
III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu

penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum

normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada peristiwa

hukum tertentu  yang terjadi dalam masyarakat.implementasi secara in action

merupakan fakta empiris yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

oleh negara atau piahak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara in action tersebut

diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum

normatif jelas, tegas, dan lengkap (Abdulkadir Muhammad, 2004: 134).

Berdasarkan pengertian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini akan mengkaji dan menelaah ketentuan-ketentuan normatif sebagai

sumber hukum menangani masalah pangan dan sertifikasi khususnya dalam masalah

sertifikasi halal produk pangan. Ketentuan normatif yang dimaksud adalah UU

Pangan, KepMen, Fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait

serta didukung literatur, dan dokumen. Sedangkan penelitian empiris adalah

pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif dalam praktik proses sertifikasi

halal sebagai sahnya produk pangan dinyatakan halal bagi konsumen.

B. Tipe Penelitian



Berdasarkan pada permasalahan dan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe

penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad

bahwa tipe penelitian deskritif yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk

memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan dan pada saat tertentu atau mengenai

gejala yurudis yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat (Abdulkadir

Muhammad, 2004: 50).

Menurut teori di atas, bahwa tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian digunakan untuk mengambarkan

secara jelas, rinci dan sistematis tentang kriteria makanan yang halal, syarat dan

prosedur sertifikasi halal produk pangan serta pengawasan LPPOM-MUI.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara

pendekatan secara normatif terapan (applied law approach), yaitu penerapan

ketentuan hukum normatif dalam proses sertifikasi halal pada produk pangan dan

mengkaji tentang sertifikasi halal pada produk pangan, literatur-literatur ilmu hukum

serta dokumentasi yang berhubungan dengan pokok bahasan yang menjadi objek

penelitian. Untuk menggunakan pendekatan normatif-terapan, peneliti lebih dahulu

telah merumuskan masalah dan tujuan penelitian.

D. Data dan Sumber Data



Sumber data adalah tempat atau asal data itu diperoleh. Data yang akan digunakan

dalam penelitian yaitu:

1.  Data primer, yaitu: data yang bersumber dari kenyataan dan keterangan secara

langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Data primer dalam

penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan pada Bpk. Refliyanto

selaku Sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, makanan, dan

kosmetik (LPPOM-MUI) Provinsi Lampung.

2.  Data sekunder, yaitu:  data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan dan literatur–literatur terkait yang menjadi tolak ukur terapan. Data

sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer meliputi :

(1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;

(2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

(3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/

1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI

No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal  pada Label

Makanan;

(4) Fatwa MUI.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer berupa bahan hukum atau literatur–literatur yang

menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian meliputi buku-

buku ilmu hukum serta data– data yang diperoleh dari tempat kejadian.



c. Bahan hukum tersier adalah Bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku penelitian hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam

penelitian hukum

2. Studi Dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak

dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti

pengajar hukum, peneliti  hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum,

pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum

3. Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung

dari responden penelitian di lapangan serta wawancara yang telah penulis

tentukan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data yang

diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Adapun

pengolahan data yang dimaksud melalui, tahapan-tahapan sebagai berikut:

(1)Pemeriksaan data (editing), Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah



cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

(2)Sistematis data (systematizing), Yaitu menempatkan data menurut kerangka

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.


