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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metodologi 

 

Menurut Sugiyono menjelaskan metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.44
 

3.1.1 Riset atau penelitian 

 

Menurut Leddy (1997) pengertian riset atau penelitian adalah sebuah proses yang 

tersusun secara sistematis meliputi pengumpulan data dan analisis data atau 

informasi dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai fenomena 

yang sedang diamati.45
 

3.1.2 Riset Kuantitatif 

 

Riset kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu 

masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dengan demikian tidak terlalu 

mementingkan kedalaman data atau analisis. Periset lebih mementingkan aspek 

keluasan data sehingga data atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari 

seluruh populasi.46
 

3.1.3 Riset Kualitatif 

 

Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam- 

dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak 

 

 
 

44 Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cetakan ke-19, Bandung:CV 

Alfabeta, hal.2. 
45 Leedy, Paul.D., Jeanne.E. Ormrod, 2005, Practical Research: Planning and Design a Research 

Edisi 8, Ohio : Pearson Merrill Prentice Hall, hal.3. 
46 Kriyantono, Rachmat, 2006, Teknik Praktis Riset Komunikasi:Disertai Contoh Praktis Riset 

Media, Publik Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, Jakarta : 

Putra Grafika, hal. 55. 
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mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya 

terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bias menjelaskan fenomena 

yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih 

ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya 

(kuantitas) data.47
 

Dalam penelitian ini penulis mengambil metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif, pendekatan deskriptif membuat deskripsi, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sedang 

diteliti dan menurut Whitney, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi 

tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang 

sedang berlangsung. 

3.2 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, 

dengan menggunakan pendekatan Deskriptif. Menurut Bogdan & Taylor (1975), 

penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang berperilaku yang dapat 

diamati.48
 

Menurut Moleong, metode deskriptif merupakan suatu metode yang 

datanya berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu semua 

yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kuncu terhadap apa yang sudah 

 
 

47 Ibid, hal. 57. 
48 Moleong, Lexy J, 2008, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi), Bandung:Remaja Rosdakarya, 

hal. 4. 
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diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari 

naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan dokumen resmi.49
 

3.3 Jenis Data 

 

Jenis data menurut cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu : 

 

3.3.1 Data Primer 

 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau yang 

disebut “first hand information”. Sumber data primer dalam penulisan laporan ini 

diperoleh atau dikumpulkan langsung dari responden penelitian, yang dalam hal ini 

menggunakan wawancara atau interview. Data ini tidak tersedia dalam bentuk 

terkompilasi ataupun dalam bentuk file. Data ini harus dicari melalui narasumber 

atau responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita 

jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. 

Yang dikategorikan sebagai data primer dalam penelitian ini adalah: 

wawancara dengan narasumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa 

Tengah. 

3.3.2 Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan 

dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi 

perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs, internet dan 

lainnya. Yang dimaksud dengan data sekunder dalam penelitian ini adalah daftar 

informasi publik Disperindag Jateng, informasi harga bahan pokok Disperindag 

 
49 Ibid, hal. 11. 
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Jateng dalam bentuk web Disperindag Jateng maupun dokumen, Standard 

Operating Procedure (SOP Disperindag Jateng), Struktur dan Profil PPID 

Disperindag Jateng. 

Menurut jenis data menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu : 

 

1. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal 

bukan dalam bentuk angka.50 Yang termasuk data kualitatif dalam 

penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah 

singkat, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Rencana Strategis. 

2. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara 

langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan 

dengan bilangan atau berbentuk angka.51 Dalam hal ini data kuantitatif 

yang diperlukan adalah: Daftar Informasi Publik. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

3.4.1 Wawancara 

 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.52
 

Wawancara terbagi menjadi dua kelompok: 

 

1. Wawancara dalam riset kualitatif adalah wawancara mendalam atau 

wawancara secara intensif dan kebanyakan tak berstruktur. Tujuannya 

untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam. 

 
 

50 Noeng, Muhadjir,1996, Metodologi Penelitian Kualitatif , Yogyakarta:Rakesarasin, hal. 2. 
51 Sugiyono, Op. Cit, hal.15 
52 Moleong, Lexy J, Op Cit, hal. 186 
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2. Wawancara dalam riset kuantitatif adalah wawancara yang bersifat 

terstruktur dan sebagai penambah data yang diperoleh dari kuesioner. 

Terkadang alternatif jawaban sudah disiapkan oleh periset. 

Jenis Wawancara 

 

Wawancara terstruktur 

 

Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. 

Pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber sudah disusun secara sistematis.53 

Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi secara 

langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan 

mendalam. Wawancara ini dilakukan secara berulang-ulang dan intensif. Pada 

wawancara mendalam ini, penulis tidak mempunyai control atas respons informan, 

artinya informan bebas memberikan jawaban.54
 

3.4.2 Studi dokumentasi 

 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian 

kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumen 

ini dalam metode penelitian. Menurut Rachmat Kriyantono, Dokumentasi sebagai 

metode pengumpulan data. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang 

mendukung analisis dan interpretasi data. Dokumen bias berbentuk dokumen 

publik atau dokumen privat.55
 

 
 

53 Kriyantono Rachmat, Op. Cit, hal.99. 
54 Kriyantono Rachmat, Op. Cit, hal. 100. 
55 Kriyantono Rachmat, Op. Cit hal. 118. 
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Metode kualitatif menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data seperti 

transkrip wawancara terbuka, deskripsi observasi, serta analisis dokumen dan 

teknik lainnya. Data tersebut dianalisis dengan tetap mempertahankan keaslian teks 

yang memaknainya. Hal ini dilakukan karena tujuan penelitian kualitatif adalah 

untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, konteks sosial dan 

institusional. Sehingga pendekatan kualitatif umumnya bersifat induktif. Selain itu, 

di dalam penelitian kualitatif juga dikenal tata cara pengumpulan data yang lazim, 

yaitu melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan cara 

mengkaji sumber tertulis seperti dokumen, laporan tahunan, peraturan 

perundangan. Sumber tertulis ini dapat merupakan sumber primer maupun 

sekunder, sehingga data yang diperoleh juga dapat bersifat primer atau sekunder 

3.5 Analisis Data 

 

