
  

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Merupakan jenis penelitian deskriptif, karena penelitian 

ini bermaksud untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam atas 

permasalahan diteliti dengan menggunakan teori yang telah dipaparkan dalam 

bab sebelumnya. Kemudian akan di analisis terhadap implementasinya 

dilapangan, dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai birokrasi yang ada di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Provinsi Lampung dalam menjaring Investor Dalam Negeri. 

 

Singarimbun (1987: 4) mengatakan penelitian deskriptif bertujuan untuk 

mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Metode 

analisis deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian 

berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya secara utuh. 

Penelitian deskriptif kualitatif dianggap relevan karena penelitian ini 

bermaksud memperoleh kebenaran birokrasi yang diterapkan di Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung dalam 

Menjaring Investor Dalam Negeri, melalui proses wawancara kepada para staf-
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staf yang bekerja di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Provinsi Lampung dan juga para investor yang merasakan secara 

langsung pelayanan dari birokrasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Provinsi Lampung. 

 

Analisis kualitatif (Miles & Huberman, 1992: 15) adalah berupa data yang 

muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah 

dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari 

dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap 

digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, atau alih-tulis), tetapi analisis 

kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks 

yang diperluas. Dalam laporan penelitian ini data yang penulis sajikan berupa 

naskah wawancara yang terlampir, catatan-lapangan, catatan atau memo dan 

dokumen resmi lainya seperti Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 

2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

Provinsi Lampung. Analisis data dilakukan secara detail dimana setiap bagian 

ditelaah satu demi satu. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Fokus merupakan masalah dalam penelitian kualitatif. Fokus pada dasarnya 

adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peniliti atau melalui 

pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun 

kepustakaan lainnya (Moleong, 2005: 97). Melalui fokus ini, peneliti 

mengetahui persis data yang perlu dikumpulkan. Penelitian ini dibatasi pada 

penyelenggaraan birokrasi yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan 
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Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung dalam Menjaring Investor 

Dalam Negeri pada masa kepemimpinan Budi Harto selaku Kepala Badan 

dengan menggunakan konsep birokrasi yang ideal yang dikemukakan oleh 

Max Weber.  

 

Melalui bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data 

mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang 

walaupun mungkin menarik karena tidak relevan tidak perlu dimasukan 

kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan penetapan 

fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang 

tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu 

dijamah ataupun mana yang akan dibuang. 

 

Indikator-indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam sebuah proses 

penyelenggaraan birokrasi dalam hal ini adalah indikator birokrasi yang ideal 

dari Max Weber, dengan maksud meneliti pelaksanaan birokrasi Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung dalam 

menjaring investor dalam negeri, adapun indikator-indikator tersebut adalah : 

1. Fungsi birokrasi yang jelas yaitu fungsi-fungsi jabatan yang ada di dalam 

birokrasi diatur oleh peraturan yang jelas, dalam konteks penelitian ini 

adanya peraturan yang jelas dalam mengatur jabatan yang berwenang 

untuk menangani investor dalam negeri, termasuk tugas dan fungsi sebagai 

pejabat yang berwenang dan penerapannya dilapangan. 

2. Spesifikasi tugas yaitu spesifikasi tugas berdasarkan kompetensi yang 

dimiliki staff, dalam konteks penelitian ini pejabat-pejabat yang 
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menduduki jabatannya harus memiliki latar belakang pendidikan dan 

pelatihan yang sesuai dengan jabatannya. 

3. Adanya hierarki yaitu jabatan-jabatan disusun secara hierarkis baik dari 

atas kebawah maupun kesamping sehingga adanya hak-hak kontrol dan 

pengaduan sesuai tingkatan jabatan, dalam konteks penelitian ini 

penyusunan jabatan harus jelas keatas maupun kesamping dalam 

menangani investor dalam negeri sehingga adanya tempat kontrol dan 

pengaduan tentang masalah investor dalam negeri. 

4. Peraturan yang sesuai yaitu peraturan yang dibuat harus dapat mengatur 

birokrasi, dalam konteks penelitian ini peraturan tentang investasi harus 

jelas, tidak mudah berubah, dan penerapannya harus baik seperti waktu 

pelayanan sebuah izin, biaya pelayanan dan reward punishment untuk 

investor. 

