
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Dalam penelitian skripsi ini, digunakan pendekatan yang bersifat Normatif dan 

Empiris. Pendekatan Normatif dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, 

konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan 

dengan masalah yang akan dibahas. 

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari hukum dalam 

kenyataan-kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat dari pegawai pada 

dinas kesehatan Propinsi Lampung dalam pelaksanaan pemberian perizinan dan 

pengawasan serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan perizinan dan 

pengawasan produk obat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

3.2.1 Data Primer 

Data primer diperoleh dari studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara 

kepada pimpinan dan pegawai pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi 

Lampung 
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3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan 

melakukan studi dokumentasi dan literature dalam mempelajari hal-hal yang 

bersifat teoritis. Azas-azas, konsep-konsep, perundang-undangan, pandangan-

pandangan, Doktrin-doktrin Hukum serta isi Kaidah Hukum yang menyangkut 

tentang pelaksanaan pengawasan serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan 

produk obat. 

Jenis data sekunder dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan Huklum Primer, 

bahan Hukum Sekunder dan bahan Hukum Tersier. 

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan Hukum yang mengikat terdiri dari : 

(a) Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 

(b) Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(c) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1998 pengamanan sediaan farmasi dan 

alat kesehatan 

b. Peraturan Menteri Kesehatan No 292/Menkes/SK/V/1996 Tentang wajib 

daftar obat jadi  

c. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan   

mengenai bahan Hukum Primer yaitu hasil-hasil karya dari kalangan Hukum.. 

d. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan Hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Sekunder yang terdiri dari 

literature - literatur dan keterangan media masa sebagai pelengkap. 
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3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan data  

 

Data yang diperlukan dalam skripsi ini ditempuh dengan studi lapangan dan studi 

kepustakaan : 

a) Studi Lapangan dilakukan dengan wawancara langsung dengan pimpinan dan 

pegawai dinas Provinsi Lampung dengan cara mengajukan pertanyaan disertai 

dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu berupa 

pokok-pokoknya saja sebagai panduan yang akan dikembangkan pada saat 

wawancara berlangsung.dalam hubungannya dengan penelitian ini, maka 

informan yang diambil adalah pimpinan Kepala Bagian Pengawasan obat pada 

BPOM Provinsi Lampung .  

b) Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mengutip bahan 

literature, Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan materi 

pembahasan. 

 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan digunakan metode-

metode sebagai berikut : 

a) Editing yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mmengetahui apakah masih 

terdapat kekurangan-kekurangan serta data tersebut sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 
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b) Klasifikasi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap 

pokok bahasan secara sistimatis sehingga memudahkan pembahasan 

 

 

3.4. Analisis data 

 

Setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data 

yang dilakukan melalui analisis kwalitatif analisis kwalitatif adalah analisis yang 

dilakukan dengan cara Deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dalam bentuk 

uraian kalimat dan menganalisis tentang pelaksanaan pemberian perizinan dan 

pengawasan aerta faktor-faktor penghambat dalam pemberian izin dan 

pengawasan produk obat oleh BPOM propinsi Lampung. 

 

Selanjutnya dari hasil analisis data ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman 

pada cara berpikir induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan yang 

didasarkan atas pengertian khusus kemudian disimpulkan secara umum 

 

 


