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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang menggunakan 

data lalu menganalisisnya berdasarkan teori yang ada dan lebih menekankan 

pada deskriptif secara apa adanya.
1
 Jadi, peneliti akan mempelajari secara 

intensif data yang telah didapat dan menganalisisnya sesuai dengan teori yang 

ada. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah deskriftif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menuturkan 

apa-apa saja yang saat ini berlaku yang didalamnya terdapat upaya 

mendeskripsikan, mencatat dan menganalisis data yang telah ada. 

 

B. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian problematika bisnis crumb rubber PT. Darma 

Kalimantan Jaya ini beralamat di Jl. Divisi IV Alri, Desa: Haruyan, 

Kecamatan: Haruyan, Kabupaten: Barabai, Hulu Sungai Tengah (HST), 

Provinsi: Kalimantan Selatan. 

                                                             
1
 Hery Koesnaedi. Tips Trik Ampuh Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi (Yogyakarta: 

Araska Publisher: 2014), hlm. 45-46. 
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C. Data dan sumber Data 

1. Data 

Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah segala sesuatu 

yang berhubungan dengan judul, seperti: identitas responden baik itu nama, 

umur, jabatan dan alamat serta deskripsi segala permasalahan yang dihadapi 

sehingga dapat menjelaskan lebih rinci tentang penelitian judul tersebut. Data 

yang digunakan dalah penelitian ini ada dua, yaitu: 

a. Data primer, yaitu data yang didapat dari hasil wawancara sebagai 

sumber data utama dalam penelitian. 

b. Data sekunder, yaitu berupa data-data pendukung penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
2
 Data sekunder yang berupa 

catatan atau laporan yang tersusun dalam arsip (data dokumentasi) 

yang dipublikasi maupun tidak dipublikasi. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.
3
 Adapun 

yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

 

 

                                                             
 

2
Nur Indriantono dan Bambang Supono, Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntasi dan 

Manajemen (Yogyakarta: BPFF, 1999), hlm. 147. 

 
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 129. 
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a. Informan, 

Yaitu orang yang dianggap mengetahui hal-hal yang bersangkutan 

dengan judul penelitian problematika bisnis crumb rubber dan dianggap bisa 

memberikan keterangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam 

penelitian ini ada 10 orang informan yang telah diwawancara, yaitu direktur, 

wakil manajemen dan 9 orang karyawan PT. Darma Kalimantan Jaya 

Kecamatan Haruyan. 

b. Dokumentasi 

Yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah internet, prasasti, notulen, legger, 

agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan data yang akan diteliti.
4
 

Jadi, peneliti menghimpun data fisik yakni berupa arsip-arsip dari para 

informan yang menunjang penelitian ini, yakni terhadap tempat atau lainnya 

yang berhubungan erat dengan problematika bisnis crumb rubber PT. Darma 

Kalimantan Jaya Kecamatan Haruyan. 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data, yaitu: 

                                                             
 

4
 Ibid., Hlm. 42. 
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1. Studi Pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara membaca buku, jurnal, dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan judul penelitian tersebut. 

2. Teknik Lapangan (field research), yaitu metode pengumpulan data 

dinama peneliti langsung terjun ke objek yang diteliti, yakni: 

a. Observasi 

Yaitu teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara 

langsung ataupun secara tidak langsung terhadap objek penelitiannya. 

Instrumen yang dipakai dapat berupa lembaran pengamatan, panduan 

pengamatan dan lainnya.
5
 Jadi, peneliti akan melakukan peninjauan langsung 

ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang bersinergi 

dengan permasalahan yang akan diteliti dalam usaha crumb rubber PT. Darma 

Kalimantan Jaya Kecamatan Haruyan. 

b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data interview pada satu atau beberapa 

orang yang bersangkutan.
6
 Wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara 

lisan dengan dijawab secara lisan pula, dengan cara kontak langsung antara 

peneliti dengan subjek yang diteliti.
7
 Jadi, peneliti akan memberikan beberapa 

                                                             
 

5
 Umar Husein, loc. Cit. hlm. 51. 

6
 Ahmad Tanzeh. Pengantar Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 62. 

7
 Amirul Hadi dan Hariyono. Metodelogi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 

2005), hlm. 135. 
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pertanyaan langsung kepada para informan sehingga diperoleh data yang 

diperlukan oleh peneliti.  

c. Dokumentasi 

Yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah internet, prasasti, notulen, legger, 

agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan data yang akan diteliti.
8
 

Jadi, peneliti akan menghimpun data fisik yang berupa arsip-arsip dari para 

informan yang menunjang penelitian ini, yakni terhadap tempat atau lainnya 

yang berhubungan erat dengan problematika crumb rubber PT. Darma 

Kalimantan Jaya Kecamatan Haruyan. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun data secara 

sistematika yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga semua data yang didapat 

mudah untuk dipahami dan bisa di informasikan kepada khalayak ramai. 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

secara deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan problematika yang dihadapi 

bisnis dan tinjauan ekonomi Islam terhadap problematika bisnis crumb rubber 

yang dijalankan oleh PT. Darma Kalimantan Jaya Kecamatan Haruyan. 

                                                             
 

8
 Suharsimi Arikunto, loc., cit., hlm. 42. 
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Dilihat dari gambaran bisnis crumb rubber PT. Darma Kalimantan 

Jaya Kecamatan Haruyan telah memenuhi prosedur produksi crumb rubber 

yang mengacu pada SNI SIR 20 yang berlaku. Bahkan, bisnis crumb rubber 

yang dijalankan oleh PT. Darma Kalimantan Jaya mampu mengurangi jumlah 

angka pengangguran yang terjadi, khususnya di Kecamatan Haruyan.  

Setiap kegiatan bisnis yang dijalan oleh perusahaan pasti mempunyai 

problematika yang harus dihadapi, tetapi semua problematika dapat 

diselesaikan dengan mencari solusi yang tepat, seperti mengambil langkah 

terbaik dengan cara melakukan berbagai efesiensi disegala bidang untuk 

mengantisipasi kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan. 

Menurut tinjauan ekonomi Islam menyatakan bahwa bisnis crumb 

rubber PT. Darma Kalimantan Jaya Kecamatan Haruyan boleh dilakukan. 

Karena, telah sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam ekonomi Islam dan 

pada dasarnya semua bentuk muamalah yang dilakukan umat Islam boleh 

dikerjakan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.  

 

 

 

 


