
 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan 

ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang 

bertujuan untuk mempelejari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan 

jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang 

bersangkutan.
29

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji 

hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, 

perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan 

umum, dan pasal demi pasal.
30

 Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan 

cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam 

UU No. 5 Tahun 1999 dan Perkom No. 1 Tahun 2010 yang mengatur Tata Cara 

Penanganan Perkara di KPPU dalam terapannya terhadap putusan pelanggaran 

hukum persaingan usaha sebagaimana dimuat dalam Putusan KPPU Nomor 

03/KPPU-L/2013 dan Putusan Nomor 11/KPPU-L/2013. 

                                                           
29
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 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum,  PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm.102. 
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B. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif bertujuan 

untuk memaparkan atau memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan 

hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai 

gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai penerapan pendekatan 

per se illegal dan rule of reason oleh KPPU dalam penyelesaian pelanggaran 

hukum persaingan usaha sebagaimana dimuat dalam Putusan KPPU Nomor 

03/KPPU-L/2013 dan Putusan Nomor 11/KPPU-L/2013. 

 

C. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui 

tahapan yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan 

masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study) 

dengan tipe judicial case study yaitu penerapan hukum pada kasus yang telah 

diputus oleh KPPU. 

 

D. Data dan Sumber Data 

 

Berdasarkan  rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan 

data kepustakaan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yaitu data 

yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai 

sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data 

sekunder meliputi: 
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1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu: 

a. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat. 

b. Keputusan tentang tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan 

pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. 

c. Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2013. 

d. Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2013. 

 

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari referensi literatur 

hukum persaingan usaha. 

 

3. Bahan hukum tersier addalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan 

hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku penelitian 

hukum, jurna dan internet. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

1. Studi Pustaka 

 

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara 

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen 

lainnya yang mendukung terhadap rumusan masalah. Studi pustaka memiliki 
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tahapan penentuan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder, inventarisasi 

data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau 

pencatatan, serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan 

relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah. 

 

2. Studi Dokumen 

 

Studi dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi 

dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2013 

dan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2013. 

 

F. Metode Pengolahan Data 

 

Data yang diperoleh kemudian diolah. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh 

adalah dari studi pustaka kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut : 

 

1. Pemeriksaan Data 

 

Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi kembali data yang diperoleh dari berbagai 

kepustakaan yang ada, menelaah isi putusan KPPU Nomor 11/KPPU-L/2013 dan 

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2013. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan 

masalah yang diteliti. 
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2. Klasifikasi Data 

 

Klasifikasi data yaitu menggolongkan data secara teratur, berurutan, logis 

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

 

3. Sistematisasi Data 

 

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah. 

 

G. Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan 

menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk 

memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan 

analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk 

kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat 

diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk 

menjawab pokok bahasan yang ada. 


