objek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang asinan buah yang berada 

disekitaran Desa Benua Raya kecamatan Bati-bati sebanyak. Sedangkan yang 

menjadi objek peneliti adalah manajemen produksi asinan buah oleh para 

pedagang yang berada disekitaran Desa Benua Raya kecamatan Bati-bati. 

 

D. Data dan sumber data 

1. Data 

Data dalam penelitian ini berupa: 

a. Identitas Informan 

b. Manajemen produksi 

 Bahan baku 

 Peralatan yang digunakan untuk produksi 

 Perencanaan produksi 

 Pengorganisasian produksi 

 Pengarahan dan pengawasan 

c. Analisi terhadap manajemen produksi 

d. Analisi terhadap kendala produksi 

e. Analisi terhadap produksi dalam Islam 

 



50 

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan adalah pihak 

yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti, yang berjumlah 5 orang. Informan yang dimaksud disini adalah 

para pedagang asinan buah yang berjualan di sekitaran Desa Benua Raya 

kecamatan Bati-bati.3 

 

E. Teknik pengumpulan data  

a. Wawancara adalah proses dalam mengumpulkan informasi dengan 

menggunakan suatu metode tanya jawab bisa sambil bertatap muka 

ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara 

pewawancara dengan orang yang diwawancarai.4 Yang dimaksud 

wawancara disini adalah penulis bertanya langsung dan bertatap muka 

dengan pedagang asinan buah yang ada disekitaran Desa Benua Raya 

Kecamatan Bati-Bati. 

                                                                                                                                                                                                              

F. Teknik pengolahan dan analisi data 

a. Teknik Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan 

tahapan sebagai berikut :  

                                                             
3 Pedagang Asinan Buah,  Wawancara Pribadi. 
 
4V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), 

hlm. 31. 
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1) Editting, yaitu penulis mempelajari dan meneliti kembali data-data yang 

telah terkumpul, sehingga dapat diketahui kelengkapan data dan 

ketidakjelasan data. 

2) Klasifikasi, yaitu penulis menyusun terhadap data tentang manajemen 

produksi asinan buah di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati yang 

telah diperoleh berdasarkan jenis data dan permasalahannya, sehingga 

tersususn secara sistematis dan mudah dipahami. 

b. Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul, peneliti menggunakan 

Teknik deskriptif kualitatif, yaitu yang memberikan gambaran terhadap 

hasil penelitian yang dilakukan mengenai manajemen produksi yang 

dilakukan pada UKM Asainan Buah yang ada di Desa Benua Raya 

Kecamatan Bati-Bati. 

 

G. Tahapan penelitian  

a. Tahapan pendahuluan  

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap 

permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang manajemen produksi asinan 

buah di di Desa Benua Raya kecamatan Bati-Bati untuk mendapatkan 

gambaran umum, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 

pertama Ibu Dra. Naimah, MH dan dosen pembimbing kedua Bapak 

Hariyanto, SE, MM  dalam rangka penyusunan proposal serta meminta 

persetujuan. Selanjutnya diajukan kepihak jurusan Ekonomi dan Bisnis 
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Islam, yang disetujui pada tanggal 05 September 2018. Setelah disetujui 

baru diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

b. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam surat riset yang dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 

2018 oleh MIKWA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang mana riset 

tersebut dilaksanakan selama 2 bulan terhitung dari tanggal 17 Oktober 

2018 s/d 17 Desember 2018. 

c. Tahapan Pengolahan dan Analisi Data 

Pada tahap ini penulis mengolah dan menganalisis data yang telah 

terkumpul dengan teknik pengolahan dan analisis data yang telah 

ditetapkan, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam 

rangka perbaikan dan kesempurnaannya. 

d. Tahapan Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penulisan yang diperoleh 

sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali 

untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon 

persetujuan, apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah 

yang baik dan layak dalam bentuk skripsi. Sehingga siap dimunaqasahkan 

dihadapan tim skripsi. 

 


