BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu cara berpikir guna mencapai
tujuan

penelitian.

Penelitian

tidak

mungkin

dapat

merumuskan,

menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah tanpa metode
penelitian (Soekamto, 2008). Penelitian hukum yang disusun oleh penulis
adalah penelitian hukum empiris atau penelitian non doktrinal (sosiologis).
Penelitian ini rencana dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Klaten dan
Pengadilan Negeri Klaten dengan sampling yang telah ditentukan yakni :
1. 3 (tiga) Jaksa di Kejaksaan Klaten
2. 1 (satu) Hakim di Pengadilan Negeri Klaten
Sebagian pihak melihat hukum sebagai “law in action” yang
menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial,
sehingga untuk penelitiannya menggunakan penelitian hukum sosiologis
atau socio legal research (Sarifuddin, 1998).
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan interaksional
dengan analisis kualitatif yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis
secara logis sistematis. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang teramati (Meleong, 2002). Melalui pendekatan
tersebut, penelitian yang disusun oleh penulis memperoleh hasil penelitian
berupa optimalisasi sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana di
bidang cukai, sebagai bentuk upaya dalam proses pengembalian potensi
pendapatan negara yang hilang akibat tindak pidana di bidang cukai
tersebut.
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C. Sifat Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang dan perilaku yang teramati. Metode kualitatif merupakan suatu cara
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik mengenai apa yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku
nyata yang diteliti secara utuh (Soekamto, 2008). Penelitian hukum yang
disusun oleh penulis bersifat deskriptif analitik (Mills and Huberman,
2005). Sifat deskriptif menggambarkan tentang isu hukum yang terjadi
secara sistematis dan terperinci dalam hal ini berkaitan dengan
optimalisasi sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana di bidang
cukai sebagai bentuk upaya pengembalian potensi pendapatan negara yang
hilang akibat tindak pidana di bidang cukai tersebut, mengingat peran
cukai di dalam pendapatan negara masih menjadi hal yang diunggulkan di
Negara ini. Penelitian hukum ini mempunyai sifat analitik dengan
menganalisis studi norma peraturan perundang-undangan terkait pada isu
hukum pelaksanaan sanksi pidana denda pada tindak pidana di bidang
cukai yang belum optimal dengan disertai teori relevan dalam menjawab
rumusan masalah yang telah disusun.
D. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis guna memperoleh
sampel data mengenai optimalisasi sanksi pidana denda terhadap pelaku
tindak pidana di bidang cukai sebagai upaya dalam proses pengembalian
potensi pendapatan negara yang hilang yaitu di Kejaksaan Negeri Klaten
dan Pengadilan Negeri Klaten. Pertimbangan penulis dalam memilih
lokasi tersebut dikarenakan ditemukannya beberapa kasus tindak pidana
di bidang cukai yang tidak dilakukannya ketentuan sanksi pidana denda
sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Cukai sehingga pelaksanaan
sanksi pidana denda di wilayah hukum Kabupaten Klaten tidak dapat
optimal, sehingga hal ini menjadi problematika tersendiri dalam
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penegakan hukuknya, sebab tujuan dibentuknya UU Cukai sebagai UU
Fiskal adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara di bidang cukai.
E. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data
diperoleh (Suharsimi, 2006). Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas
dua sumber data yakni :
1.

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau
sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan. Data primer ini
diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para pihak yang
terlibat dalam persidangan perkara pidana secara daring di wilayah
Hukum Kabupaten Klaten dengan sampel yang telah ditentukan yakni:
a.

Jaksa yakni :
1) Bapak Ginanjar Damar P., S.H., M.H. selaku Kepala Seksi
Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Klaten yang
merupakan kepala seksi yang membidangi penanganan tindak
pidana di bidang cukai, selain itu juga merupakan salah satu
jaksa/penuntut umum yang pernah menangani permasalahan
tindak pidana di bidang cukai di wilayah hukum Kabupaten
Klaten.
2) Bapak Jatmiko Raharjo, S.T., S.H., M.H. selaku Kepala Seksi
Tindak Pidana Barang Bukti dan Barang Rampasan pada
Kejaksaan Negeri Klaten yang merupakan kepala seksi yang
membidangi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
Kejaksaan

Negeri

Klaten

yang

berhubungan

dengan

penanganan tindak pidana cukai khususnya berkaitan dengan
barang bukti dan barang rampasan dan juga merupakan salah
satu

jaksa/penuntut

umum

yang

pernah

menangani

permasalahan tindak pidana di bidang cukai.
3) Bapak Cecep Mulyana, S.H., selaku Jaksa pada Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Negeri Klaten yang merupakan salah satu
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jaksa/penuntut umum yang pernah menangani permasalahan
tindak pidana di bidang cukai.
4) Hakim yakni Bapak Aris Gunawan, S.H., selaku Hakim pada
Pengadilan Negeri Klaten yang merupakan salah satu hakim
yang pernah memeriksa dan mengadili tindak pidana di
bidang cukai.

