
BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kota Tanjung Balai Karimun dan pada kantor 

yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 

penjual minuman beralkohol tanpa izin yaitu Badan Pelayanan Penanaman Modal 

dan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Karimun. 

 

3.2 Jenis Data dan Sumber Data 

a) Sumber data primer  

Data yang diperoleh berupa informasi langsung dari informan 

melalui wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang 

diteliti, yaitu : Analisis pelaksanaan perda no 9 tahun 2011 Tentang 

pemungutan retribusi minuman beralkohol di Kota Tanjung Balai 

Karimun. Data diperoleh dari Dinas terkait serta pihak-pihak yang menjual 

minuman beralkohol. 

b) Sumber data sekunder 

Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang 

didapatkan, seperti : 

1 Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan 

Pengaturan Penjual Minuman Beralkohol di Kabupaten Karimun. 

2 Daftar penjual minuman beralkohon yang memiliki ITP-MB atau 

SIUP-MB 
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3.3 Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di 

tetepkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya. (Sugiyono, 2013:90). Adapun yang menjadi Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki izin usaha penjualan 

minuman beralkohol berjumlah 5 orang pegawai Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadusatu Pintu Kabupaten Karimun dan 1 orang 

anggota SATPOL-PP sebagai penegakn hukum. 

2.  Sampel  

   Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, waktu dan tenaga maka penelitian dapat menggunakan sampel yang 

di ambil dari populasi. (Saugiyono, 2013.91).  

Dalam penelitian ini sampel yang di ambil yaitu seluruh dari 

jumlah populasi penelitian, karena jumlah populasi hanya sedikit. Jadi 

jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 5 orang pegawai Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadusatu Pintu Kabupaten Karimun 

dan 1 orang SATPO-PP sebagai penegak hokum. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data adalah tata cara atau teknik pencarian data, baik yang 

berasal dari sumber atau objek penelitian maupun dari sumber internasional 

sebagai berikut : 

a) Observasi, yaitu : mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian 

mengenai retribusi penjualan minuman beralkohol di Kota Tanjung balai 

Karimun 

b) Wawancara, yaitu : pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

secara langsung terhadap responden mengenai retribusi penjualan 

minuman beralkohl di Kota Tanjung balai Karimun. 

Tabel 3.1 Key Informen Penelitian 

 No Nama Jabatan Keterangan 

 1 Ivit Ivrizal ST.Mm 
Kabid Perizinan Jasa 

Usaha 
1 

 2 
Dwi Setiawan, 

S.I.Kom 

Analisis Perizinan 

Seksi Perizinan Jasa 

Usaha II 

1 

 3 
 Raden anom bambang 

dewantara 

Kasi Perizinan Jasa 

Usaha II 
1 

 4 Magrib  

Analisis Perizinan Jasa 

Usaha / Seksi 

Perizinan Jasa Usaha 1 

1 

 5 Ritna Lalela 
Kasi Perizinan Jasa 

Usaha 1 
1 

6 Firman Anggota SATPOL-PP 1 

  Jumlah   6 

 

c) Dokumentasi, yaitu : dipergunakan agar dapat menunjang dan 

merumuskan suatu kesimpulan guna melengkapi dari kekurangan-

kekurangan yang ada dalam penelitian ini. 
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3.5  Analisa Data 

Setelah seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, 

maka informasi tersebut dianalisa dengan teknik triangulasi data. Teknik 

triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada, yakni informasi hasil wawancara dibandingkan dengan hasil wawancara 

yang lain, wawancara dengan teori dan hasil wawancara dengan penelitian 

terdahulu. Selanjutnya ditambahkan dengan data dan keterangan yang sifatnya 

mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisa secara 

deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis digunakan metode deskriptif untuk 

menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai retribusi penjualan minuman 

beralkohol di Kota Tanjung Balai Karimun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


