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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan pusat perbelanjaan moderen merupakan suatu fenomena 

yang dapat ditemui baik dikota kecil maupun dikota besar di Indonesia, 

keberadaan pusat perbelanjaan ini memiliki dampak tertentu terhadap 

perkembangan untuk suatu kota, bagi pemerintah pembangunan mall merupakan 

salah satu keuntungan dalam bidang PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Malang 

melalui pajak pembangunanya, usahanya dan lainya. Sedangkan bagi pemodal 

pembangunan mall merupakan bisnis strategis karena mengingat perkembangan 

Kota Malang yang semakin pesat dari segala bidang serta didukung oleh 

masyakatnya maupun pendatang yang semakin bertambah pula jumlahnya.  

Kemajuan suatu kota ditandai dengan adanya keberhasilan dalam 

pembangunan. Kota secara demografis adalah suatu tempat dimana terdapat 

pemusatan atau konsentrasi penduduk yang sangat tinggi dibandingkan wilayah 

sekitarnya, secara sosial, ekonomis merupakan suatu lingkungan dengan kegiatan 

perekonomian dan kegiatan usaha yang beragam dan didominasi oleh kegiatan 

usaha bukan pertanian yaitu usaha jasa, perdagangan, perangkutan, dan 

perindustrian. Sedangkan secara fisik kota merupakan suatu lingkungan dimana 

terdapat suatu tatanan lingkungan fisik yang didominasi oleh struktur binaan.  

Kota adalah suatu tatanan fisik dengan konsentrasi penduduk yang sangat 

tinggi dengan sifat masyarakat yang heterogen dan memiliki kegiatan 

perekonomian dan usaha bukan pertanian. Untuk mengembangkan kegiatan 
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perekonomian dan usaha bukan pertanian keberadaan tanah menjadi salah satu 

faktor yang sangat penting keberdaanya sehingga pembangunan pada dasarnya 

adalah suatu upaya untuk menciptakan atau mengembangkan wilayah menjadi 

lingkungan yang nyaman baik untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya. 1 

Peningkatan pembangunan gedung di malang ini terjadi karena beberapa 

faktor seperti Peningkatnya Perekonomian. Perkembangan Kota Malang yang 

semakin pesat ini di dukung oleh masyarakatnya dan pendatang yang semakin 

bertambah jumlahnya karena Kota Malang merupakan tempat studi dan wisata 

yang banyak di minati oleh orang. Pembangunan Gedung yang dapat dikatakan 

sebagai Bangunan baru yang baru beroperasional di Kota Malang adalah Mall 

Dinoyo City. Mall Dinoyo City ini tepatnya berada di Jalan MT.Haryono nomor 

195-197 yang disekitarnya banyak took atau usaha milik warga yang tinggal di 

sepanjang jalan MT.Haryono dan berada juga di samping wilayah bangunan 

pendidikan universitas islam malang.2 

 Pembangunan Mall di Malang ini tidak diimbangi dengan pengembangan 

transportasi, sehingga tidak sedikit menimbulkan dampak negatif terhadap lalu 

lintas. Masalah utama adalah kemacetan, terjadinya kemacetan ini disebabkan 

karena kapasitas jalan yang ada sudah tidak dapat menampung jumlah kendaraan 

yang semakin bertambah sehingga ruas jalan semakin sempit. Mall Dinoyo City 

ini berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk dengan keadaan 

                                                           
1
 Sulistyaningsih, Tri.2012.elaborasi model citizen control dalam politikkebijakan tata ruang kota. 

Malang:Umm.Hal:32 
2
Kurnia saxon zakaria. Dr, 2015, “penerbitan izin mendirikan bangunan pasar terpadu dinoyo nomor 

188.45/35.73.112/2012 dalam pelaksanakaan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah kota 
malang 2010-2030”, mahasiswa fakultas hukum , studentjournal.ub.ac.id 
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space/ruas jalan raya MT.Haryono sendiri yang sempit dan sering terjadi 

kemacetan lalu lintas.3 

Berdasarkan keberadaan lokasi Mall Dinoyo City yang telah di uraikan 

diatas maka Mall Dinoyo City di dalam Pembangunannya yang harus memenuhi 

unsur penting dalam pembinaan dan pembentukan terhadap karakter fisik 

lingkungan, sehingga sesuai dengan skalanya tertib bangunan merupakan unsur 

tertib lingkungan serta bagian di dalam mewujudkan terciptanya tertib perkotaan. 

