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III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe kualitatif. Moleong (2011:6) 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan 

individu atau organisasi ke dalam variabel ataiu hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Menurut Basrowi dan 

Suwandi (2008:1), penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang 

bertujuan mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir 

induktif. 
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Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwasanya fenomena yang akan diteliti 

adalah kinerja rendah Perum Bulog Divre Lampung dalam penyelenggaraan 

Raskin, seperti adanya teguran oleh DPRD Provinsi Lampung atas kinerja rendah 

Perum Bulog Divre Lampung, keterlambatan penyaluran Raskin, keluhan 

masyarakat atas buruknya kualitas Raskin, kegiatan reprocessing dan uji 

kelayakan Raskin yang tidak sesuai dengan standar. Sehingga Peneliti 

menetapkan bahwa subjek dalam penelitian ini adalah Perum Bulog Divre 

Lampung. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah 

metode kualitatif.  Melalui metode ini, Peneliti ingin mengetahui gambaran 

kinerja Perum Bulog Divisi Regional Lampung dalam penyelenggaraan program 

Raskin tahun 2013, serta menguraikan faktor-faktor yang menjadi 

penghambatnya. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus menurut Cresswell dalam Tresiana (2013:39) merupakan konsep utama 

yang dibahas dalam suatu penelitian ilmiah. Fokus perlu ditetapkan untuk 

menciptakan penelitian yang terkonsentrasi. Fokus dalam penelitian ini yaitu hal-

hal yang berkaitan dengan kinerja Perum Bulog Divre Lampung dalam 

penyelenggaraan program Raskin tahun 2013 dan faktor yang menghambat 

kinerja Perum Bulog Divre Lampung tersebut. Dalam mengkaji fokus penelitian 

ini, Peneliti menggunakan konsep pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh 

Mahsun. Berikut merupakan fokus penelitian ini.  

1. Kinerja Bulog Divre Lampung dalam Penyelenggaraan Program Raskin tahun 

2013 yang diukur melalui beberapa indikator, yakni: 
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a. Masukan (Input) 

Indikator masukan mengukur segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 

Ukuran dalam indikator ini yaitu: 

1) Kompetensi SDM yang terlibat 

2) Sarana dan prasarana  

b. Proses (Process) 

Indikator ini mengukur upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka 

mengolah masukan menjadi keluaran. Ukuran dalam indikator ini yaitu: 

1) Efisiensi prosedur  

2) Ketepatan  jumlah 

3) Ketepatan waktu 

4) Ketepatan kualitas 

5) Ketepatan harga 

c. Keluaran (Output) 

Adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu 

kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud. Indikator 

keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu 

kegiatan.  

Dalam indikator ini, ukuran yang digunakan untuk mengukur keluaran 

(output) dalam kegiatan pengadaan adalah: Jumlah beras yang dapat 

disediakan untuk program Raskin 
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Sedangkan untuk mengukur keluaran (output) dalam kegiatan penyaluran 

adalah: Jumlah masyarakat miskin yang terlayani 

d. Hasil (Outcome) 

Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 

(output). Dalam hal ini, indikator hasil (outcome) yang akan diukur 

adalah hasil dalam kegiatan penyaluran saja, karena kontribusi kegiatan 

pengadaan hanya sampai pada output berupa ketersediaan beras untuk 

program Raskin. Ukuran dalam indikator ini yaitu: Tingkat kepuasan 

Rumah Tangga Sasaran  

2. Faktor yang Menghambat Kinerja Bulog Divre Lampung dalam 

Penyelenggaraan Program Raskin difokuskan pada: 

1) Faktor Internal 

2) Faktor Eksternal 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive) yakni dengan 

melihat permasalahan yang ada. Masih banyaknya permasalahan yang terjadi 

seputar penyelenggaraan Program Raskin di Povinsi Lampung, yang melibatkan 

Perum Bulog Divre Lampung, serta melihat bahwa Perum Bulog Divre Lampung 

memiliki posisi penting dalam program ini, sehingga Peneliti merasa perlu 

melakukan penelitian di Perum Bulog Divre Lampung. Selain itu, untuk 

mendukung penelitian ini, Peneliti juga melakukan pengumpulan data di lokasi-

lokasi yang memiliki keterkaitan dengan program Raskin yang diselenggarakan 

oleh Perum Bulog Divre Lampung, seperti Gudang Bulog dan Titik Distribusi.  
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D. Sumber dan Jenis Data 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2011: 157), sumber data utama 

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

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka Peneliti 

membagi data dalam penelitian ini ke dalam 2 jenis yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan 

merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi 

penelitian. Data-data tersebut berupa hasil wawancara, dan pengamatan 

(observasi) yang Peneliti dapatkan selama melakukan penelitian. Data-data 

ini merupakan bahan analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis 

dan digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. 

