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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian adalah deskriptif. Penelitian deskriptif penelitian

yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data. Jenis

penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksud untuk

memperoleh informasi mengenai pegawasan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai

tipe madya pabean c tembilahan dalam pengawasan penyelundupan barang ilegal di

kabupaten indragiri hilir.

2. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek

penelitian sacara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

1.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean C Tembilahan. Dan penelitian dilaksanakan mulai awal Januari-Febuari 2018

1.3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah sumber atau tempat untuk memperoleh

keterangan penelitian. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai
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kantor bea dan cukai. Adapun yang dimaksud sebagai objek dalam penelitian ini adalah

pegawasan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean c tembilahan

dalam pengawasan penyelundupan barang ilegal di kabupaten indragiri hilir.

1.4. Sumber Data

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah, dan bertujuan, maka data

yang dapat dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Data yang diperlukan

dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu primer dan sekunder yang sumber masing-

masing sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang

dikumpulkan peneliti. Untuk mendapatkan data primer tersebut, penulis menggunakan cara

yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh infomasi dengan bertanya

langsung dengan yang diwawancarai (Soemitro, 2000:57)

Adapun data yang diperoleh meliputi:

1. Strategi pengawasan Kantor Bea dan Cukai Tembilahan dalam

pengawasan penyelundupan barang ilegal dikabupaten indragiri hilir.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan.

3. Kerja sama Kantor Bea dan Cukai dalam pengawasan penyelundupan

barang ilegal.

4. Data hasil penindakan barang ilegal pada tahun 2015-2017 di kantor

pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean c tembilahan

b. Data Sekunder

Data yang sudah diolah atau data yang telah tersedia baik itu dari buku-buku

perpustakaan, jurnal, skripsi, Undang-Undang yang ada untuk mencari konsep-konsep teori

yang berhubungan dengan permasalahan.
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Adapun data yang diperoleh meliputi :

1. Undang-Undang yang berkaitan dengan kepabeanan

2. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

3. Letak geografis, Monografi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean C Tembilahan

4. Struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

1.5. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpul dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan

informasi yang diinginkan, antara lain dengan cara :

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan dua

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dimana dalam penelitian ini

peneliti mengajukan tanya jawab langsung kepada pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan yang mengetahui tentang pengawasan

penyelundupan barang ilegal di kabupaten Indragiri Hilir, wawancara tersebut berpedoman

pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan.

2. Observasi atau Pengamatan

Meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan mengguna seluruh

alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba, dan pengecap

(Ari Kuntoro, 2002 : 113). Dimana dalam penelitian ini penulis langsung turun ke lapangan

untuk melihat secara langsung peranan bea dan cukai dalam pengawasan barang
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ilegal dikabupaten Indragiri Hilir, dengan menggunakan lembaran observasi yang

telah disediakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian

yang berupa catatan, transkip, arsip-arsip dan sebagainya. Adapun dokumentasi dalam

penelitian ini, berupa foto-foto mengenai wawancara dan lain-lainnya.

3.6. Key Informan & Informan Penelitian

Informasi adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel, (Sugiyono, 2003:96). Dimana peneliti

memilih key informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui bagaimana kondisi

keseluruhan peranan bea dan cukai dalam pengawasan penyelundupan barang ilegal di

kabupaten indragiri hilir. Adapun yang menjadi key informan dan informan yang akan

memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan yang utuh dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.6 Key Informan

No. Kriteria Jumlah
1. Kepala KPPBC TMP C Tembilahan 1 Orang

2. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan
KPPBC TMP C Tembilahan

1 Orang

3. Pegawai KPPBC TMP C Tembilahan di Bidang
Penindakan dan Penyidikan

2 Orang

4. Pelaku Penyelundupan Barang Ilegal 2 Orang
Jumlah 6 Orang

Jadi yang menjadi Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala KPPBC TMP C

Tembilahan 1 (satu) orang, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP C
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Tembilahan 1 (satu) orang, Pegawai KPPBC TMP C Tembilahan di Bidang Penindakan

dan Penyidikan 2 (dua) orang, Pelaku Penyelundupan Barang Ilegal 2 (dua) orang jadi jumlah

key informan dan informan penelitian sebanyak 6 (enam) orang

3.7. Teknik Analisi Data

Sejalan dengan penelitian ini bersifat deskriptif, maka analisa yang digunakan adalah

teknik analisa deskriptif kualitatif, analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak

sebelum memasuki dalam lapangan, selama dilapangan dan setelah lapangan. Dalam hal ini

Nasution sugiono (2013 : 402) menyatakan “analisa telah mulai sejak merumuskan dan

menjelaskan masalah”. Sebelum terjun lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan,

hasil penelitian teknik yang digunakan dalam penarikan sampel yaitu purposive sampling.

Teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Aktifitas dalam analisa data yaitu :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di

catat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hak yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Data-data redukasi

dengan menguji keabsahannya dan keterkaitannya dengan pengawasan penyelundupan

barang ilegal.

2. Penyajian Data

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori,

flowchartt dan sejenisnya. Cara yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
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3. Pengambilan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisa kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah

penarikan kesimpulan.