2.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua.
Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas
dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku,
jurnal, dan majalah. Data sekunder ini membantu peneliti untuk
mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti
dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik
karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan
maupun yang belum dipublikasikan. Dalam hal ini data sekunder
diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, pendapatpendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahanan
pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana di
bidang cukai.

F. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian hukum ini membutuhkan bahan hukum untuk diolah
sebagai dasar menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Adapun
teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini
antara lain:
1) Wawancara (interview)
Metode wawancara sebagai cara guna mengumpulkan data
dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau
seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah, yang berlangsung
secara lisan. Wawancara sebagai suatu upaya untuk memperoleh
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keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Narbuko and
Amani, 1997), dengan sampel yang telah ditentukan yakni:
a. Wawancara terhadap 3 (tiga) orang Jaksa, yakni
1) Bapak Ginanjar Damar P., S.H., M.H. selaku Kepala Seksi
Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Klaten, yang
telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021,
dan hari Senin 13 September 2021 bertempat di Kejaksaan
Negeri Klaten.
2) Bapak Jatmiko Raharjo, S.T., S.H., M.H. selaku Kepala Seksi
Tindak Pidana Barang Bukti dan Barang Rampasan pada
Kejaksaan Negeri Klaten, yang telah dilakukan pada hari
Kamis tanggal 9 September 2021, hari Senin 13 September
2021 dan hari Rabu 15 September 2021 bertempat di
Kejaksaan Negeri Klaten.
3) Bapak Cecep Mulyana, S.H., selaku Jaksa pada Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Negeri Klaten, yang telah dilakukan pada
hari Kamis tanggal 9 September 2021 bertempat di Kejaksaan
Negeri Klaten.
Yang terlibat secara langsung dalam penanganan perkara tindak
pidana di bidang cukai.

b. Wawancara terhadap 1 (satu) orang Hakim
Hakim yakni Bapak Aris Gunawan, S.H., selaku Hakim pada
Pengadilan Negeri Klaten, yang terlibat langsung dalam
penanganan perkara tindak pidana cukai yang telah dilakukan
pada hari Senin tanggal 20 September 2021 bertempat di
Pengadilan Negeri Klaten.

2) Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan dalam mengolah data primer yang
dipadukan dengan data sekunder. Pencarian data sekunder dirasa lebih
efektif menggunakan studi Pustaka karena data yang dikumpulkan
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tertuang di dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai
literatur yang mendukung.
G. Teknik Analisis Data
Penulis dalam menyusun penelitian hukum ini menggunakan analisis
kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Heberman dengan prosedur
reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi dengan
penjelasan sebagai berikut (Sutopo, 2002):
1) Reduksi data
Reduksi data dimulai dari pengumpulan data yang dilakukan oleh
peneliti baik dari kegiatan wawancara, observasi, maupun dokumentasi.
Data yang terkumpul kemudian dirangkum, diseleksi, dikategorikan dan
kemudian difokuskan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Data
hasil wawancara diklasifikasikan sesuai dengan indikator penelitian.
Menurut Sutopo, pada waktu pengumpulan data berlangsung,
reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang
diperoleh di lapangan. Dalam menyusun ringkasan tersebut peneliti juga
membuat

coding,

memusatkan

tema,

menentukan

batas-batas

permasalahan, dan juga menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung
terus sampai laporan akhir penelitian selesai disusun.
2) Sajian data atau Display data
Menurut Sutopo. Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi
informasi, diskrepsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan
penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang
disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan mudah
dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk
berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan
pemahaman tersebut. Selaian dalam bentuk narasi kalimat, sajian data
dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja
kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.
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3)

Penarikan simpulan / Verifikasi
Merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data
sehinga dapat disumpulkan dan peneliti berpeluang menerima masukan.
Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai pengumpulan data berakhir.
Simpulan perlu diverifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan. Oleh
karena itu, perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan
pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai
akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu
menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan
lapangan.
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