
40

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara peneliti dalam menciptakan suatu

kerangka atau prosedur yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu

pengetahuan agar mencapai kesimpulan yang obyektif dari suatu fenomena atau

permasalahan yang sedang terjadi (Zikmund dkk., 2009). Berdasarkan latar

belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab 1, penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berupa studi kasus

pada PT Hamudha Prima Media dengan tema “Analisis Penentuan Rute Distribusi

Buku Tematik Kurikulum 2013 dengan Menggunakan Metode Saving Matrix

(Studi Kasus pada PT Hamudha Prima Media)“.

Creswell yang dikutip oleh Anshory (2013) berpendapat bahwa penelitian

kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh

sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah

sosial atau kemanusiaan. Sementara Marshal yang dikutip oleh Sarwono (2006)

menyatakan bahwa penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang

mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas

yang ada dalam interaksi antar manusia. Proses dalam melakukan suatu penelitian

merupakan penekanan yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif

sehingga peneliti akan lebih berfokus pada proses yang dijalani dibandingkan

pada hasil akhir.
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Karena proses memerlukan waktu dan kondisi yang berubah – ubah, maka

definisi penelitian kualitatif akan berdampak pada desain riset dan cara – cara

dalam melaksanakannya yang bersifat fleksibel (Sarwono, 2006:193). Desain riset

yang bersifat fleksibel tersebut membuat peranan peneliti sangan dominan dalam

menentukan keberhasilan penelitian yang dilaksanakan, sedangkan peranan desain

hanya membantu mengarahkan jalannya proses penelitian agar sesuai denhan

pernyataan masalah dan berjalan dengan sistematis (Patilima, 2013).

Dalam penelitian ini menitikberatkan kepada studi kasus yang merupakan

penelitian secara rinci dan mendalam mengenai suatu obyek tertentu dalam kurun

waktu tertentu dengan mendetail dan menyeluruh. Menurut Bungin yang dikutip

Anshory (2013), desain penelitian studi kasus lebih memusatkan diri pada suatu

unit tertentu dari berbagai fenomena.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data

sekunder untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tema penelitian. Data

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara

yang dilakukan kepada manajer operasi, kepala gudang, dan kepala bagian

distribusi atau staf yang bersangkutan, serta melalui survey yang dilakukan

melalui proses magang kerja di PT Hamudha Prima Media selama tiga bulan.

Survey dilakukan pada saat jeda waktu kegiatan magang kerja. Magang kerja

dilaksanakan dari hari Senin – Sabtu pada pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Wawancara yang dilakukan terkait dengan permasalahan yang dikaji sehingga

mendapatkan informasi mengenai jarak dari perusahaan ke masing – masing
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kabupaten yang dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan buku tematik

kurikulum 2013, kapasitas dari masing – masing truk yang digunakan perusahaan,

dan bagaimana proses distribusi yang telah dijalankan oleh perusahaan selama ini.

Sementara data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan dapat

diperoleh oleh penulis dengan cara membaca literatur dan buku - buku yang

menjelaskan masalah yang terkait, dan melakukan kajian dari dokumen –

dokumen tertulis yang dimiliki oleh perusahaan seperti rancangan penentuan rute

distribusi yang dibuat oleh perusahaan, laporan jumlah pemesanan buku dari

masing - masing kabupaten, serta laporan lainnya yang terkait dengan proses

pendistribusian buku tematik kurikulum 2013. Data sekunder diperlukan untuk

menunjang informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang ingin

diteliti.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, metode yang dilakuka adalah melalui

survey langsung, wawancara, dan kajian terhadap dokumen - dokumen yang

berkaitan dengan tema yang diteliti. Survey dilakukan melalui proses magang

kerja di PT Hamudha Prima Media selama tiga bulan. Survey dilakukan pada saat

jeda waktu kegiatan magang kerja. Magang kerja dilaksanakan dari hari Senin –

Sabtu pada pukul 08.00 – 16.00 WIB. Wawancara akan dilakukan dengan cara

penulis mempersiapkan terlebih dahulu rancangan pertanyaan yang akan diajukan

sehingga pertanyaan yang akan diajukan tetap berada pada tema penelitian.