Data-data yang dapat dijadikan informasi yakni berupa surat-surat, Instruksi 

Presiden, peraturan daerah, data statistik, dan data-data lainnya yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari informan terkait 

penelitian yang dilakukan. Menurut Lincoln dan Guba dalam Tresiana (2013: 
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98) bahwa tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung 

dalam pikiran dan hati orang lain, dan bagaimana pandangannya tentang 

dunia. Dalam melakukan wawancara ini, alat yang digunakan adalah alat 

perekam dan dilengkapi dengan catatan-catatan kecil peneliti. Sumber data 

(informan) yang akan penulis gunakan dalam metode ini yaitu: 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Nama 
Hari/ Tanggal 

Wawancara 
Jabatan 

1. Bapak Arifin Slawat 
20 Februari 2014 

25 Februari 2014 

Kepala Seksi Pengadaan 

Perum Bulog Divre 

Lampung 

2. 
Ibu Nurul Inayah, SE 

dan stafnya 

21 Februari 2014 

25 Februari 2014 

5 Maret 2014 

Kepala Seksi Penyaluran 

Perum Bulog Divre 

Lampung 

3. Ibu Susana S.Pert 27 Februari 2014 

Seksi Hubungan 

Masyarakat Perum Bulog 

Divre Lampung 

4. Bapak Azwir 
3 Maret 2014 

5 Maret 2014 

Kepala Gudang Sukaraja 

Perum Bulog Divre 

Lampung 

5. 
Ibu Sri Endang 

Setiowati dan Hendra S 

3 Maret 2014 

12 Maret 2014 

Satker Raskin Perum Bulog 

Divre Lampung 

6. Bapak Idham 27 Februari 2014 

Satgas Pengadaan Perum 

Bulog Divre Lampung 

Tahun 2013 

7. Bapak Abdul Aziz 14 Maret 2014 

Kepala Bidang 

Ketersediaan dan 

Kerawanan Pangan, Badan 

Ketahanan Pangan Daerah 

Provinsi Lampung 

8. Bapak Palgunadi, STP 21 Maret 2014 
Anggota Komisi II DPRD 

Provinsi Lampung 

8 Ibu Sri Wedari 13 Maret 2014 

Kasi Pemberdayaan 

Kelurahan Talang, 

T.Betung, Bandar Lampung 

9 Bapak Suryanto 23 Maret 2014 

Pimpinan PP Puji Rahayu, 

Mitra Kerja Perum Bulog 

Divre Lampung 

10 
Beberapa warga Kota 

Bandar Lampung 
12 Maret 2014 

Rumah Tangga Sasaran-

Penerima Manfaat (RTS-

PM) Program Raskin 
Sumber: Olah data Peneliti, Maret 2014 
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2. Observasi (Pengamatan) 

Observasi yang dilakukan oleh Peneliti adalah observasi non partisipan yaitu 

peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Melalui teknik 

ini, data-data yang ingin didapatkan yaitu berupa keadaan lokasi penelitian, 

kegiatan manusia terkait penelitian, serta situasi sosial yang ada di lokasi 

penelitian. Dalam penelitian ini Peneliti mengamati kegiatan pegawai Bulog 

Divre Lampung dalam melakukan kegiatan terkait penyelenggaraan Raskin 

yakni pengadaan dan penyaluran Raskin, kegiatan Gudang Bulog sebagai 

lokasi keluar masuknya beras serta sebagai lokasi penyimpanan beras, 

kegiatan penyaluran Raskin di Titik Distribusi serta situasi sosial yang ada di 

lokasi penelitian. Selain itu hal lainnya yang ingin peneliti ketahui adalah 

mengenai kendala internal dan eksternal yang diindikasikan sebagai faktor 

penghambat kinerja Bulog Divre Lampung dalam penyelenggaraan program 

Raskin. 

3. Dokumentasi  

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:169), dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam bentuk catatan dokumen. 

Data-data yang dapat dijadikan informasi yakni berupa peraturan daerah, 

instruksi Presiden, catatan resmi, laporan media massa dan lain sebagainya. 

Data-data yang dapat dijadikan informasi dalam penelitian ini yaitu data-data 

yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Program Raskin di Provinsi 

Lampung. 