5. Bebas nepotisme yaitu dalam konteks penelitian ini pejabat yang 

berwenang direkrut dan ditempatkan sebagai pemegang jabatan bukan 

berdasarkan hubungan kekeluargaan. 

6. Komitmen yang kuat yaitu adanya komitmen kuat dari staf yang 

menduduki jabatannya dalam birokrasi, dalam konteks penelitian ini 

pejabat yang menduduki jabatannya dalam investasi bekerja bebas tanpa 

adanya intervensi dari pihak luar. 

7. Adanya kegiatan administrasi yaitu semua kegiatan administrasi dalam 

birokrasi baik keputusan, aturan ataupun tindakan dibuat dan disimpan 

dalam bentuk tulisan, dalam konteks penelitian ini semua kegiatan tentang 

investor dalam negeri di administrasikan dalam bentuk tulisan. 
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8. Sistem staf birokrasi yang jelas yaitu sistem dalam staf birokrasi jelas, 

dalam konteks penelitian ini adanya kontrak kerja yang sesuai dengan 

jabatan yang disandangnya dalam Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung. 

 

C. Jenis Data 

 

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2005: 157) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, 

hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan penelitian 

untuk mengumpulkan data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini 

meliputi data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

 

Data primer dalam penelitian ini menurut Bungin (2001: 128) adalah data 

yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama yang ada di 

lapangan dengan mewawancarai para informan, observasi dan dokumentasi 

dan data Primer di dapatkan dari informan. Data primer dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh secara langsung dari respon penelitian, baik dari 

pra riset tanggal 28 Febuari 2014, riset tanggal 14 April 2014, wawancara 

maupun dokumentasi serta catatan lapangan penelti yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai birokrasi Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung dalam 

menjaring Investor Dalam Negeri. 
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2. Data Sekunder 

 

Data sekunder dalam penelitian ini Menurut Bungin (2001: 128) adalah data 

yang diperlukan dalam rangka melengkapi informasi yang diperoleh dari 

sumber data primer dan diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumen berkaitan tentang 

struktur birokrasi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Provinsi Lampung serta yang berkaitan dengan penelitian, seperti 

UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Gubernur 

Lampung nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata 

Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Buklet tentang Jenis dan 

Persyaratan 69 Perizinan dan 30 non Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu) dan Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 Tanggal 9 

Desember 2009. 

 

D.  Sumber Data 

 

Informasi yang diperoleh membutuhkan sumber data, dalam menyebutkan 

identitas sumber data primer dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah 

“informan” untuk menjaga identitas asli responden. Informan dipilih secara 

purposive sampling, sebagai pengambilan sampel yang ditetapkan secara 

sengaja oleh peneliti. Teknik Purposive Sampling menurut Silalahi ( 2010: 

272) merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan penguasaan mereka 

terhadap persoalan dan informasi yang sedang diteliti sehingga diharapkan para 



29 

 

informan tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

 

Kriteria yang digunakan sebagai sumber data adalah mengetahui pelaksanaan 

birokrasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi 

Lampung dalam menjaring Investor Dalam Negeri. Berdasarkan kriteria 

tersebut maka sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas mengurus perizinan pemerintahan 

yaitu Mad Husen; 

2. Staf Non Struktural Umum Bidang Ekonomi dan Pembangunan yaitu 

Nazarudin; 

3. Petugas Meja Pengaduan yaitu Ahmad Riyadi; 

4. Petugas Meja Informasi yaitu Lismin Sahri; 

5. Investor dalam negeri yang telah menggunakan jasa Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar umtuk 

memperoleh data yang diperlukan. Menurut Faisal (2001: 51) metode 

pengumpulan data dalam penelitian sosial yang lazim digunakan adalah angket, 

wawancara, observasi, dokumenter, dan tes. Adapun metode pengumpulan data 

yang peneliti gunakan adalah : 

1. Wawancara mendalam, teknik ini digunakan untuk menjaring data-data 

primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 

235) wawancara mendalam yaitu melakukan wawancara secara langsung 
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dengan subyek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan bertanya 

langsung kepada sumber informan untuk menjawab pokok-pokok 

persoalan yang menjadi  substansi perumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang telah dibuat oleh peneliti. Wawancara dilakukan oleh 

peneliti di berbagai tempat salah satunya seperti kantor Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung pada tanggal 

14 – 16 April 2014, hasil wawancara terlampir.  

