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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang, yang beralamat di Jalan 

Surabaya No.2 Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada 

sumber data penerimaan cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

Cukai Tipe Madya Cukai Malang. 

 Sehingga penulis merasa tertarik memilih lokasi penelitian pada 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang, 

agar mengetahui pelaksanaan proses keluar masuk barang pada kawasan 

berikat. Sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir 

dengan judul Proses Penangguhan Bea Masuk Tembakau Pada Kawasan 

Berikat (KB) Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea 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.  

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).  

a. Data Primer  

Sumber data primer ini berupa wawancara secara langsung 

dengan pegawai yang berpengalaman dalam proses pengolahan 

barang kena cukai dan perusakan pita cukai. Mengenai proses 

pengolahan kembali barang kena cukai oleh Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang. 
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b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

juga bersumber dari undang-undang cukai, Peraturan menteri 

keuangan tentang tata cara penagihan divbidang cukai. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

   Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

penulis adalah data sebagai berikut: 

1. 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. 

2. Kepustakaan 

  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. 
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E. Teknik Analisis Data 

  Teknis analisis data yang digunakan penulis adalah Deskriptif 

Kualitatif. Menurut Sugiyono (2015) Penelitian deskriptif yang 

mencangkup pengumpulan data dengan cara wawancara atau menjawab 

pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Kriteria data 

dalam penelitian Kualitatif adalah data yang pasti. Data yang sebenarnya 

terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, 

tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap 

tersebut. Artinya disini penulis ingin menggunakan analisis data Deskriptif 

Kualitatif karena subjek penelitian dengan pengumpulan data sangat relevan 

dengan data yang sudah ada seperti peraturan-peraturan Direktorat Jendral 

Bea Cukai dan juga tanya jawab dengan narasumber karyawan Bea Cukai 

Malang. 

 


