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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengelola 

dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas sampai pada 

pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. penyampaian data dan informasi 

digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah 

dipahami. 

 

Studi kasus didefinisikan sebagai fenomena khusus yang dihadirkan dalam suatu 

konteks yang terbatasi (bounded text), meski batas-batas antara fenomena dan 

konteks tidak sepenuhnya jelas. Menurut Patton (Ahmadi, 2014:13), metode 

kualitatif dapat digunakan keduanya, yakni untuk menemukan apa yang sedang 

terjadi dan kemudian untuk membuktikan apa yang telah ditemukan. Apa yang 

ditemukan harus dibuktikan dengan kembali ke belakang pada dunia empiris 

dibawah studi dan menguji sedemikian rupa analisis-analisis darurat yang cocok 

dengan fenomena dan berfungsi untuk menjelaskan apa yang telah diobservasi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Total 

Quality Management pada bagian produksi pengolahan frozen shrimp PT. 

Indokom Samudra Persada, maka tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
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yang didasarkan pada kualitatif. Penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan 

gambaran secara mendalam tentang implementasi Total Quality Management 

pada bagian produksi pengolahan frozen shrimp PT. Indokom Samudra Persada, 

namun dalam melihat objek tersebut tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan 

melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu melihat sesuatu yang 

bersifat tersembunyi dan harus menemukannya lebih jauh didalam sesuatu yang 

nyata tersebut. (Sugiyono, 2007:45). 

 

3.2 Fokus Penelitian 

 

Penelitian ini memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian maka perlu 

adanya beberapa batasan masalah dan fokus penelitian. Penelitian ini memiliki 

fokus pada analisis pelaksanaan atau implementasi dengan menggunakan aspek 

implementasi Total Quality Management dalam proses produksi frozen shrimp di 

PT. Indokom Samudra Persada, untuk mendapatkan jawaban bagaimana 

penerapan Total Quality Management yang diterapkan pada PT. Indokom 

Samudra Persada. 

 

Penelitian ini juga mengukur tercapainya tujuan standarisasi kualitas ekspor 

frozen shrimp dalam proses implementasinya diperlukan indikator yang 

berpedoman pada  sistem manajemen kualitas, yaitu ISO-9001. Adapun indikator-

indikator yang telah disesuaikan  dengan  ISO-9001, yaitu: 

1. Pemeriksaan mutu 

2. Pengendalian mutu 

3. Pemastian mutu 
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Penelitian ini mengamati dalam implementasi Total Quality Management pada 

bagian produksi frozen shrimp di PT. Indokom Samudra Persada dalam mencapai 

standarisasi kualitas internasional, maka peneliti memberikan batasan masalah 

yang akan diteliti dan dibahas yaitu implementasi Total Quality Management 

dalam bagian produksi frozen shrimp di PT. Indokom Samudra Persada dari 

pemasok bahan baku sampai dengan pengiriman barang. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari 

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengumpulkan data dengan melakukan 

penelitian pada PT. Indokom Samudra Persada yang berlokasi di Jl Ir. Sutami KM 

12,5, Dusun Kemang, Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, kabupaten 

Lampung Selatan, Lampung. 

 

3.4 Subjek, Sumber dan Jenis Data 

3.4.1 Subjek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan-karyawan yang bekerja di bagian 

produksi di PT. Indokom Samudra Persada. Berikut identitas subyek akan 

dijelaskan dalam pembahasan dan analisis data. Berikut akan disajikan informan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemimpin Perusahaan 

2. Manajer quality control 

3. Manajer produksi  
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4. Wakil kepala seksi quality control 

 

Pemilihan informan tersebut berdasarkan kekuatan, posisi dan peran penting, serta 

pengaruh dalam implementasikan Total Quality Management pada bagian 

produksi frozen shrimp yang dikategorikan kedalam beberapa kelompok 

stakeholder, yaitu stakeholder primer, sekunder dan stakeholder kunci, sebagai 

gambaran pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program, dan proyek 

pemerintah (publik) dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Stakeholder Utama (primer) 

Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan 

secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Stakeholder 

utama dalam penelitian ini ditempatkan sebagai penentuan utama dalam 

proses produksi meliputi : Manajer Produksi, Kepala Devisi Produksi, Kepala 

Seksi Administrasi Produksi, Kepala Seksi Lini Awal, dan Kepala Seksi Lini 

Akhir   frozen shrimp di PT. Indokom Samudra Persada. 

 

2. Stakeholder Pendukung (sekunder) 

Stakeholder pendukung merupakan stakeholder yang tidak memiliki kaitan 

kepentingan secara langsung terhadap suatu proses produksi di bagian proses 

produksi frozen shrimp PT. Indokom Samudra Persada, yaitu : Asisten 

Produksi dan Supervisor. 