2. Observasi, menurut Bungin (2001: 142) adalah kemampuan seseorang 

untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata 

serta dibantu dengan panca indra lainnya. Pada penelitian ini peneliti telah  

melakukan observasi langsung pada lokasi yang telah ditetapkan yaitu 

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi 

Lampung pada tanggal 14 April 2014, yang di observasi oleh peneliti 

adalah pelaksanaan kerja  dari pegawai Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung dalam melakukan 

pelayanan terhadap Investor Dalam Negeri. 

3. Dokumen, selain melalui wawancara dan observasi, data dalam penelitian 

ini juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan 

harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan 

sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali 

informasi yang terjadi di masa silam.  Dokumen (Bungin, 2001: 142) 

adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, 

menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang 

berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut. 
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Data yang berhasil peneliti kumpulkan adalah daftar perusahaan investor 

dalam negeri dari tahun 2009-2014, nilai investasi Provinsi Lampung 

tahun 2011-2014, Renstra Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Provinsi Lampung tahun 2015, dan foto-foto terlampir. 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya adalah 

mengolah data. Menurut Bungin (2001: 179) data yang diperoleh dari 

lapangan telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Editing, kegiatan memeriksa data yang terkumpul dan memeriksa 

kelengkapan hasil penelitian yang telah penulis peroleh dari lapangan 

berupa hasil wawancara pada tanggal 14 – 16 April 2014, hasil observasi 

dan hasil pengumpulan dokumen seperti peraturan-peraturan dan buklet-

buklet guna menghindari kekeliruan atau kesalahan penulisan sehingga 

mendukung proses penelitian selanjutnya. 

2. Interpretasi adalah mendeskripsikan hasil penelitian yang telah di dapatkan 

oleh penulis dari lokasi penelitian berupa data primer yaitu hasil 

wawancara pada tanggal 14 – 16 April 2014, hasil observasi dan hasil 

pengumpulan dokumen yang kemudian di interpretasikan untuk kemudian 

dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian 

ini interpretasi dilakukan dengan menafsirkan atau menjabarkan 

kesimpulan yang di dapat dari hasil wawancara. 
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G. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk 

menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan 

menafsirkan hasil penelitian dengan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban 

atas permasalahan yang diteliti. Adapun analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara memaparkan hasil wawancara ke dalam lampiran, 

mengelola data ke dalam bentuk lampiran, menggambarkan proses penelitian 

dan hasil wawancara ke dalam pembahasan dalam skripsi ini dan terakhir 

adalah menafsirkan hasil penelitian ini dengan menghubungkan teori birokrasi 

ideal milik Max Weber dan data yang ada dengan hasil wawancara pada 

informan-informan yang terlibat dalam birokrasi di Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung. Proses analisis data 

kualitatif menurut Matthew B. Mills dan A. Michael Huberman (1992: 20) 

akan melalui proses sebagai berikut: 

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis yang telah peneliti temukan di lapangan. Reduksi 

data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan 

cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diversifikasi. Mereduksi hasil wawancara dari tanggal 14 – 16 April 2014, hasil 

observasi dan juga hasil pengumpulan dokumen seperti meringkas buklet dan 

peraturan yang diperlukan di peneitian ini.  
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2. Penyajian Data (display) dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data yang lebih baik adalah merupakan suatu cara yang 

utama bagi analisis kualitatif yang valid. Dalam display data ini sangat 

membutuhkan kemampuan interpretatif yang baik pada si peneliti, sehingga 

dapat menyajikan data dengan baik. Data-data yang penulis sajikan hanya data 

yang relevan terhadap penelitian ini seperti hasil wawancara yang telah 

direduksi, hasil observasi yang telah dipilih dan dokumen-dokumen baik 

peraturan maupun buklet yang relevan seperti Peraturan Gubernur Lampung 

Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Provinsi Lampung. 

3. Verifikasi (menarik kesimpulan), yaitu penulis mencari arti benda-benda, 

mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi dan alur 

sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian 

berlangsung seperti Peraturan Gubernur yang menjadi acuan adalah peraturan 

terbaru yang mengatur tentang Tugas dan Fungsi dari Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung. Makna-makna 

yang muncul dari data yang diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya 

yang merupakan validitasnya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas 

kebenaran dan kegunaannya. 

 

 


