
47 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun. 

Alasan pemilihan tempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun karena 

penulis penulis melihat adanya masalah dalam pengawasan yang di lakukan oleh 

Pihak Bea dan Cukai Tip Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun, Kabupaten 

Karimun. 

Penelitian ini di laksanakan di mulai bulan desember 2017 hingga bulan 

November 2018. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian akan menggambarkan konsep operasional dengan cara 

mengukur dan menilai indikator. Analisa yang dilakukan secara deskriptif yang 

berjenis kualitatif. 

3.2.2 Sumber Data 

a. Data primer  (Penelitian Lapangan) 

Data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden atau 

informan penelitian tempat penelitian yaitu pada DJBC Daerah Kabupaten 

Karimun. 
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b. Data sekunder ( Penelitian Perpustakaan ) 

Data yang diperoleh dari buku, Jurnal, skripsi terdahulu yang 

berkaitandengan pembahasan penelitian. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat agar dapat menjawab beberapa 

permasalahan maka dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik 

pengumpulandata yaitu: 

a. Observasi 

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatanlangsung ke lokasi penelitian yaitu pada DJBC Daerah 

Kabupaten Karimun dengan maksud untuk memperoleh gambaran nyata 

tentang kegiatan-kegiatan serta gejala-gejala yang ingin ditemui pada 

objek penelitian kemudian data tersebut merupakan bahan analisis masalah 

yang diteliti. 

b. Wawancara 

Yaitu dengan melakukan dialog atau wawancara langsung dengan 

nara sumber untuk mendapatkan keterangan yang bersangkutan dengan 

penelitian tentang penempatan pegawai dalam jabatan struktural Pada 

DJBC Daerah Kabupaten Karimun.  
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Tabel III.1 : Key Informan Penelitian 

NO Nama Jabatan 

1 Bernhard Sibarani Kepala Kantor 

2 Andi Chusna Prihadiwan 
Kepala Seksi Penindakan dan 

Penyidikan 

3 M. Jangka Kasubsi Intelijen 

4 Ardian Ramerta 
Kasubsi Penindakan dan Sarana 

Operasi 

5 Eddi Purwanto 
Kasubsi Penyidikan dan Barang 

Hasil Penindakan 

6 Jusriadi  
Kepala Seksi Penyuluhan 

Layanan Informasi  

7 Budhi Irawan 
Kepala Seksi Pengolahan Data 

dan Administrasi Dokumen 

8 Putra Masyarakat 
9 Alba Masyarakat 

Sumber Data: Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean B T. Balai 

Karimun 

 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. 

Teknik dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara. Satori dan Komirah 

(2011:149) menjelaskan bahwa “teknik dokumentasi yaitu 

mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam 

permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat 

mendukungdan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. 

Hasil observasi dan wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau 

didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian”. 
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3.4 Analisa Data Kualitatif 

Menurut Bogdan (1982) dalam Sugiyono (2007:88),  analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. 

Menurut Miles dan Huberman (1982) dalam Sugiyono (2007:91), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data 

sudah jenuh. 

Adapun langkah-langkah teknis analisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Data reduction (Reduksi Data)  

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka data 

tersebut peneliti catat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan 

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya Sugiyono (2007:92). 

2. Data display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan bentuk 

uraian dan bagan-bagan yang diperlukan. Penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart 

dan sejenisnya Sugiyono (2007:95) 
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3. Conclusion drawing/ verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Hubermen dalam (Sugiyono, 2007:99), adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Data-data yang sudah terkumpul terlebih dahulu di kelompokkan 

berdasarkan sumber data yakni mana yang berasal dari wawancara dan studi 

literatur. Data yang berasal dari studi literatur dapat menjadi data pelengkap 

(pelengkap data wawancara). Data wawancara merupakan data primer yang 

kemudian akan dirangkai dan dianalisis. Selanjutnya, data-data yang ada mulai 

dirangkai atau dihubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain sehingga 

terjadi keteraturan dan keteraturan antar data yang satu dengan yang lain. Setelah 

dirangkai dengan sempurna, tentunya dapat ditarik kesimpulan dari data-data yang 

sudah terangkai. Dengan itu maka penelitian ini menjadi penelitian yang baik dan 

mudah dicerna pembaca. 

 


