
III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian adalah hukum normatif terapan (applied law research). Peneltian hukum

normatif terapan adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

hukum normatif  (peraturan perundang-undangan, kontrak) secara in action pada setiap peristiwa

hukum tertentu yang yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut

merupakan fakta dan berguna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan negara atau oleh

pihak-pihak di dalam kontrak. (Abdulkadir Muhammad. 2004 : 134

Untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam

penelitian ini maka tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Karena penelitian ini bertujuan

untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang

kompetensi BPMD Provinsi Lampung, syarat-syarat prosedur melakukan penanaman modal dan

pengawasan terhadap penanaman modal di Provinsi Lampung.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis empiris yaitu

pendektan dari sudut panadang hukum dan implementasi atas penanaman modal.

C. Data dan Sumber Data



Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan di atas, maka data yang digunakan meliputi

data primer, dan data sekunder, dan data tersier adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian melalui

wawancara langsung dengan pihak terkait sesuai dengan pokok bahasan.

2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen

dan literatur terkait:

a. Bahan  hukum primer (primary law material) merupakan bahan hukum yang bersifat

mengikat berupa peraturan perundang-undangan.

1. Bahan primer yang di gunakan peneliti terdiri dari:

2. Undang-Undang Dasar RI 1945

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 LN 2007 No. 67 TLN No. 4724 tentang

Penanaman Modal

4. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daaerah

5. Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1973 Sebagaimana diubah dengan Keputusan

Presiden No. 183 Tahun 1998 yang kemudian diubah kembali dengan Keputusan

Presiden No. 121 Tahun 1999 Tentang BKPM dan Keputusan Presiden No. 122

Tahun 1999 Tentang Pembentuk BKPM

6. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1980 yang telah diubah dengan Keputusan

Presiden Tahun 1998 Tentanng Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman

Modal Daerah

7. PP No. 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

8. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2007 tentang pembentukan Badan Penanaman

Modal dan Perizininan ( BPMP )

9. Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja.  Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung



10. Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Lampung

b. Bahan  hukum sekunder meliputi

Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan yang

berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang di tulis. Bahan

sekunder yang digunakan peneliti adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan

aspek hukum ekonomi khususnya penanaman modal

3. Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus, internet dan pedoman penulisan

karya ilmiah.

D. Metode Pengumpulan data Pengolahan Data

[[

Berdasrkan jenis data di atas maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai

berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi pustaka yaitu dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan,

mengutip buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan yang di teliti

b. Studi dokumen yaiu dengan cara membaca menelaah dan mengkaji dokumen yang

berkaitan dengan pokok bahasan yang di teliti



c. wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer dengan model pertanyaan terbuka

dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti, wawancara

dilakukan kepada :

1) Ibu Nur Qomarawati, S.H, M.H Sebagai Kepala Sub Bidang Perizinan Pembangunan

2) Bapak Ir. Syahrun Rizal, S.H, M.M Sebagai Kepala Sub Bidang Pengawasan

3) Bapak  Rozi Maesa Putra, S.P sebagai Staff  Kesekretaratan dan Humas

2. Metode Pengolahan Data

1.

a. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah cukup

lengkap, sudah benar, sudah sesuai (relevan) dengan pokok bahasan.

b. Editing data yaitu mengedit data yang telah didapat dari hasil penelitian.

c. Rekonstruksi danta, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berutan, dan logis

sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan untuk menjawab pokok bahasan

yang diteliti.

d. Sistematis data, yaitu menempatkan dan menurut kerangka sistematika pokok

bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan masalah penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya

menguraikan secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan

efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interprestasi data komprehensif

artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam pembahasan.



Hasil analisis disajikan secara ringkas dalam kesimpulan sebagai jawaban singkat dari pokok

bahasan dan masalah yang diteliti.


