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BAB III METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif atau 

dikategorikan dalam metode penelitiankualitatif dengan menggunakan metode 

survei yaitu menggambarkan, menjelaskan dan menginterpretasikansuatu fenomena 

yang terjadi pada suatu objek dan data bersifat kualitatif, yaitu data yang 

digambarkan dengankata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh suatu 

kesimpulan 

2. Data : data Primer  yaitu data yang diperoleh langsung dari nelayan dan data 

Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari literatur-literatur yang ada.Dalam 

penelitian ini, kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui Library Research, 

dimana pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis 

berupa buku, browsing melalui internet terhadap masalah yang berkaitan. 

 

3. Metode Pengumpulan Data : 

a. Observasi : 

Digunakan untuk pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung 

objek yang akan diteliti yaitu cara kerja menyalurkan ikan di salurkan dari 

TPI(Tempat Pelelangan Ikan) di Pati. 

b. Wawancara : 

Berfungsi untuk pengumpulan data dengan menggunakan metode tanya jawab sesuai 

dengan informasiyang dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan atau suatu 

pemahaman mengenai suatu fakta yangberkembang oleh pemasok lokal yang 

mengelolah TPI. 

c. Dokumentasi : 

Guna mencari sumber data, hal-hal yang bersangkutan atau berupa variabel, buku 

catatan, agenda,transkrip dan lain sebagainya.Gambaran tempat penelitian secara 

umum dari awal sampai akhir untukmengabadikan situasi dan kondisi penelitian 

dilapangan. 

Gambar 2.1 menunjukkan diagram alir penelitian yang akan dilakukan, dimana 

terlihat alur langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

sehingga menghasilkan output dan outcome yang sesuai. 
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Gambar 2.1 Bagan Alir Penelitian 

  

1. Judul : Pemodelan Supply 

Chain Management dalam 

Sistem  

Bagaimana membuat nelayan dapat 

memperoleh konsumen secara 

langsung tanpa melalui perantara yang 

banyak. 

Tujuan : 

1. Melakukan pencarian data urutan 

distribusi pemasaran ikan. 

2. Melakukan klasifikasi terhadap 

distributor ikan. 

3. Membuat model suppl chain 

management yang dapat digunakan 

untuk mengatur jalannya distribusi 

pemasaran ikan satu pintu. 

Data: 

1. Distribusi rantai pasok pemasaran 

ikan saat ini 

2. Data harga ikan  

3. Data perolehan ikan  

4. Data penjualan ikan 

Output: 

Model Supply 

Chain Management  

Sistem Pemasaran 

Ikan 

Outcome : Prosiding 

Conferences Series IOP  

Pengumpulan Data 

Primer Sekunder 

Analisa Data 

Pemodelan 

Kesimpulan 


