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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Pendekatan Penelitian 

 Metodelogi adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk 

mendekati permasalahan dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metodelogi 

adalah pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Metodelogi 

dipengaruhi atau berdasarkan prespektif teoritis yang digunakan untuk 

melakukan penelitian, sementara prespektif teoritis itu sendiri adalah suatu 

kerangka penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan peneliti memahami 

data dan menghubungkan data yang rumit dengan peristiwa dan situasi yang 

lain. Dalam penelitian sosial, contoh metodelogi adalah positivisme (yang 

berusaha menemukan hukum-hukum dengan menggunakan metode kuantitatif) 

dan metodelogi kualitatif (yang sering bertujuan untuk menghasilkan hipotesis 

dari penelitian lapangan). Di wacana ilmiah, dikotomi metodelogi ini sebenarnya 

bersifat simplistik, tapi sering dikontraskan. Sebagaimana prespektif yang 

merupakan suatu rentang dari suatu yang objektif hingga sangat subjektif, jadi 

metodologi pun sebenarnya merupakan rentang juga, dari yang sangat kuantitatif 

(objektif) hingga yang sangat kualitatif (subjektif) (Mulyana, 2003). 

 Metode penelitian menurut Sugiyono (2012) pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat empat kata kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah 

merupakan kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, 

empiris, dan sistemastis. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan 

dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran 

manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera 
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manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang 

digunakan. Dan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu 

menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

 Metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode kualitatif. Sebelum menggunakan metode kualitatif akan lebih baik jika 

mengetahui definisi metode kualitatif. Istilah peneltian kualitatif yang diungkapkan 

oleh Kirk & Miller dalam (Nasution, 1988) pada mulanya bersumber pada 

pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. 

Kemudian mereka mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

pada pengamatan pada manusia dalam kaasanya sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam kawanya maupun dalam peristilahnya 

(Rahmat, 2009). 

 Penelitian kualitatif menurut David Williams (1995) yaitu pengumpulan 

data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah, dan 

dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Menurut Denzin 

dan Lincoln (1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan 

menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya utuk menyajikan dunia 

sosial, dan prespektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, prespektif, 

dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Dari beberap definis diatas bisa 

disimpulkan jadi penelitian kualitatif juga bisa diartikan bahwa penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 
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khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2012). 

 Jadi penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan metode fenomenologi. Metode fenomenologi digunakan sebagai 

sebuah dinamika yang saling mempengaruhi di antara aktifitas-aktifitas 

penelitian, yang diawali dengan membuat deskripsi tentang suatu fenomena, 

mempertahankan hubungan yang kuat terhadap topik yang diteliti, dan 

menyeimbangkan bagian-bagian tulisan terhadap keseluruhan. Fenomenologi 

bukan hanya sebuah deskripsi akan tetapi juga dipandang sebagai proses 

interpretatif dimaba peneliti membuat sebuah interpretasi dari makna sebuah 

pengalaman hidup (Suman, 2012). 

 
3. 2 Unit Analisis dan Penentuan Informan 

 Di dalam bab unit analisis ini akan dijelaskan rincian dari proses unit 

analisis pada pengeluaran petikemas. Kemudian akan dijelaskan juga informan 

yang akan memberikan informasi dalam mendukung penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Unit Analisis 

 Unit analisis pada penelitian ini adalah ‘biaya transaksi’ yang 

muncul pada pengeluaran petikemas dengan adanya biaya logistik 

yang mahal. Hal ini  dilihat dari mekanisme pelayanan perizinan pada 

pengeluaran petikemas yang diselenggarakan oleh PT TPS dan 

masyarakat selaku pemohon izin (user). Bagaimana biaya transaksi 

bisa menafsirkan suatu bentuk permohonan izin dalam pengeluaran 

petikemas bagi pengusaha/ selaku pihak yang bersangkutang sehingga 

efisien bagi pemohon. 
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2. Penetuan Infroman 

Kehadiran informan sangatlah diperlukan untuk mengetahui 

keakuratan dan keaktualan informasi. Kehadiran informan dapat 

memberikan informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Informasi 

– informasi yang disampaikan oleh informan kepada peneliti, akan 

digunakan oleh peneliti sebagai data yang dapat dianalisis oleh peneliti.  

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan random 

sampling. Informan yang dituju untuk proses pengambilan data penelitian 

ini adalah: pertama, pelaksanaan permohonan izin yakni PT Terminal 

Petikemas Surabaya. Kedua, pengusaha atau selaku pemilik petikemas 

yang menggunakan jasa PT TPS. Ketiga, petugas/pegawai 

petugas/pegawai perusahaan jasa EMKL/PPJK yang memberikan 

tambahan data bagi peneliti. 

Adanya beberapa informan diatas, akan memberikan informasi yang 

sangat dibutuhkan oleh peneliti terkait penelitian mengenai ‘Analisis Biaya 

Transaksi Pada Pengeluaran Petikemas Impor (Studi Kasus: PT Terminal 

Petikemas Surabaya). 