Oleh karena itu pengaturan izin mendirikan bangunan Mall Dinoyo City tetap 

mengacu pada pengaturan, harus memenuhi persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis bangunan gedung. 

Sehingga Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mall Dinoyo City 

harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Untuk mencapai Proses 

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus sesuai pada aturan Proses Tata 

Cara Penerbitan IMB yang terdapat pada Pasal 103 menyebutkan bahwa proses 

penerbitan IMB digolongkan sesuai dengan tingkat kompleksitas proses 

pemeriksaan dan pengolahan dokumen rencana teknis ini harus diperhatikan 

karena merupakan Proses Tata Cara Penerbitan IMB dalam pengambilan 

kebijakan pemerintah kota dalam membangun daerahya. 

Oleh karena itu melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih rinci 

tentang KebijakanBadan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang 

Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mall Dinoyo City melalui 

                                                           
3
 Berita Mall Dinoyo (online), www.malangtimes.com, Diunduh Pada tanggal 2 Februari 2016, Pukul  

09.11 WIB 
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Pengaturan persyaratan administratif dan dokumen teknis bangunan gedung Mall 

Dinoyo City, dengan yang dimaksud agar mengetahui persyaratan administratif 

yang diperlukan untuk mendirikan bangunan gedung, baik dari segi kejelasan 

status tanahnya, kejelasan status kepemilikan bangunan gedungnya, maupun 

kepastian hukum bahwa bangunan gedung yang didirikan telah memperoleh 

persetujuan dari pemerintah daerah dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan 

Gedung. Dalam penelitian ini juga penulis bertujuan untuk menganalisis 

kesesuaian peraturan dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan diatas, maka terdapat 

beberapa permasalahan penting yang akan dirumuskan masalah dalam bentuk 

pertanyaan : 

1. Bagaimana kebijakan badan pelayanan perizinan terpadu (BP2T) Kota 

Malang dalam pemberian izin  mendirikan bangunan mall dinoyo city ? 

2. Apakah dampak yang dihadapi badan pelayanan perizinan terpadu (BP2T) 

Kota Malang dalam proses pemberian izin mendirikan bangunan mall dinoyo 

city ? 

C. Tujuan penelitian 

Untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh dan mengejar gelar 

kesarjanaan Ilmu Pemerintahan. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, 

maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui proses penetapankebijakan badan pelayanan perizinan 

terpadu (BP2T) kota malang dalam pemberian izin mendirikan bangunan mall 

dinoyo city 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi badan 

pelayanan perizinan terpadu kota malang dalam proses pemberian izin 

mendirikan bangunan mall dinoyo city 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bentuk 

informasi dan pengetahuan, terutamabagi mereka yang tertarik pada 

badanpelayanan perizinan terpadu (BP2T) dalam pemberian izin mendirikan 

bangunan. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran serta wacana terkait dengan mendirikan 

bangunan dan sebagai pengembangan ilmu pemerintahan. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan perbandingan bagi 

peneliti selanjutnya yang mengkaji tema serupa. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pemerintah penelitian ini dapat di jadikan bahan masukan mengenai 

kebijakan badan pelayanan perizinan terpadu (BP2T) kota Malang dalam 

pemberian izin mendirikan bangunan mall dinoyo city. 

b. Bagi masyarakat sebagai pengetahuan pentingnya peran pemerintah dalam 

pemberian izin mendirikan bangunan mall dinoyo city daerah kota Malang. 
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E. Definisi Konseptual 

1. Defines konseptual 

Definisi konsep menguraikan beberapa kebijakan yang terkait pada 

penelitian yang di lakukan sebagai berikut : 

a. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang 

mempunyaitujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan 

seluruh masyarakat.4kebijakan publik merupakan suatu ucapan atau tulisan 

yang memberikam petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang 

memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. 

