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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey lapangan 

dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang kemudian diolah dan 

dianalisis untuk diambil kesimpulan. 

B. Waktu dan Tempat 

1. Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember 

2016. 

2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah Kabupaten Purbalingga mencakup kawasan 

industri besar yang mempunyai fasilitas perdangangan. 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan yaitu : 

a. Buku dan alat tulis, digunakan untuk mencatat jumlah fasilitas perdagangan di 

sekitar industri besar. 

b. Kamera, sebagai alat dokumentasi kegiatan. 

2. Bahan 

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data industri besar di Kabupaten Purbalingga yang ada di Badan Perencanaan 

Pengembangan Daerah (BAPPEDA). 
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D. Data 

Data adalah pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka 

(Arikunto, 2010).  

a. Data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber primer yang berasal 

dari situasi yang aktual (Silalahi, 2009). Data primer yang dilakukan berupa hasil 

dari lapangan mengenai restoran, rumah makan, kedai, toko, warung, kios, 

pedagang kaki lima (PKL) non makan, pertokoan, pasar tradisional pada industri 

besar di Kabupaten Purbalingga. 

b. Data skunder 

Data skunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber kedua yang atau 

sumber – sumber lain yang tersedia (Silalahi, 2009). Data sekunder yang 

dikumpulkan berupa data Industri Besar di Kabupaten Purbalingga untuk tahun 

2015 yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten 

Purbalingga (BAPPEDA). 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Arikunto (2010) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. 

Populasi dari penelitian ini adalah fasilitas perdagangan yang berada di kawasan 

Industri besar di Kabupaten Purbalingga yang memiliki fasilitas perdagangan 

sejumlah 35 industri besar. Tersaji pada Tabel 3.1 berikut ini: 
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Tabel 3.1 Industri Besar Menurut Jenis Industri 
No Jenis Industri Jumlah 

1 Olahan Kayu 4 

2 Olahan Rambut 31 

Total 35 

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Purbalingga, 2015 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010). 

Sampel pada penelitian ini yaitu 50% dari populasi, yaitu 50% dari 35 adalah 18 

industri besar yang mempunyai fasilitas perdagangan. 

Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel adalah claster sampling 

atau sampel berdasarkan kelas. Teknik claster sampling dilakukan dengan cara 

undian di tulis pada kertas kecil di berikan nama subjek. Subjek pertama adalah 

nama – nama industri olahan kayu yang berjumlah 4 industri yang nanti akan di 

ambil 50%, sehingga memperoleh subjek sebanyak 2 industri olahan kayu. Subjek 

kedua adalah industri olahan rambut yang berjumlah 31 industri yang nanti akan 

diambil 50%, sehingga memperoleh subjek sebanyak 16 industri olahan rambut. 

Subjek yang terpilih dari kedua jenis industri tersebut kemudian di jumlahkan. 

Jadi sampel yang digunakan pada penelitian berjumlah 18 industri besar. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Cara mengumpulakan data yang dilakukan peneliti dalam rangka penelitan 

adalah Observasi untuk mengetahui persebaran industri - industri besar di 

Kabupaten Purbalingga baik dari dinas – dinas terkait maupun mendatangi tempat 

– tempat keberadaan industri besar. Selanjutnya menghitung jumlah fasilitas 

perdagangan yang berada di kawasan industri besar. 
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G. Pengolahan Data  

Dari hasil observasi diolah dengan mendiskripsikan mengenai jumlah 

fasilitas perdagangan pada industri besar  di Kabupaten Purbalingga 

H. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu 

mendiskripsikan tentang fasilitas perdagangan pada industri besar di Kabupaten 

Purbalingga hasil observasi lapangan. 
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