 
3.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bertempat di 

PT. Terminal Petikemas Surabaya (TPS). Penelitian ini dilakukan di PT. TPS 

karena PT. TPS merupakan arus keluar masuknya petikemas pada akses 

perairan pada bagian Timur terbesar kedua di Indonesia setelah tanjung periok. 

Di PT. TPS juga merupakan perusahaan jasa yang menangani masalah bongkar 

muat, pengeluaran, hingga pengiriman petikemas di Surabaya dengan skala 

domestik maupun internasional. 
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3.4 Jenis Data  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan 

atau tempat penelitian. Menurut Lofland sebagaimana dikutip Moleong 

(2005:157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau 

pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan 

melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong, 2005).  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber informasi yaitu 

berupa data naratif atau deskriptif dari pernyataan infroman, dokumen pribadi, 

dan catatan lapangan. 

2.  Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain selain 

diluar kata dan tindakan. Meskipun begitu hal tersebut tidak bisa diabaikan. Data 

sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Dari segi sumber data, data 

sekunder bisa berupa sumber yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas 

sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan 

dokumen resmi (Moleong, 2012). 

 
3. 5 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang dikutip dari Sugiyono (2011) data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Di dalam penelitian kualitatif pengumpulan 

data dapat dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data 

primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak dilakukan observasi berperan 

serta (participan observastion), dan wawancara secara mendalam (in depth 
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interview) dan dokumentasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu, meliputi : 

1. Observasi  

  Observasi menurut Nasution (1988) yang dikutip oleh Sugiyono (2012) 

menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 

Sedangkan menurut Marshall (dalam Sugiyono, 2012) menyatakan bahwa 

“throught observation, the research learn about behavior and the meaning 

attached to those behavior”. Jadi melalui observasi, peneliti bisa belajar tentang 

perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2012). 

  Menurut Subandi (2011) adalah melakukan pengamatan terhadap obyek 

penelitian. Observasi bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melalui observasi 

langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung dimana peneliti 

mengamati obyek secara langsung. Jadi ketika wawancara berlangsung akan 

dilakukan pencatatan serta rekaman audio visual. Maksud rekaman tersebut agar 

setelah wawancara tidak ada data yang terlewatkan.  Observasi tidak langsung 

dapat dilakukan melalui hasil rekaman pada saat penelitian maupun yang sudah 

direkam pada waktu yang lalu terlebih yang sudah tersimpan sebagai koleksi 

pustaka yang meliputi kumpulan buku dan/atau non buku. 

  Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2012) mengklasifikasikan observasi 

menjadi observasi berpartisipasi (participant observation), obervasi yang secara 

terang-terangan dan tersamar (overt observation dan covert observation) dan 

yang terakhir observasi tidak berstruktur (unstructured observation) (Sugiyono, 

2012). 

  Penelitian yang akan dilakukan mengenai Biaya Transaksi pada 

pengeluaran petikemas akan dilakukan observasi terus terang atau samar 

menurut pengelompokan Sanafiah Faisal diatas. Yang mana observasi ini  

dilakukan peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang akan menyatakan 
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terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. 

Namun, dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar  dalam 

observasi karena hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari 

merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan jika dilakukan secara 

terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi. Dan 

penelitian ini dilakukan secara langsung dimana peneliti akan mengamati obyek 

secara langsung. 

2. Wawancara 

Moleong (2011) mendefinisikan wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

atau interviewer (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara/diwawancarai 

atau interview (yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan). 

Esterberg sebagaimana dikutip Sugiyono (2012) mengemukakan 

beberapa macam wawancara, yaitu: 

a. Wawancara testruktur, yakni digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

b. Wawancara semiterstruktur, yakni pelaksanaannya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

c. Wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematisdan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. 

  Sedangkan menurut Mulyana (2003) wawancara secara garis besar 

dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. 

Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, 
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wawancara insentif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka (openended 

interview), wawancara etnografis; sedangkan wawancara terstruktur disebut juga 

wawancara baku (standardized interview), yang susunan pertanyaanya sudah 

ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang 

juga disediakan. 

 Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah wawancara 

semi terstruktur yang diukutip (Sugiyono, 2012). Tujuannya adalah untuk 

memudahkan menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Peneliti tetap 

menggunakan pedoman wawancara dan menggunakan bantuan alat rekam 

untuk memudahkan proses wawancara. Pada saat wawancara berlangsung 

pertanyaan dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan data yang ingin 

diperoleh oleh peneliti.  

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai biaya 

transaksi yang muncul ketika proses pengeluaran petikemas di PT. TPS. Peneliti 

akan melakukan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan pihak 

kontrak. Melalui wawancara ini, peneliti juga akan mengetahui seberapa besar 

biaya logistik yang muncul dan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak 

pengusaha pemilik petikemas baik biaya produksi ataupun biaya yang lainnya. 

Sehingga nantinya bisa disimpulkan bagaiman desain kelembagaan yang ada 

dalam PT TPS bisa efisien. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 

2012). Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari 

seseorang. 

