
1 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

1.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subyek peneitian secara holistik dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks, khususnya yang 

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2006:6).  

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian dengan menggunakan 

metode deskriptif – kualitatif yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan yang 

berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan.  

1.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa Bali 

yang beralamat di Jalan Raya Denpasar, Bali.  

1.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam 

penelitisn, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk 

mengumpulkan data (Arikunto, 2007:152). Subjek penelitian dapat berupa benda, 

hal atau orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian pada 

umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia. Subjek penelitian 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah PT Pelindo III Cabang Benoa 

yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa.  
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1.4 Data dan Jenis Data 

  Sugiyono (2013:196) juga mengemukakan sumber data menggunakan dua 

sumber, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Untuk mendapatkan hasil data primer penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti : 

a. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa mengguakan pedoman (guide) wawancara, 

dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial 

yang relatif lama. Yang diwawancarai yang membErikan jawaban 

atas pertanyaan tersebut. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai yang memebrikan jawaban atas pertanyaan tersebut.  

b. Observasi 

Observasi adalah kegiatan mencari data yang dapat digunakan 

untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Disamping itu, 

sesuatu disebut observasi apabila mempunyai tujuan, melihat, 

mengamati dan mencermati suatu perilaku (Suharsaputra, 

2012:209). 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau dokumen, 

berupa data yang telah terdokumentasi di perusahaan seperti sejarah singkat 

dan strktur organisasi perusahaan, laporan keuangan 

Data-data sekunder didapat penulis melalui : 

a. Company profile PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa 

b. Daftar kepustakaan (buku-buku referensi) 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua 

metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah wawancara secara 

mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru 

seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet.  

  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Wawancara 

Teknik wawancara baru akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan 

lisan kepada subyek penelitian, apabila terkait dengan informasi yang 

dirasa tidak dapat ditemukan sumbernya dari data yang ada. 

b. Observasi 

Observasi yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data-data, 

menggunakan observasi analisis dokumen yaitu penulis menggunakan 

beberapa dokumen perusahaan sebagai sumber informasi dalam 

menginterpretasikan data. Observasi analisis dokumen dilakukan selama 
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penulis melakukan penelitian di PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. 

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat informasi 

secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh gambaran 

kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan penelitian skripsi 

ini.  

c. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis 

dokumen-dokumen perusahaan. Hasil penelitian dari observasi atau 

wawancara, akan lebih kridibel atau dapat dipercaya kalau di dukung oleh 

sejarah pribadi kehidupan masa kecil, sekolah, di tempat kerja, di 

masyarakat, dan autobografi (Sugiyono, 2011:329).  

1.6 Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2012 : 

280). 

Analisis data kualitatif merupakan bentuk analisis yang tidak menggunakan 

matematik, statistik dan ekonomi ataupun bentuk-bentuk lainnya. Analisis data 

yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya yang kemudian penulis 

melakukan uraian dan penafsiran. Teknik analisis data kualitatif digunakan 

peneliti dalam mengolah dan menganalisis data sehingga dapat memberikan 

deskripsi atau uraian informasi mengenai tahap-tahap aktivitas perhitungan dan 

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah menjadi pemungut 
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Pajak Petambahan Nilai. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dibandingkan 

dengan teori-teori yang berlaku dalam membuat kesimpulan dan saran.  

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang 

diperoleh kemudian di reduksi sesuai dengan rumusan masalah yang ada. 

Reduksi data pada penelitian ini lebih pada perhitungan dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai. Data hasil reduksi disajikan sesuai dengan data yang 

diperoleh. Data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan serta memberikan 

rekomendasi. 
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Gambar 3.1 Bagan Metode Kualitatif 
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Sumber : Metode Penelitian Kualitatif, Ghony 