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisisi data kualitatif 

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini 

berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung 

1. Reduksi Data 

 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang data yang dirasa tidak perlu dan mengorganisasi data 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 

2. Penyajian Data 

 

Setelah melalui tahap reduksi data, analisis data yang perlu dilakukan adalah 

penyajian data, penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data 
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kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk 

penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, 

grafik, jaringan dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. 

Adapun masalah yang dapat diteliti dan diselidiki dengan menggunakan 

metode kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif 

(perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) 

antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi 

pengumpulan data, analisis data, interprestasi data, dan pada akhirnya dirumuskan 

suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut. 

Penelitian akan membahas tentang Peran PPID Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Jawa Tengah apakah telah melaksanakan tugas sesuai dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 98/M-DAG/PER/12/2014 Tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 

2015. 
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3.6 Alur Penelitian 
 
 

 

 
Bagan 3.1 Alur 

Penelitian 

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan adanya Undang Undang Nomor 7 

Tahun 2014 Tentang Perdagangan, terletak pada Pasal 25 ayat (1) yang berisi 

bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang 

kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang 

terjangkau.” 

Untuk melaksanakan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut maka 

pada tanggal 18 Desember 2014, Kementerian Perdagangan mengeluarkan 
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92/M-DAG/PER/12/2014 Tentang 

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan 

Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015. Pelimpahan sebagian urusan Pemerintah di 

Bidang Perdagangan kepada Gubernur Jawa Tengah yang berkaitan dengan 

Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok adalah Data dan Informasi Perdagangan 

Dalam Negeri. 

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 

lebih lanjut disebut UU No. 23 Tahun 2014. Pada Pasal 9 ayat (3) dijelaskan tentang 

Urusan Pemerintah Konkruen, yakni Urusan Pemerintah yang dibagi antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan 

Pemerintahan Konkruen yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan mengenai 

Perdagangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 termasuk dalam Urusan Pemerintah 

PIlihan. Lalu pada lampiran UU No. 23 Tahun 2014 pada Matriks Pembagian 

Urusan Pemerintahan Konkruen Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/ Kota, pada pembagia urusan Pemerintah bidang Perdagangan 

untuk Sub. Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. 

Pemerintah Pusat wajib menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok 

dan barang penting di tingkat Nasional, serta wajib melakukan pemantauan dan 

mengelola informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat 

Nasional. Sedangkan untuk Daerah Provinsi, Pemerintah Provinsi wajib menjamin 

ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat Daerah Provinsi dan 
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melakukan Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan 

pokok dan barang penting di tingkat pasar Provinsi. 

Di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98/M-DAG/PER/12/2014, 

dijelaskan Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri meliputi Data Harga 

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pelaksanaan teknis kegiatan 

pemantauan dan pengumpulan harga barang kebutuhan pokok dilakukan oleh Dinas 

Provinsi yang menerima alokasi dana dekonsentrasi untuk kegiatan pelaporan data 

harga barang kebutuhan pokok di tingkat Ibukota Provinsi dan juga wajib 

mengoordinir kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan pelaporan harga barang 

kebutuhan pokok dari masing-masing kabupaten atau kota di wilayah kerjanya. 

Untuk tahun 2016, kegiatan dekonsentrasi terdapat pada: 

 

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/12/2015 

Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang 

Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam 

Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016, 

dan petunjuk teknisnya di: 

 

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115/M-DAG/PER/12/2015 

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang 

Perdagangan Tahun Anggaran 2016. 

Sedangkan untuk periode tahun 2017, kegiatan dekonsentrasi bidang 

perdagangan diatur di: 

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/4/2017 

Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang 
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Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam 

Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017, 

Sedangkan petunjuk teknisnya ada pada: 

 

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/8/2017 

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang 

Perdagangan Tahun Anggaran 2017. 

Dinas Provinsi yang menerima alokasi dana dekonsentrasi untuk kegiatan 

pelaporan data harga barang kebutuhan pokok di Provinsi Jawa Tengah adalah 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Tengah (Disperindag Jateng). 

Mengingat Disperindag Jateng merupakan salah satu Badan Publik, Undang 

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan 

setiap badan publik harus terbuka dalam menyampaikan informasi. Informasi 

mengenai harga barang kebutuhan pokok di Provinsi Jawa Tengah juga berada di 

bawah kewenangan dari Disperindag Jateng. Ada 4 (empat) jenis informasi yang 

diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu, informasi berkala, 

informasi serta merta, informasi setiap saat dan informasi yang dikecualikan. 

Informasi harga barang kebutuhan pokok dalam hal ini termasuk pada jenis 

informasi setiap saat. 

Maka Dinas Provinisi Jateng dalam hal ini Disperindag Jateng melakukan 

kegiatan pemantauan informasi harga barang kebutuhan pokok telah diamanatkan 

oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 92/M-DAG/PER/12/2014 Tentang Pelimpahan Sebagian 
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Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015, 

dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98/M-DAG/PER/12/2014 Tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 

Anggaran 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/12/2015 

Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan 

Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka 

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016, Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 115/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2016, 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/4/2017 Tentang 

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan 

Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

54/M-DAG/PER/8/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 

Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2017 
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