Dapat pula dilengkapi dengan analisis dokumen seperti otobiografi, 

memoar, catatan harian, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, 

artikel majalah, brosur, buletin, dan foto-foto. Dokumen-dokumen ini dapat 
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mengungkapkan bagaimana subjek bisa mendefinisikan dirinya sendiri, 

lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, dan bagaimana 

kaitan antara definisi-diri terdapat dalam hubungan dengan orang-rang di 

sekelilingnya dengan tindakan-tindakannya (Mulyana, 2003). 

Dokumen dimaksutkan untuk memperkuat hasil penelitian. Dan bisa 

berguna untuk memperoleh data secara jelas dan konkret dengan cara 

mengumpulkan data mengenai biaya logistik yang mahal. Besar biaya yang 

dikeluarkan ketika proses pengeluaran petikemas. Semua berita mengenai 

proses pengeluaran petikemas yang bisa membuat munculnya biaya transaksi. 

4. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang telah 

ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka 

sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data 

yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data (Sugiyono, 2012). 

Triangulasi dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari informan yang 

berbeda mulai dari pengusaha/perusahaan yang menggunakan jasa pelayanan 

PT. TPS baik domestik maupun luar negeri, kemudian pada pihak ketiga dalam 

proses pengeluaran petikemas (perusahaan EMKL/PPJK). Dan pihak-pihak 

penyedia jasa yang berhubungan dengan pengeluaran petikemas. 

 
3.6 Metode Analisis Data 

 Dalam penelitin ini, secara keseluruhan terdapat empat tahapan yang 

digunakan untuk menganalisis data Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 

2011). Langkah analisi data ditunjukkan seperi gambar berikut : 
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Gambar 3.1 : Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Sugiyono, 2012 

 
 Adapun langkah-langkah data gambar diatas dapat dijabarkan dalam 

uraian seperti berikut : 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan sejumlah data yang diperoleh peneliti yang 

terekam baik dari hasil observasi atau dari sejumlah dokumen. Data di peroleh 

dari hasil wawancara dengan informan. Adapun informannya ialah pihak-pihak 

yang terlibat secara langsung dalam proses pengelurana petikemas di PT TPS. 

Selain data yang didapatkan dari informan, terdapat data-data berupa 

dokumen-dokumen seperti profil PT Terminal Petikemas Surabaya, para pegawai 

PT TPS, data dari pelabuhan Indonesia cabang Surabaya dan data dari depo 

petikemas. 

2. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dalam 

penelitin ini, merangkum hasil wawancara dari informan yang terlibat dalam 

proses pengeluaran petikemas impor di PT TPS. 

Pengumpulan 

Data 

Penarikan 

Kesimpulan 

Reduksi Data 

Penyajian 

Data 
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Data yang telah direduksi oleh peneliti akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

3. Penyajian Data 

Pada tahapan ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data dilakukan 

setelah reduksi data. Penyajian data dapat dilakukan dengan memberikan uraian 

singkat. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk dapat melihat 

gambaran secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu dari hasio 

penelitian. 

4. Penarikan kesimpulan 

Pada tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Berdasarkan 

pemahaman terhadap penyajian data yang telah dihasilkan, peneliti berusaha 

untuk mencari makna data yang telah tergali untuk mencari pola, tema, 

hubungan, persamaan hal-hal yang sering timbul, kemudian dari data yang 

diperoleh tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan. 

Dari rumusan di atas, analisis data bermaksud pertama-tama 

mengorganisasikan data. Data yang terkumpul terdiri dari hasil wawancara, foto, 

dokumen, dan sebagainya. Setalah data dari lapangan terkumpul dengan 

menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah 

dan menganalisi data tersebut. 

 
3.7 Uji Validasi Data 

 Untuk memastikan data yang diperoleh adalah valid artinya data yang 

dikumpulkan memberikan informasi mengenai situasi yang sebenarnya dan 

memang relevan dan mengandung informasi penting, maka menggunakan 

triangulasi (menggunakan beberapa sumber informasi guna memverifikasi dan 
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memperkuat data) baik dalam metode pengumpulan data yang berbeda 

(wawancara dan observasi) maupun menggunakan informan pendukung. 

 Triangulasi merupakan teknik pemerikasaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data digunakan untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzim dalam 

Meleong (2012) membedakan empat macam traingulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan menggunakan sumber, metode, penyidik, 

teori. 

 Sedangkan triangulasi menurut Sugiyono (2012) dalam pengujian 

kredibilitas bisa diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga triangulasi yaitu triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, dan waktu. Dalam penelitian ini akan menggunakan 

triangulasi teknik dan sumber untuk melihat keabsahan data. Yang mana 

triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Misalkan data yang diperoleh dengan 

wawancara kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi ataupun kuesioner. 

Sedangkan triangulasi sumber merupakan uji keabsahan data dengan 

membandingkan hasil wawancara informan satu dengan informan lain. Jika 

dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang 

berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 

data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandanganya 

berbeda-beda (Sugiyono, 2012) 

 