3. Stakeholder Kunci   

Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara 

legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud 

adalah unsur eksekutif sesuai tingkatannya, legislatif, dan instansi. 
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Stakeholder kunci dalam penelitian ini meliputi : Karyawan/Buruh bagian 

produksi. 

 

3.4.2 Sumber Data 

Arikunto (2006:224) menyatakan bahwa, sumber data adalah subjek darimana 

data dapat diperoleh dan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi 

sumber data, peneliti telah menggunakan rumus 3P, yaitu: 

a. Person (orang), merupakan tempat dimana peneliti bertanya mengenai 

variable yang diteliti 

b. Paper (kertas), adalah tempat peneliti membaca dan mempelajari segala 

sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, seperti arsip, angka, gambar, 

dokumen-dokumem, symbol-simbol, dan lain sebagainya 

c. Place (tempat), yaitu tempat berlangsungnya kegiatan yang berhubungan 

dengan penelitian. 

 

Menurut Lofland dalam Moleong (2007:165), sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan 

melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini 

ditentukan secara purposive atau sengaja dimana informan telah ditetapkan 

sebelumnya. Informan merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami 

proses pelaksanaan dan perumusan program dilokasi penelitian. 
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3.4.3 Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu : 

a. Data Primer 

Data yang telah diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) langsung. Dalam 

penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan terkait isu/pokok masalah dalam penelitian kepada 

informan. Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang 

diberikan informan. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen, catatan-

catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam 

melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh peneliti dengan 

menggumpulkan berbagai buku-buku/literatur Total Quality Management. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan 

seperangkat pertanyaan oleh peneliti. Apa yang orang-orang katakan itu 

merupakan sumber utama data kualitatif, apakah apa yang mereka katakan 

diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis 

melalui analisis dokumen, atau respon survei menurut Patton (1980) dalam 

Ahmadi (2014:108).  
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Teknik pengumpulan data menggunakan multi sumber bukti (triangulasi) artinya 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti akan menggunakan observasi 

partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang 

sama secara serempak. 

 

a. Wawancara 

Guba dan Lincoln (1981) dalam Ahmadi (2014:119) menyatakan bahwa teknik ini 

memang merupakan teknik pengumpulan data yang khas bagi penelitian kualitatif. 

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab langsung antara informan dengan peneliti yang berlangsung secara lisan  

antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung 

informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian Dalam 

penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung kepada kepala devisi 

produksi frozen shrimp di PT. Indokom Samudra Persada. 

 

Langkah-langkah dalam wawancara menurut Lincoln dan Guba terdiri dari 7 

tahap, yaitu:  

a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilaksanakan  

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan 

c.  Mengawali atau membuka alur wawancara  

d. Melangsungkan alur wawancara  

e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya  
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f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam cacatan lapangan  

g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 

 

Alat-alat yang kami gunakan dalam wawancara adalah buku catatan, laptop, tape 

recorder dan camera. Hal ini bermanfaat untuk mencatat dan mendokumentasikan 

semua percakapan dengan sumber data, di mana kesemuanya telah digunakan 

setelah mendapat izin dari sumber data. 

 

b. Observasi 

Tujuan data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, 

kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar itu, orang-orang yang berpartisipasi dalam 

kegiatan-kegiatan, makna latar, kegiatan-kegiatan, dan partisipasi mereka dalam 

orang-orangnya (Patton, 1980) dalam (Ahmadi, 2014: 161). Observasi merupakan 

kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, 

pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab 

masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, 

kondisi, atau suasana tertentu. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan 

observasi pada aktivitas proses produksi frozen shrimp di PT. Indokom Samudra 

Persada. 

 

c. Dokumentasi 

Pengertian dokumentasi adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, 

video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat 

digunakan sebagai informasi suplemen sebagian kajian kasus yang sumber data 

utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara (Bogdan & Biklen, 1998) 

dalam (Ahmadi, 2014: 179). Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data 
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tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber data resmi dan sumber tidak 

resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh 

lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen 

yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang 

akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan 

pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 

Data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data 

kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini pengolahan data tidak harus dilakukan 

setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah 

pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh 

kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses yang cukup panjang. Data 

dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga 

menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan 

secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh serta hasil-hasil penelitian 

baik dari hasil studi lapangan ataupun studi literatur untuk kemudian memperjelas 

gambaran hasil penelitian. 