Kebijakan publik dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas 

yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara 

bertindak. Kebijakan publik dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan 

secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan 

kegiatan-kegiatan berulang yang rutin terprogram atau terkait dengan 

aturan-aturan keputusan. Seiring diperdebatkan antara kebijakan dan 

kebijaksanaan terjadi sama-sama dua kata ini belum dibakukan ke dalam 

bahasa indonesia,namun menurut Carl Friedrich, kebijakan publik adalah 

suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

                                                           
4
 Indriani Putri H, Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kota dalam Kerangka  

Pembangunan Perkotaan : Studi Kasus Penataan Penyelenggaraan Media Reklame Luar  
Ruangan Kota Yogyakarta, Jurusan Administrasi Negara tahun 2005, hal 38  
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pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan 

untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan 

atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.5Anderson (1979) 

mengatakan bahwasanya kebijakan suatu serangkaian tindakan  

mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para 

pelakunya untuk memecahkan suatu masalahKebijakan ini pada umumnya 

berkaitan dengan organisasi, dimana tindakan di rancang petinggi ataupun 

pemimpin organisasi supaya langkah yang dilakukan oleh organisasinya 

dapat mencapai sasaran dan tujuan jangka panjang organisasinya. Dengan 

demikian kebijakan merupakan tindakan atau tujuan yang ingin dicapai 

dari segi organisasi pemerintahan, lembaga ataupun organisasi non 

pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 

b. Pelayanan Perizinan Kebijakan Publik 

Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan yang baik, diperlukan 

penyusunan standar pelayanan publik yang dapat menjadi tolok ukur 

pelayanan yang berkualitas. Penetapan  standar pelayanan publik merupakan 

fenomena yang berlaku baik di negara maju maupun di negara berkembang.  

Di Indonesia, upaya untuk menetapkan standar pelayanan publik dalam  

rangka  peningkatan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah lama 

                                                           
5
 Winarno, Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik,Media Pressindo, Yogyakarta: 2002  

dalam Skripsi Putri H, Indriani, Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kota dalam  
Kerangka Pembangunan Perkotaan. Studi Kasus: Penataan Penyelenggaraan Media  
Reklame Luar Ruang Kota Yogyakarta. Jurusan Administrasi Negara, Universitas Gadjah  
mada: 2005. hal 36. 
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dilakukan. Upaya tersebut  antara lain ditunjukan dengan terbitnya berbagai 

kebijakan, diantaranya adalah UU RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. Namun sejauh ini standar pelayanan publik sebagaimana yang 

dimaksud masih lebih  banyak berada pada tingkat konsep, sedangkan 

implementasinya masih jauh dari harapan.  Hal ini terbukti dari masih 

buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh berbagai instansi  

pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik. Adapun yang dimaksud 

dengan standar pelayanan adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan untuk 

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak 

penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan berkualitas adalah 

pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta 

mengikuti proses dan prosedur  yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi 

pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pihak yang 

melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan ataupun dipenuhi  

kebutuhannya 6 . Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar 

pelayanan  antara lain adalah 

a. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat 

pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, 

memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan/masyarakat, menjadi 

alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam 

upaya meningkatkan pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja 

                                                           
6
 Lembaga Administrasi Negara. Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Jakarta (LAN,  

2003), hal. 20. 
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pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja 

pelayanan. 

b. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Perbaikan kinerja 

pelayanan publik  mutlak harus dilakukan, dikarenakan dalam 

kehidupan bernegara pelayanan publik  menyangkut aspek kehidupan 

yang sangat luas. Hal ini disebabkan tugas dan fungsi  utama 

pemerintah adalah memberikan dan memfasilitasi berbagai pelayanan 

publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam 

bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, 

kesehatan, utlilitas, sosial dan lainnya. 

c. Meningkatkan mutu pelayanan. Adanya standar pelayanan dapat 

membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam standar 

pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan 

pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses 

pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa yang 

seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan.Masyarakat 

sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti 

hak  dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan 

untuk mendapatkan suatu jasa  pelayanan. Standar pelayanan juga 

dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja 

suatu unit pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat terbantu 

dalam membuat suatu pengaduanataupun tuntutan apabila tidak 



 

10 
 

mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan uraian di atas, maka standar pelayanan 

menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. Upaya penyediaan pelayanan yang berkualitas antara lain dapat 

dilakukan dengan memperhatikan ukuran-ukuran apa saja yang 

menjadi kriteria kinerja pelayanan. 

c. Kebijakan BP2T Kota Malang 

 Bertujuan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan mendirikan 

bangunan, yaitu terciptanya tata bangunan yang tertib dan memenuhi standar 

teknik bangunan serta estetika, sehingga aman, nyaman, sehat dan memiliki 

nilai ekonomi untuk dijadikan tempat hunian atau melakukan aktivitas 

ekonomi dan sosial budaya.7 bagi penghuni atau penggunanya, namun dalam 

pelaksanaan kebijakan ini menemui berbagai permasalahan baik disisi 

internal maupun eksternal kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

kualitatif dengan populasi sejumlah stakeholders yang berkaitan dengan 

Kebijakan BP2T Kota Malang Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

Mall Dinoyo City. 

