
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah  

 

 

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau 

sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan 

mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan peranan PDAM Way Rilau 

Kota Bandar Lampung dalam neningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar 

Lampung 

B. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 

kepada informan penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai  

pedoman wawancara. Adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Direktur/ Wakil Direktur PDAM Way Rilau Bandar Lampung  

b. Kepala Bagian Keuangan PDAM Way Rilau Bandar Lampung 

c. Kepala Bagian Operasional PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung 

d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung  

e. Konsumen PDAM Way Rilau Bandar Lampung  
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2. Data Sekunder  

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, 

terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini.  

b. Bahan hukum sekunder 

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman 

dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian ini, 

seperti teori atau pendapat para ahli dalam buku-buku hukum, dokumen-

dokumen atau makalah yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini. 

 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut:  

a. Studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai bukudan 

literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan PDAM Way Rilau 

Kota Bandar Lampung dalam neningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Bandar Lampung. 

b. Studi lapangan (field research) yang dilakukan melalui wawancara adalah 

usaha untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara, yaitu 

mengajukan daftar pertanyaan kepada informan penelitian untuk 
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mengetahui peranan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung dalam 

neningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. 

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data, yaitu mentukan data yang sesuai dengan pokok 

bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang 

diperoleh. 

b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, 

diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan. 

c. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-

masing dengan sistematis. 

 

D. Analisis Data  

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan lebih mudah dimengerti. Setelah tahap 

pengelolahan data dilakukan maka tahap selanjutnya menganalisis data tersebut. 

Berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisa secara 

deskritif kualitatif yaitu analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan 

kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat 

berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung 

dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterprestasikan guna 

memberikan ganmbaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.  