 

Menurut Neuman (2000) dalam Ahmadi (2014: 229) analisis data merupakan 

suatu pencarian pola-pola dalam data, yaitu perilaku yang muncul, objek-objek, 

atau badan pengetahuan (a body of knowledge). Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawanca, peneliti sudah 
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melakukan analisis terhadap setiap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya sudah tidak 

jenuh. Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu : 

 

a. Reduksi data (Reduction data) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pda 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan atau data yang diperoleh dari 

lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara terliti 

dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.  

b. Penyajian data (Data display) 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang 

dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh 

dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk 

diadakannya suatu kesimpulan. 

c. Penarikan kesimpulan (Concluting drawing) 

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan 

data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan 

persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang 

dituangkan dalam kesimpulan tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan 
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kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori 

hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara. 

Berikut adalah gambar dari analisis data dan model interaktif menurut Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono (2007: 189): 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif 

 

Gambar mengenai komponen analisis data model Miles dan Huberman diatas 

menjelaskan bahwa, dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang bersamaan tersebut 

meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

 

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji credibility 

(validitas internal), uji transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas), dan uji confirmability (obyektivitas). Dalam hal ini, karena 

penelitian yang digunakaan adalah studi kasus data tunggal, maka peneliti hanya 

menguji validitas dan reliabilitasnya dengan tiga uji, yaitu: 

Pengumpulan Data 
Penyajian Data 

(Data Display) 

Reduksi Data 

(Reduction Data) 

Pemeriksaan Kesimpulan  

(Verification) 
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1. Uji Kredibilitas (Validitas Internal) 

Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara 

lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, 

triangulasi, analisis kasus negatif dan member check. 

 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Penelitian ini diperpanjang sampai dengan beberapakali, yaitu wawancara 

dilakukan lebih dari sekali. Wawancara tidak hanya dilakukan dengan subyek, 

tetapi juga dilakukan dengan beberapa informan (signifikant other). Hal itu juga 

dilakukakan beberapa kali. Hal ini dikarenakan kondisi subyek yang sangat tidak 

stabil, sehingga perlu wawancara mendalam yang pelaksanannya tidak cukup 

hanya satu kali. Begitu juga pada tahap observasi. Observasi yang diulang 

sebanyak 5 kali, melalui observasi intens. Artinya observasi dilakukan dengan 

waktu yang cukup dalam satu harinya. Baik itu saat pagi hari, siang hari atau pun 

malam hari. 

 

b. Peningkatan Ketekunan 

Pengujian kredibilitas berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Peneliti membaca seluruh catatan hasil penelitian secara lebih 

cermat, sehingga diketahui kesalahan dan kekurangannya. Hal ini dilakukan 

dengan memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang 

diamati. 

 

c. Triangulasi 

Hal ini dilakukan dengan triangulasi teknik, triangulasi waktu dan triangulasi 

sumber. Tringulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama 

dengan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi pada 
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sumber data primer. Tringulasi waktu artinya pengumpulan data dilakukan pada 

berbagai kesempatan, yaitu pagi, siang dan sore hari. Sedangkan tringulasi sumber 

dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber data yang 

berbeda, yaitu selain wawancara dilakukan dengan subyek, kami juga 

menanyakan hal yang sama dengan karyawan di PT. Indokom Samudra Persada. 

 

Gambar 3.2 Triangulasi Sumber Data 

 

d. Analisis Kasus Negatif 

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis kasus negatif yang berarti peneliti 

mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah 

ditemukan. Jika dalam penelitian ini terdapat beberapa kasus negatif yang telah 

ditemukan, akan ditanyakan kembali kapada sumber data sehingga mendapat 

kesepakatan dan data menjadi tidak berbeda. Namun jika dari beberapa 

narasumber memberikan data yang sama, maka data telah kredibel. 

 

 

Sumber 
Data 
Sama 

Observasi 
Partisipatif 

Wawancara 
Mendalam 

Dokumentasi 
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e. Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan Refrensi digunakan untuk membantu dalam penelitian ini, untuk 

mendukung dan membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, peneliti 

akan memberikan data dokumentasi berupa foto-foto hasil observasi. 

 

2. Uji Transferability (Validitas Eksternal) 

Transeferability menunjukkan derajad ketepatan atau dapat diterapkannya hasil 

penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini 

berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau 

digunakan dalam situasi lain. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini 

untuk selanjutnya dapat diterapkan, maka pembuatan laporan ini akan dibuat 

secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.  

 

3. Uji Dependability (Reliabilitas) 

Dependability disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang reliable adalah 

apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. 

Dalam hal ini, uji dependability ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat “jejak 

aktivitas lapangan” atau “field note” yang akan dilampirkan pada halaman 

belakang laporan yang isinya meliputi bagaimana peneliti mulai menentukan 

fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, 

melakukan uji keabsahan data, sampai dengan membuat kesimpulan.  


