
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas 

sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. penyampaian 

data dan informasi digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih 

bermakna dan mudah dipahami. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses 

implementasi kebijakan larangan import pakaian bekas pada Direktorat 

Jendral Bea dan Cukai Wilayah Lampung dan Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan baik pada tingkat Kota maupun Provinsi 

Lampung, maka tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang 

didasarkan pada kualitatif. Penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan 

gambaran secara mendalam tentang proses implementasi kebijakan barang 

yang diatur tata niaga importnya pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai 

Wilayah Lampung dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota maupun Provinsi Lampung, namun dalam melihat objek 

tersebut tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang 
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nyata, akan tetapi kadang kala perlu melihat sesuatu yang bersifat 

tersembunyi dan harus menemukannya lebih jauh di dalam sesuatu yang 

nyata tersebut. (Anggoro, 2007: 45). 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian maka perlu 

adanya beberapa batasan masalah dan fokus penelitian. Penelitian ini 

memiliki fokus pada analisis pelaksanaan atau implementasi dengan 

menggunakan aspek implementasi kebijakan yang berusaha untuk mencari 

jawaban bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa faktor-faktor yang 

mempengaruhinya dan bagaimana kinerja dari para aktor kebijakan tersebut. 

 

Untuk mengetahui maksimal atau tidaknya dan baik atau tidak nya kebijakan 

dalam proses implementasinya diperlukan indikator yang berpedoman pada 

Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn untuk kemudian 

dikaitkan pada Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.642 Tahun 2002 

yang merupakan dasar dari kebijakan larangan import pakaian bekas. adapun 

indikator yang telah disesuaikan dengan surat keputusan tersebut untuk 

mendapatkan gambaran secara mendalam tentang kinerja Direktorat Jendral 

Bea dan Cukai Wilayah Lampung dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian 

dan Perdagangan kota maupun provinsi Lampung adalah: 

1) Ukuran dan tujuan kebijakan 

2) Sumber daya  

3) Karakteristik agen pelaksana 

4) Sikap/kecenderungan pelaksana 
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5) Komunikasi antar organisasi pelaksana 

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 

 

Dalam mengamati proses implementasi kebijakan larangan import pakaian 

bekas pada kota Bandar lampung yang merupakan produk kebijakan 

Kementerian Perdagangan, maka peneliti memberikan batasan masalah yang 

akan diteliti dan dibahas yaitu proses implementasi serta kinerja kebijakan 

larangan import pakaian bekas pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai 

Wilayah Lampung dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota maupun Provinsi Lampung pada tahun 2014 dengan studi 

kasus pada Kota Bandar Lampung. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai 

Wilayah Lampung dan Dinas Koperasi, UKM, Perindusrian dan Perdagangan 

Kota ataupun Provinsi Lampung serta pada lokasi perdagangan pakaian bekas 

import di Kota Bandar Lampung. 

 

D. Jenis Data 

 

Menurut Masri Singarimbun dan Soffian Efendi (1989: 14) menjelaskan 

bahwa dalam penelitian ilmiah data didapatkan dari dua jenis, yaitu: 

1. Data Primer 

Data yang telah diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) langsung. Dalam 

penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah 
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pertanyaan-pertanyaan terkait isu/ pokok masalah dalam penelitian 

kepada informan. Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung 

informasi yang diberikan informan. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen, 

catatan-catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang 

relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh peneliti 

dengan menggumpulkan berbagai buku-buku/ literatur penunjang, 

mempelajari dan melakukan olah data profil dari Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai Wilayah Lampung dan Dinas Perdagangan Kota Bandar 

Lampung serta beberapa dokumen dari instansi-instansi terkait. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

a. Wawancara 

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui 

proses tanya jawab langsung antara informan dengan peneliti yang 

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, 

mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan 

dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan 

wawancara secara langsung kepada Kepala Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai Wilayah Lampung, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar 



38 

Lampung dan pihak swasta/ pedagang pakaian bekas import serta 

masyarakat yang menjadi konsumen pakaian bekas import. 

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang 

terbagi dalam dua kategori yaitu sumber data resmi dan sumber tidak 

resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/ dikeluarkan oleh 

lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah 

dokumen yang dibuat/ dikeluarkan oleh individu tidak atas nama 

lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat 

berupa hasil rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan 

harian. 

 

F. Teknik Pengelolaan Data 

 

Dalam suatu teknik pengelolaan data menurut Masri Singarimbun dan Sofian 

Effendi (1989: 22) memberikan penjelasan bahwa data yang telah 

dikumpulkan dari lapangan sebelum disajikan terlebih dahulu diolah dalam 

beberapa tahap, yaitu: 

1. Tahap Editing, dalam tahap ini meneliti kembali data-data yang telah 

terhimpun untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan data, 

kesesuaian data jawaban dan keseragaman satuan data. 

