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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, yang beralamat di Jalan Surabaya 

No.2 Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada sumber data 

penerimaan cukai KPPBC TMC Malang,  yang mana mengalami 

penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 hanya cukai EA, 

sedangkan cukai HT dan MMEA mengalami kenaikan. Salah satu 

penyebabnya yaitu utang cukai yang tidak tertagih. 

 Sehingga penulis merasa tertarik memilih lokasi penelitian pada 

KPPBC TMC Malang, agar mengetahui penagihan secara administratif 

dan aktif dalam mekanisme penagihan utang cukai. Sehingga 

memudahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir dengan judul 

Mekanisme Penagihan Utang Cukai pada Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini adalah penelitian Deskriptif. Menurut Sugiyono (2015) 

menyatakan bahwa: “Metode Deskriptif ialah metode yang digunakan 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum  atau generalisasi”. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data  

 Jenis Data yang penulis pergunakan dalam penulisan ini yaitu data 

Kualitatif. Data Kualitatif menurut Sugiyono (2015). merupakan 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, dimana peneliti ini adalah sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.  

Objek alamiah yang dimaksud adalah objek yang apa adanya, tidak 

dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti 

memasuki objek, setelah berada diobjek dan setelah keluar dari objek 

yang diteliti relatif tidak berubah. 

2. Sumber Data 

   Sumber data yang penulis dapat yaitu berupa sumber data primer 

dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang secara 

langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono,2015). 

Sumber data primer ini berupa wawancara secara langsung dengan 

pegawai yang berpengalaman dalam proses penagihan utang cukai. 

Mengenai proses penagihan aktif oleh KPPBC TMC Malang. 

Data sekunder menurut Fathoni (2011), merupakan data yang 

diperoleh dari literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini ialah 

dokumen STCK dan data piutang macet.
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga bersumber dari 

undang-undang cukai, Peraturan menteri keuangan tentang tata cara 

penagihan dibidang cukai. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

   Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

penulis adalah data sebagai berikut: 

1. Pustaka 

  Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari 

dan membandingkan diantara sumber-sumber informasi tertulis 

seperti; peraturan Undang-Undang, Keputusan Menteri Keuangan, 

Keuputusan Direktur Jenderal serta literatur-literatur yang mendukung 

dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan guna memperoleh 

pemahaman mengenai pengertian dasar, landasan teori, dan konsep 

yang digunakan untuk melakukan evalusi atas permasalahan yang 

diteliti oleh penulis. 

2. Wawancara 

   Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan mengadakan 

wawancara secara langsung terhadap pegawai yang bertugas dibagian 

Perbendaharaan pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai 

tipe madya cukai malang, yang berkompeten dan berpengalaman  

dibidangnya, dan dapat memberikan informasi secara akurat, serta 

pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan yang terkait 

dengan penelitian ini. 
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E. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan tahapan menggunakan metode interaktif model 

Miles Huberman dan Saldana (2014) dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

  Tahapan pertama yang  peneliti lakukan yaitu mengumpulkan 

data. Peneliti menggunakan dua teknik dalam pengumpulan data 

melalui wawancara dan pustaka. Wawancara dilakukan untuk 

menganalisa pelaksanaan penagihan aktif  pada KPPBC TMC Malang, 

dengan penanggung Cukai. Hasil wawancara tersebut dibandingkan 

dengan literature yang dipelajari. 

2. Kondensasi Data 

  Tahapan analisis data yang selanjutnya ialah kondensasi data. 

Dimana setelah peneliti melakukan pengumpulan data, data-data 

tersebut kemudian akan ditelaah. Data-data kasar yang telah ditemukan 

kemudian dilakukan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, 

dan ditransformasikan menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar.  

 Data yang telah dijadikan rangkuman, tabel, maupun gambar 

tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian ini. Dalam tahapan ini, 

peneliti juga mengabaikan data-data yang tidak berhubungan dengan 

fokus penelitian. Sehingga data-data dalam tahapan ini hanya 

berhubungan dengan judul penelitian penulis. 
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3. Penyajian Data (Data Display)

    Setelah melakukan kondensasi data, selanjutnya penulis akan 

menyajikan data. Penyajian data ini berisi sekumpulan informasi 

dalam bentuk laporan yang didapatkan dari penelitian. Dalam tahapan 

ini, peneliti menyajikan data sesuai dengan format laporan yang telah 

ditentukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sehingga informasi 

yang ada dalam penelitian ini dapat dipelajari oleh berbagai pihak.  

  Penyajian data juga akan diikuti dengan analisis data. Dalam 

analisis data, penulis melihat data yang telah disajikan kemudian 

ditelaah lagi dan akan dibandingkan dengan teori yang berkaitan 

dengan masalah dan fokus penelitian ini. Sehingga data yang disajikan 

oleh penulis dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang 

cukup. 

4. Penarikan Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan ialah tahapan akhir dari penyajian data, 

peneliti berusaha mencari makna dari data yang dianalisis dan 

disajikan. Setelah mengetahui makna dari setiap permasalahan yang 

diteliti dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

berdasarkan penjelasan, dan sebab-akibat dari masalah yang diteliti. 

Kesimpulan merupakan hasil dari setiap analisis data yang telah 

dikaitkan dengan teori dan regulasi yang ada. 


