
III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian

hukum normatif-empiris (applied law research) adalah penelitian hukum

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi,

undang-undang, kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu

yang terjadi dalam masyarakat.30 Penelitian ini dikaitkan dengan aspek perjanjian

elektronik dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan e-commerce, yaitu

Lazada, Blibli.com, dan Zalora.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Penelitian ini

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi)

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.31 Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan

menggambarkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap hak informasi produk

bagi konsumen dalam perdagangan elektronik (e-commerce).

30 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Abadi.
Bandung, 2004, hlm. 134.

31 Ibid, hlm. 50.
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C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan

normatif-terapan (applied law approach). Peneliti mengikuti prosedur dalam

pendekatan normatif-terapan yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi pokok bahasan dan subpokok berdasarkan rumusan masalah

penelitian;

2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolok ukur terapan

yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan;

3. Penerapan ketentuan hukum normatif, tolok ukurnya adalah terapan pada

peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku yang

sesuai atau tidak sesuai.32

D. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah data

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi

kepustakaan dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1. Data primer, diperoleh dengan mengambil beberapa contoh perjanjian

elektronik dari beberapa website perusahaan e-commerce di Indonesia, yaitu

Lazada, Blibli.com, dan Zalora.

32 Ibid, hlm. 144
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2. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

(UUPK).

4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE)

5) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

6) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem

dan Transaksi Elektronik (PSTE).

b) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian

ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan

lainnya.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, diperoleh dari Kamus Besar Bahasa

Indonesia, ensiklopedia of law, dan informasi website Lazada, Blibli.com, dan

Zalora.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan

data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan untuk mendapatkan data-
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data mengenai perjanjian elektronik dari website perusahaan e-commerce serta

pertanggungjawaban yang diberikan pihak perusahaan kepada konsumen. data

sekunder dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, dilakukan untuk memperoleh

data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan

perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah

transaksi e-commerce yang akan dibahas.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengelolaan data dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

1. Editing, yaitu dengan cara memeriksa dan meneliti ulang terhadap data yang

telah diperoleh untuk menjamin apakah data-data tersebut lengkap atau tidak

kejelasannya dan relevansinya bagi penelitian.

2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur dan berurutan

sehingga dapat dipahami dengan mudah.

3. Sistematisasi, yaitu menyusun data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi

dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

G. Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang

dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu

dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, dan efektif sehingga

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, serta memperoleh

gambaran yang jelas sehingga dapat ditarik kesimpulan.