d. Izin Mendirikan Bangunanatau bisa dikenal denganIMB 

Merupakan perizinan yang  diberikan oleh kepala daerah kepada 

pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 

                                                           
7
Wiryani, Fifik. 2001. Implementasi perencanaan tata ruang kota. Malang: Umm. Hlm:43 
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mengurangi, dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif 

dan persyaratan teknis yang berlaku.8 

2. Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur variabel. Untuk menilai variabel dapat dilihat melalui 

indikasi dengan indikator yang ada. 

a. Kebijakan apa yang dikeluarkan BP2T terhadap mall dinoyo 

b. Proses pemberian izin terhadap mall dinoyo 

c. Dampak proses pemberian izin mall dinoyo 

d. Faktor penghambat dan pendukung 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan acara kerja untuk dapat memahami objek 

yang menjadi sarana ilmu yang bersangkutan dengan cara mencari data, 

mengelola, dan menganalisis. Untuk memahami objek yang menjadi sasaran 

tersebut maka langkah selanjutna adalah melakukan jenis penelitian, fokus 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan 

analisis data. 

1.Jenis Penelitian. 

 Dalam penulisan ini peneliti mengunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan strategi penelitian berupa studi kasus. Menurut Lisa Harrison 9 bahwa 

penelitian kualitatif menganalisis perilaku dan politik yang tidak dapat 

                                                           
8
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Nomer:24/PRT/M/2007.Tentang Pedoman Teknis Izin 

Mendirikan Bangunan Gedung 
9
 Lisa Harrison. 2007. Metode Penelitian Politik. Jakarta:Kencana.Hal.86 
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dikuantitatifkan, karena itu pada umumnya diakui bahwa riset kualitatif 

memberikan kesempatan ekspresi dan penjelasan yang lebih besar. Menurut 

Bagman dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan Krik dan Miller 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 

tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.10

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis 

dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, atau dengan 

kata lain untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada. Jadi dalam 

penelitian kualitatif ini bukan hanya menyajikan data apa adanya melainkan juga 

berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada yang berlaku 

meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung. Sedangkan metode 

penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong berdasarkan pada pondasi 

penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, 

teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan analisis dan 

penafsiran data.11

Dengan demikian, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian 

untuk mendeskripsikan dan mencari gambaran secara sistematis dalam 

10Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 62 
11Lexy J. Moleong, Metode Penelitian KualitatifBandung: Remaja Rosdakarya. 
……., 103 
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mengumpulan data yang diperlukan ketika kegiatan penelitian berlangsung. 

Sehingga objek penelitian dan fakta dalam penelitian dapat diperoleh sesuai 

dengan fakta dilapangan atau dihasilkan peneliti langsung dari lokasi penelitian. 

Penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan fakta dan informasi yang akurat dari 

tempat penelitian. Sehingga semua data yang telah dikumpulkan peneliti akurat, 

terpercaya dan benar adanya. 

2.Sumber Data 

Sumber data merupakan sumber informasi yang digunakan sebagai pokok 

kajian dalam melakukan penelitian. Data tersebut harus digali dari sumber-

sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh hasil 

yang baik. Tujuan peneliti menggunakan sumber data yakni ingin memperoleh 

data-data yang akurat sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan 

mencari tahu permasalahan-permasalahan yang masih menjadi kendala dalam 

pengembangan potensi pembangunan di Kota Malang. Dalam penelitian ini 

sumber data yang digunakan adalah : 

a.Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung 

dari sumbernya.dengan demikian peneliti berhadapan langsung dengan 

wawancara pada sumber yang tepat untuk mendapatkan data dari lokasi 

penelitian dan narasumber yang dapat dipercaya tanpa adanya perantara secara 

lengkap dari narasumber yang mempunyai andil besar dan dianggap mampu 
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dalam memberikan informasi secara lengkap dan terpercaya karena peneliti 

berhadapan langsung dengan sumber yang tepat. 