Wawancara akan dimulai dengan mengemukakan topik umum yang dapat

membantu penulis untuk memahami perspektif makna yang diwawancarai.
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Keunggulan utama dari wawancara adalah memungkinkan peneliti mendapatkan

jumlah data yang lebih banyak, namun metode wawancara juga memiliki

kelemahan yaitu dapat melibatkan aspek emosi, sehingga dibutuhkan kerjasama

yang baik antara pewawancara dengan narasumber (Sarwono, 2006).

Sementara kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam

mengumpulkan data atau informasi. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat

karena dapat dilakukan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian. Seorang

peneliti dengan mempelajari dokumen – dokumen yang tersedia dapat membantu

mengenal budaya dan nilai – nilai yang dianut oleh obyek yang diteliti (Sarwono,

2006). Selain kajian dokumen, penulis juga akan melaksanakan studi kepustakaan

untuk memperoleh data sekunder dan landasan teori yang terkait dengan

permasalahan yang sedang diteliti.

3.4. Teknik Analisis dan Triangulasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode saving matrix dengan

menggunakan aplikasi microsoft excel dalam menganalisis data yang diperoleh.

Metode ini digunakan karena kesesuaian data yang dibutuhkan antara teori yang

dijelaskan dengan yang terjadi di lapangan. Sementara microsoft excel digunakan

untuk menghitung matriks penghematan yang berasal dari jarak perusahaan

sebagai depot ke masing – masing tujuan. Penulis menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif dalam mengolah data yang diperoleh. Langkah pertama yang

dilakukan adalah melakukan survey langsung di PT Hamudha Prima Media untuk

mengidentifikasi proses distribusi dan kendala yang dihadapi terkait pengiriman

buku tematik kurikulum 2013. Setelah itu, penulis akan melakukan wawancara
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terhadap pihak yang terkait dengan proses pendistribusian buku tematik

kurikulum 2013 di PT Hamudha Prima Media seperti manajer operasional, kepala

gudang, dan kepala bagian distribusi atau staf yang bersangkutan. Data yang diperoleh

dari hasil wawancara akan dibuat transkrip dengan cara memutar kembali

rekaman wawancara dan menuliskan hasil rekaman ke dalam transkrip.

Selanjutnya penulis akan mengambil data yang sesuai dengan konteks

penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. Setelah mengadakan

wawancara, penulis akan mengkonfirmasi hasil wawancara terhadap informan

yang bersangkutan untuk menjaga kebenaran data yang diperoleh.

Dalam melakukan penelitian yang bersifat kualitatif, penulis perlu melakukan

triangulasi untuk meminimalkan terjadinya bias terhadap data dan informasi yang

diperoleh. Triangulasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan dua atau lebih

metode pengumpulan data dalam penelitian ini dari beberapa aspek perilaku

manusia (Cohen dkk., 2007). Secara analogi, triangulasi dalam ilmu sosial

berusaha untuk memetakan, atau menjelaskan lebih lengkap, kekayaan dan

kompleksitas perilaku manusia dengan mempelajari lebih dari satu sudut pandang

dengan memanfaatkan baik data kuantitatif dan kualitatif.

Triangulasi adalah cara yang ampuh untuk menunjukkan validitas khususnya

pada penelitian kualitatif (Campbell dan Fiske, 1959; Cohen dkk., 2007).

Triangulasi juga dapat digunakan untuk memastikan kaeabsahan data yang

diperoleh. Triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang diperoleh untuk keperluan
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pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah tersedia (Mackey

dan Gass, 2005).