2. Tahap Koding, dengan mengklasifikasikan jawaban responden menurut 

macamnya. Tanda yang diberikan pada jawaban tersebut dapat berupa 

huruf maupun angka. 
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3. Tahap Tabulasi, tahap ini merupakan tahap memasukan data yang telah 

dikoding kedalam tabel. 

4. Sistematisasi Data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data 

pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi 

data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan. 

5. Interpretasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara 

teoritis terhadap suatu data. 

 

G. Informan 

 

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan/informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, 

digunakan teknik purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan/ maksud tertentu. Dari informan yang 

mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar 

diperoleh informasi berhubungan dengan gambaran kebijakan kementerian 

perdagangan dalam kebijakan larangan import pakaian bekas. 

Berikut akan disajikan informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Sub. Bagian Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Wilayah Lampung,yakni Bapak Helmi Suryo, MM. 

2. Kepala Dinas Koperasi. UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Lampung, yakni Ibu Ferynia SP, MP. 

3. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Bandar Lampung, yakni Bapak Firmansyah, SH. 
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4. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung, yakni Ibu Ati 

Nurhayati, SP, MP. 

5. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Lampung, yakni Ibu Ratna Dewi, SH. 

6. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, yakni Ibu Puji 

Lestari, SH. 

7. Distributor Pakaian Baru Non Bekas/Pemilik Toko EPISS, yakni Bapak 

Mamanto. 

8. Distributor Pakaian Baru Non Bekas/Pemilik Toko STAR FASHION, 

yakni Bapak Kiki Chaniago, Amd. 

9. Pedagang Pakaian Bekas Import, yakni Ibu Saldiana Girsang 

10. Pedagang Pakaian Bekas Import, yakni Bapak Jean Sembiring 

11. Pedagang Pakaian Bekas Import, yakni Bapak Fedriksen,S.Kom. 

12. Pedagang Pakaian Bekas Import, yakni Ibu Nirwana 

13. Konsumen Pakaian Bekas Import, yakni Bapak Hasbullah 

14. Konsumen Pakaian Bekas Import, yakni Bapak Sulasno 

15. Konsumen Pakaian Bekas Import, yakni Bapak Gala Sitepu 

16. Konsumen Pakaian Bekas Import, yakni Bapak Johannes 

17. Konsumen Pakaian Bekas Import, yakni Ibu Rosdiana 

 

Pemilihan informan tersebut berdasarkan kekuatan, posisi dan peran penting, 

serta pengaruh dalam implementasi kebijakan larangan import pakaian bekas 

yang dikategorikan kedalam beberapa kelompok stakeholder, yaitu 
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stakeholder primer dan stakeholder sekunder. sebagai gambaran 

pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program, dan proyek 

pemerintah (publik) dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Stakeholder Utama (primer) 

Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan 

kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan 

proyek. Stakeholder utama dalam penelitian ini ditempatkan sebagai 

penentuan utama dalam proses pengambil keputusan implementasi 

kebijakan meliputi: Kepala Direktorat Jendral Bea dan Cukai Wilayah 

Lampung, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

kota maupun provinsi Lampung. 

2. Stakeholder Pendukung (sekunder) 

Stakeholder pendukung merupakan stakeholder yang tidak memiliki 

kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, 

dan proyek tetapi memiliki kepedulian (consern) dan keprihatinan 

sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap 

masyarakat dan keputusan pemerintah. Stakeholder pendukung dalam 

penelitian ini meliputi: Distributor pakaian baru non bekas di kota Bandar 

Lampung, pedagang pakaian bekas import di kota Bandar Lampung dan 

masyarakat yang menggunakan atau mengkonsumsi pakain bekas import. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data 

kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini pengolahan data tidak harus 
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dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan 

setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan 

data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang 

diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses yang cukup 

panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan 

dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik ini bertujuan 

untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh 

serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan ataupun studi 

literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian. 

 

I. Teknik Pengambilan Kesimpulan 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, maka teknik analisis 

datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan 

di lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi 

lainnya, meliputi: 

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada 

penyederhanaan, serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan dapat ditarik. Reduksi data peneliti dilakukan pada 

data hasil wawancara, dalam hal ini penulis memilih kata-kata yang dapat 

digunakan untuk melakukan pembahasan. 
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2. Penyajian data, yaitu peneliti menampilkan sekumpulan informasi tersusun 

berdasarkan data primer yang diperoleh dari lokasi hasil penelitian yang 

memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. 

3. Menarik kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus dapat diuji 

kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya, yang merupakan 

validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti 

kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis 

yang peneliti lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang 

telah dirumuskan. 