Menggunakan sumber data primer dapat mempermdah peneliti dalam 

mencari informasi dan bahan yang diperlukan dalam penelitian. Karena peneliti 

berhadapan langsung kepada subjek penelitian yang telah ditentukan. Sumber 

data ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa data dari penelitian ini langsung 

diperoleh dari instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian. Data primer 

merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti baik melalui 

narasumber ataupun pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota 

Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, jadi dalam 

hal ini peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya, peneliti hanya 

sebagai pemakai data. Diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah diolah 

oleh instansi, kantor atau lembaga lain yang sesuai dengan bidangnya. Dimana 

data tersebut bisa berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi yang 

didapat dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) , Koran-koran lokal, 

maupun dari internet atau televise dan perundang-undangan yang berhubungan 

dan berkaitan erat dengan penelitian ini. 

Peneliti dalam mencari sumber data yang diperlukan menggunakan 

sumber data yang sudah ada dan sudah diolah baik berupa buku, jurnal, Koran, 

ataupun dokumen-dokumen yang diperoleh dari tempat enelitian. Sumber data 
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ini juga dapat membantu peneliti untuk mendapatkan apa yang dicari selama 

proses penelitian berjalan. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah seseorang atau lebih yang dipilih dengan 

sengaja sehingga narasumber data dapat terkumpul, karena dianggap menguasai 

bidang yang berhubungan dengan sasaran peneliti. Subyek penelitian ini 

berkaitan dengan sumber-sumber informasi didapatkan oleh peneliti saat 

dilakukannya penelitian yang berupa orang-orang dan bisa memberikan data 

informasi secara lengkap mengenai permasalahan yang terjadi pada pusat 

penelitian. 

Subyek penelitian adalah sesuatu yang baik orang, benda ataupun 

lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti. Dalam penelitian ini 

subyek penelitiannya adalah orang yang benar-benar memahami permasalahan, 

yaitu pemerintah kota malang dan ( BP2T ) di bidang pekerjaan umum dalam 

pemberian izin mendirikan bangunan mall dinoyo city serta pihak masyarakat 

setempat yang berada dikawasan tersebut. 

Subyek penelitian yang digunakan peneliti dalam hal ini ditunjukan pada 

narasumber yang menguasai dan yang mengerti dengan sasaran penelitian. 

Dengan demikian, subyek penelitian dapat memberikan informasi ataupun data 

yang dicari oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian 

adalah : 
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4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tujan yang akan menjadi tujuan peneliti 

dalam sebuah penelitian. Dimana tempat tujuan tersebut peneliti akan mendapat 

data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang akan menjadi tujuan 

peneliti adalah pada  

1. Badan pelayanan perizinan terpadu (BP2T) di bidang pekerjaan umum kota 

malang yang beralamat di Perkantoran Terpadu Gedung A Lt.2, Jl.Mayjen 

Sungkono, Malang Jawa Timur. Tlp (0341) 751942 

2. Rektor dan Mahasiswa Unisma sekitar dikawasan IMB Mall Dinoyo city di 

Jalan MT.Haryono. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah : 

a. wawancara  

Menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincolnmengatakan bahwa 

wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan 

narasumber. Dalam pengambilan data disini biasanya juga diikuti dengan 

menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. 12  Wawancara 

bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun 

secara terperinci atau jelasnya menggunakan draf pertanyaan dengan pihak yang 

dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan peneliti yang akan diteliti. 
                                                           
12

 Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln.2009.Hand book of qualitative Reserch.pustaka 
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Maksud dari wawancara yang dilakukan peneliti akan tetap dalam lingkup 

peneliti, dan tidak meluas pada masalah-masalah lain. 

Selama proses wawancara berlangsung peneliti dapat mengajukan 

berbagai pertanyaan yang telah disusun atau dipersiapkan guna membantu 

peneliti berkomunikasi langsung dengan narasumber terkait. Wawancara atau 

percakapan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi 

tentangstrategi badan pelayanan perizinan terpadu ( BP2T ) kota malang dalam 

pemberian izin mendirikan bangunan mall dinoyo city. 

b. observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat 

informasi sebagaimana yang mereka saksikan. Observasi yaitu dimana peneliti 

mengumpulkan data dengan mencatat informasi sebagaimana yang mereka 

saksikan secara langsung dengan melihat, mendengar, yang kemudian dicatat 

secara subyektif mungkin, maka penelitian ini menggunakan observasi struktur 

yaitu observasi yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, 

kapan dan dimana tempatnya. Data yang diperoleh dari observasi adalah data 

untuk mengetahui strategi badan pelayanan perizinan terpadu (BP2T) kota 

malang dalam pembarian izin mendirikan bangunan mall dinoyo city. 

Menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dapat 

mengetahui kondisi ril yang terjadi di daerah tempat penelitian yakni Kota 

Malang. Sejauh mana Pemerintah Kota Malang memberikan pelayanan terhadap 

izin mendirikan bangunan. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti di 

masyarakat sekitar mall dinoyo dan (BP2T). Sehingga peneliti dapat terbantu 
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dalam mengumpulkan data ataupun informasi yang dibutuhkan benar adanya dan 

akurat. 

c. Dokumentasi 

Teknik ini dilaksanakan dengan melakukan pencatatan terhadap berbagai 

dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, peraturan maupun arsip-arsip yang 

tersedia di badan pelayanan perizinan terpadu kota malang dengan tujuan 

mendapatkan bagian yang menunjang secara teoritis terhadap data penelitian. 

Peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan dengan dokumentasi 

yang bertujuan untuk menjadikan catatan atau bukti penelitian yang dilakukan 

baik dokumen resmi, arsip, laporan yang didapatkan langsung dari dinas terkait. 

Peneliti juga dapat menggunakan dokumentasi berupa foto, atau video selama 

kegiatan berlangsung. 

6.Teknik Analisa Data 

Teknik analisa dapat digunakan  dengan cara mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden yang digunakan. Teknikanalisa data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisasi data kualitatif  

:Peneliti harus aktif selama pengumpulan data, selanjutnya aktif di antara 

kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi 

sebagaimana digambarkan Milles dan Huberman.13 

 

 

 

 
                                                           
13 Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif.Jakarta: UI- 
    Press.Hlm:23 
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Daftar Bagan 1.1 Komponen Analisis Data 

 

Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif.14 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data, merupakan data yang baru diperoleh dari hasil 

penelitian, yang merupakan kumpulan fakta atau fenomena-fenomena yang 

berwujud data lapangan yang masih belum beraturan dan belum dipilah-pilah 

yang akan diolah di tahap kedua yaitu reduksi data. 

b.Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan transformasi, data kasar yang muncul dari 

catatan lapanga.15 Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data 

ini akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti 

dalam dalam melakukan penelitian. 

Reduksi data akan berlangsung terus menerus selama kegiatan penelitian 

berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan 

                                                           
14 Ibid. Hlm 20 
15Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif.Jakarta: UI- 
    Press.Hlm:16 
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ketika penelitian berlangsung guna menggolongkan, mengarahkan serta 

mengkoordinasikan data yang telah di kumpulan peneliti sedemikian rupa untuk 

menarik kesimpulan sementara. 

c. Penyajian Data  

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 16 Dalam penyajian data ini diarahkan agar data hasil dari reduksi 

terorganisasikan dan dalam penyusunan pola mudah di pahami, penyajian data 

dapat diuraikan melalui bagan, uraian maupun naratif dan hubungan antar 

kategori. Jadi dalam penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara 

naratif akan tetapi disertai dengan penarikan kesimpulan. 

Proses penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam 

menggambarkan keseluruhan data yang diperoleh dalam penarikan kesimpulan. 

Hal ini dapat disebut dengan pengorganisasian data yang peroleh dan disusun 

menurut kategori data yang sesuai atau sejenis sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi untuk menarik kesimpulan sementara. 

d.Penarikan Kesimpulan 

Tahapan penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian, 

tahapan penarikan kesimpulan ini diartikan sebagai upaya untuk memahami 

makna atau sebab akibat yang ditimbulkan. Sebelum melakukan penarikan 

kesimpulan terlebih dahulu dilakukan dalam reduksi data, serta penyajiann data 

dan selanjutnya penarikan kesimpulan. 

                                                           
16Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael.Op.Cit.Hal:17 
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Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir yang digunakan oleh 

peneliti selama teknik analisa data. Pada tahap ini semua hasil penelitian yang 

sudah diperoleh atau dikumpulkan peneliti dapat di simpulkan menjadi hasil 

penelitian. Proses penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari semua 

serangkaian proses dalam penelitian. Hasil penelitian dapat dijadikan dan 

disimpulkan dalam proses ini. Dalam proses penarikan kesimpulan ini, peneliti 

dapat mengetahiu strategi (BP2T) dalam memberikan pelayana perizinan 

mendirikan bangunan. 

 

 

 

 

 