 



52 
 

Tabel 3.2. Daftar Dokumentasi Penelitian 

No. Nama Dokumen Substansi 

1. Instruksi Presiden Nomor 3 

Tahun 2012 tentang Kebijakan 

Pengadaan Gabah/Beras dan 

Penyaluran Beras oleh 

Pemerintah 

Penunjukkan Perum Bulog sebagai pelaksana 

kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran 

beras, ketentuan HPP dalam pengadaan 

gabah/beras, penetapan kebijakan pengadaan dan 

penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat 

miskin 

2. Pedoman Umum Subsidi Beras 

Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Randah (Pedum Raskin) Tahun 

2013 

Formulasi mengenai berbagai aspek strategis dan 

tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta 

pihak yang bertanggung jawab. 

4. Surat Gubernur Lampung Nomor 

500/1732/I/04/2013 tentang 

Tambahan Alokasi Pagu Raskin 

Tahun 2013 Provinsi Lampung  

Alokasi pagu Raskin, yang terdiri dari jumlah 

RTS-PM,  plafond kuantum Raskin, dan harga 

tebus Raskin pada Tahun 2013. 

5 Dokumen-dokumen terkait 

penyelenggaraan Raskin oleh 

Perum Bulog Divre Lampung 

a. SOP Pengadaan Gabah/Beras di Lingkungan 

Perum Bulog Divre Lampung 

b. Standar Operasional Prosedur Penyaluran Beras 

Perum Bulog 

c. Pronosa dan Realisasi Pengadaan DN tahun 

2013 Perum Bulog Divre Lampung  

d. Target Pengadaan DN Tahun 2013 Divre 

Lampung 

e. Hasil Analisa Kualitas Beras Pengadaan Tahun 

2013 

f. Laporan Realisasi Penyaluran Raskin Tahun 

2013 Provinsi Lampung 

Sumber: Olah Data Peneliti, Maret 2014 
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F. Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2012:335) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2012:337), bahwa aktivitas dalam analisis data pada penelitian kualitatif meliputi 

tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung secara 

terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Karena saat penelitian 

berlangsung, banyak informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian, 

sehingga perlu dilakukan pemilahan data untuk menemukan hal-hal pokok 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Penyajian Data 

Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. Pada penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam 

secara deskriptif.  
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c. Penarikan Kesimpulan 

Peneliti menarik kesimpulan atas penelitian setelah dilakukan verifikasi 

secara terus-menerus, sejak awal memasuki lapangan dan selama proses 

penelitian berlangsung. Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari 

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

dituangkan dalam suatu kesimpulan. 

 

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2012:366), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi beberapa hal, yaitu: 

1. Uji Kredibilitas 

Penerapan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan triangulasi. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  

a. Triangulasi Sumber 

Dalam penggunaan triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data, 

Peneliti melakukan perbandingan atau pengecekan data yang didapat 

melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber tersebut kemudian 

dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang 

berbeda dan mana pandangan yang spesifik. Melalui data yang telah 

dianalisis oleh Peneliti kemudian dihasilkan suatu kesimpulan. Dalam 

penelitian ini, Peneliti akan membandingkan data yang Peneliti peroleh 

dari beberapa sumber yang berbeda, seperti Perum Bulog Divre 
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Lampung, Badan Ketahanan Pangan, DPRD Provinsi Lampung, Titik 

Distribusi, dan Rumah Tangga Sasaran program Raskin. 

b. Triangulasi Teknik 

Dalam triangulasi teknik, Peneliti melakukan uji kredibilitas data melalui 

pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, 

yakni melakukan pengecekan hasil wawancara dengan observasi atau 

dokumentasi. Hasil pengecekan data tersebut kemudian Peneliti analisis, 

untuk kemudian didapat suatu kesimpulan.  

2. Uji Keteralihan  

Nilai transfer dalam hal ini berkenaan dengan pertanyaan sampai dimana 

hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini data-data harus diuraikan secara rinci, jelas, 

dan sistematis agar dapat dipahami pembaca. Sehingga pembaca memperoleh 

gambaran mengenai pengaplikasian hasil penelitian ini.   

3. Uji Kebergantungan 

Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, uji kebergantungan 

dilakukan dengan cara peneliti melakukan diskusi dengan dosen pembimbing 

atas data-data yang ditemukan di lapangan selama proses penelitian 

berlangsung. 
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4. Uji Kepastian 

Uji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan dalam penelitian. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep 

objektivitas. Untuk menjamin kepastian bahwa penelitian ini objektif, peneliti 

akan berdiskusi dengan pembimbing dan informan terhadap kebenaran data, 

dan melakukan penarikan kesimpulan dari data yang didapat. 

 