Menurut Gorard dan Taylor (2004) yang dikutip oleh Cohen dkk., (2007),

penggunaan triangulasi akan membantu untuk mengatasi masalah 'sifat terbatas'

dari metode yang digunakan. Terdapat beberapa jenis triangulasi, antara lain

triangulasi data yaitu mencakup pengumpulan data melalui beberapa sampel,

triangulasi peneliti yaitu mengacu pada penggunaan lebih dari satu peneliti di

lapangan untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data, triangulasi teoritis

yang mengacu pada penggunaan lebih dari satu teori dalam menginterpretasikan

data, dan triangulasi metodologi yang mengacu pada penggunaan lebih dari satu

metode untuk mengumpulkan data.

Dalam penggunaan beberapa metode, triangulasi mungkin menggunakan

pendekatan normatif maupun penafsiran atau mungkin kombinasi dari kedua

pendekatan tersebut. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah, maka

perlu diteliti kredibilitasnya dengan mengunakan triangulasi dari sumber data

yang diperoleh (Creswell, 2012). Sumber data yang diperoleh berasal dari data

primer maupun data sekunder.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan triangulasi data dan triangulasi

metodologi dari segi sumber data yang diperoleh dan informan yang akan diminta

keterangannya, yaitu dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari

wawancara kepada manajer operasional yang bertugas di PT Hamudha Prima

Media, kepala gudang, kepala bagian distribusi di perusahaan, dan staf bagian

distribusi perusahaan. Selain itu penulis melakukan survey secara langsung di PT
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Hamudha Prima Media untuk mengetahui bagaimana proses pendistribusian buku

tematik kurikulum 2013 yang dijalankan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk

memperoleh data dan informasi dari beberapa sudut pandang sehingga

mengurangi terjadinya bias. Selain dari data primer, sumber data yang diperoleh

juga berasal dari data sekunder yang berupa dokumen – dokumen di perusahaan

yang terkait dengan proses distribusi buku tematik kurikulum 2013 dan penentuan

rute yang telah dijalankan perusahaan, serta beberapa literatur yang didapat dari

proses studi kepustakaan untuk mendukung teori yang digunakan dalam

permasalahan distribusi buku tematik kurikulum 2013 di PT Hamudha Prima

Media.

3.5. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkungan riset dari penelitian ini adalah lingkungan riel (field setting) yang

dilakukan di PT Hamudha Prima Media, Boyolali, Jawa Tengah. Sedangkan

untuk kedalaman risetnya berupa studi kasus, sehingga hasil yang diperoleh dari

penelitian ini belum tentu sama dengan hasil penelitian lainnya karena penelitian

yang dilakukan bersifat mendalam namun hanya pada satu obyek. Fokus dari

penelitian ini terkait dengan sistem pendistribusian buku tematik kurikulum 2013.

Hal yang ingin diteliti adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan dari usulan

penggunaan metode saving matrix terkait dengan penghematan biaya yang akan

diperoleh dan ketepatan waktu yang dicapai.

Waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan melalui proses magang kerja di

PT Hamudha Prima Media, dan penelitian dilaksanakan pada jam operasional

perusahaan yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 08.00 – 16.00 WIB.
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Unit analisis yang terlibat dalam penelitian ini adalah perusahaan PT Hamudha

Prima Media dalam melakukan proses distribusi buku tematik kurikulum 2013

tingkat SD melalui wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dengan proses

tersebut seperti manajer operasi, kepala gudang, dan kepala bagian distribusi atau

staf yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survey

langsung ke lapangan untuk mengetahui sistem pendistribusian buku tematik

kurikulum 2013 yang dilakukan oleh PT Hamudha Prima Media.
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3.6. Tahapan Penelitian

Gambar 3.1

Tahapan Penelitian

Studi Pendahuluan

Rumusan Masalah

Penetapan Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data

Survey Lapangan Studi Pustaka

Analisis Metode Saving Matrix

Penentuan Rute Distribusi

Perbandingan biaya transportasi dan
ketepatan waktu pengiriman

Kesimpulan dan Saran

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PENENTUAN RUTE ... EL DINIYAH SURURI




