
III. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. Metode penelitian

merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan

membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.1 Dengan

menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan

suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan

masalah tersebut dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan

diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan

menelaah, serta mengolah data tersebut.

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian  yang digunakan dalam penelitian  ini menggunakan dua macam

pendekatan, yaitu pendekatan  yuridis normatif dan  pendekatan yuridis empiris.2

a. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan

menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan

1 Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta, Hlm. 126.
2 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 32.
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kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.3 Norma

hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga

perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan

seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak–pihak yang berkepentingan

(kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan Rancangan

Undang-Undang).

b. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang

dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial

yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup

bermasyarakat. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif

tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata

sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (field

research).4

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara  data yang

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.5

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini,

adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

3 Soerjono Soekanto, Op. Cit.,  hlm. 13–14.
4 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm 54
5 Soerjono Soekanto, Op. Cit.,,   hlm. 11.
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Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat. Dengan

demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang

tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Peneliti akan mengkaji dan

meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Pimpinan

Penyidik Unit Reskrim Polda Lampung, Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh  dengan  mempelajari peraturan

perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan

dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini antara lain:

a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang

berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat

mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.6 Dalam

penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No. 73

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group,  2005,  hlm. 142.
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

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

bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun

1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

Pangan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Muti

dan Gizi Pangan

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misal

kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan
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penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.7 Serta

bahan-bahan hasil pencarian dan melalui internet yang berkaitan dengan

masalah yang ingin diteliti.

C. Penentuan Responden

Responden merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada

sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “purposive

sampling” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara

mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Adapun Responden dalam

penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang, yaitu :

Dalam penelitian ini diambil responden sebanyak 3 orang, yaitu :

1. Penyidik Unit Reskrim Polda Lampung : 1 Orang

2. Kepala BBPOM Bandar Lampung : 1 Orang

3. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila : 1 Orang +

Jumlah : 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh

prosedur sebagai berikut:

7 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 12.
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a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan

menggunakan metode wawancara (interview) secara langsung dengan

responden yang harus direncanakan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara

langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan

keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai

dengan yang diharapkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan

cara mempelajari atau membaca, mencatat dan mengutip buku-buku,

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai

berikut:

a. Editing

Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data

dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan

pokok masalah.

b. Evaluasi

Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.
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c. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang

ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan

pokok bahasan secara sistematis.

d. Sistematisasi data

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan

sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya

adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan

mendeskripsikan data dan fakta yang dihasikan atau dengan kata lain yaitu dengan

menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci,

sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan

dari penelitian dilapangan. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir

dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang

bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.


