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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai, yang beralamat di Jalan Raden Intan No.3, 

Polowijen, Kec.Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126 . 

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada sumber data 

penerimaan kepabeanan dan cukai tahunan pada Bidang 

Kepabeanan dan Cukai.  

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”. Kemudian dengan didukung dengan pengolahan 

data kualitatif yang menggunakan narasumber untuk melengkapi 

spengumpuln data secara terperinci dan akurat. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono pada Saduldyn Pato (2007) menjelaskan 

terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas penelitian 

yaitu instrumen penelitian dan kualitas pengupulan data. 
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Ada 2 jenis data, yaitu: 

1. Jenis Data 

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini yaitu 

data kualitatif dan kuantitatif,  

a. Data kualitatif diperlukan karena data yang disajikan dalam 

penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu interview 

dengan pegawai, dan mengumpulkan bahan tertulis 

berbentuk uraian dari bidang terkait untuk penelitian; 

b. Sedangkan data kuantitatif diperlukan untuk memperoleh 

data penerimaan kepabeanan dan cukai dalam bentuk 

angka-angka dan tabel yang diperoleh dari  perusahaan 

terkait, bertujuan agar penelitian lebih relevan. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer, karena data yang di ambil langsung dari badan 

usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan 

informasi yang relevan dengan penelitian, Sumber data 

primer ini berupa interview secara langsung dengan petugas 

terkait; 

b. Data Sekunder, Data sekunder yang diperoleh dalam 

penelitian ini ialah dokumen penerimaan kepabeanan dan 

cukai. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

juga bersumber dari peraturan menteri keuangan tentang 

manajemen risiko. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk 

memperoleh data-data adalah sebagai berikut: 

1. Pustaka 

Mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku, 

jurnal, internet dan melakukan penelitian terhadap dokumen-

dokumen dan laporan-laporan perusahaan yang berkaitan 

dengan penelitian seperti sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi dan aktifitas perusahaan, prosedur  penerimaan 

kepabeanan dan cukai, dan penerapan manajemen risiko pada 

DJBC. 

2. Wawancara 

Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan mengadakan 

wawancara secara langsung terhadap pegawai yang bertugas 

dibagian Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II, yang 

berkompeten dan berpengalaman  dibidang penerimaan 

kepabeanan dan cukai, dan dapat memberikan informasi secara 

akurat, serta pihak-pihak lain yang dianggap memiliki 

pengetahuan yang terkait dengan penelitian ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Dengan cara proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, dan 
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bahan-bahan lainnya. Analisis data ini dilakukan dengan 

menggunakan data deskriptif yaitu menggambarkan pelaksanaan 

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II. Tahap-tahap nya 

sebagai berikut : 

1) Mendeskripsi penerapan evaluasi manajemen risiko 

berdasarkan indikator kerja pengelolaan risiko berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 

tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian 

Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 

sebagai instansi yang berada di bawah langsung 

Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen 

risiko sebagai upaya menanggulangi risiko (mitigasi) yang 

dihadapi oleh organisasi. 

2) Mendeskripsi struktur kantor wilayah ke KPPBC dalam 

pembagian penerimaan kepabeanan dan cukai tahunan. 

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 
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pengumpulan data melalui interview dan pustaka. Interview 

dilakukan untuk menganalisa pelaksanaan penerimaan 

kepabenan dan cukai untuk memenuhi target tiap tahunnya. 

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. 

 


