
 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum 

normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan 

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

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
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Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 

baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan 

sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, 

norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan 

peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.
2
 

 

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan 

untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum 
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yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan 

beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai 

pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 

 

B. Langkah-langkah Penelitian 

I.              Input            Proses              Output 

 

  

     

      Upaya Hukum yang dapat dilakukan 

 

II.              Input            Proses                                      Output 

 

 

 

 

 

 

 

Inventarisasi, Deskripsi, 

Interprestasi Peraturan 

Perundangan  yang 

terkait izin KUPVA 

bukan bank. 

 

Analisis Peraturan 

Perundang-undangan 

dan pelaksanaan 

pemberian izin 

KUPVA bukan bank. 

Adanya Pengawasan 

dilakukan pemerintah 

akibat pemberian izin 

KUPVA bukan bank. 

Adanya Pengawasan 

dilakukan pemerintah 

akibat pemberian izin 

KUPVA bukan bank. 

 

Analisis pengawasan 

apa saja yang 

dilakukan pemerintah 

dalam perizinan 

KUPVA bukan bank. 

Diketahui jenis-jenis 

pengawasan yang 

dilakukan pemerintah 

dalam izin KUPVA 

bukan bank. 

Kesimpulan yang 

diperoleh dari kedua 

output rumusan 

masalah penelitian 
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Tabel diatas input I menggambarkan rumusan masalah pertama masuk dalam 

melalui inventarisasi,deskripsi dan interpretasi peraturan yang berkaitan dengan 

KUPVA bukan bank yang kemudian diproses melalui analisis menghasilkan 

jawaban kesimpulan rumusan masalah pertama. Kesimpulan yang dihasilkan pada 

rumusan masalah pertama menjadi rumusan masalah dalam input II. Proses 

melalui analisis pengawasan dilakukan sehingga menghasilkan kesimpulan 

sebagai jawaban dari rumusan masalah kedua. Kesimpulan yang di dapat dari dua 

rumusan masalah tersebut menjadi hasil dari penelitian skripsi ini. 

 

C. 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.
3
  

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu 

penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  

 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-

keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada 

di lapangan melalui wawancara dan observasi.
4
 Penelitian skripsi ini dilakukan di 

lingkungan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung serta 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 5

 

 

a) Bahan hukum primer, yaitu: 

1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas 

2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah  

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta 

Asing. 

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014 Tentang Kegiatan Usaha 

Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. 

6) Surat  Edaran Bank Indonesia Nomor 12/10/DPM 2010 tentang Anti 

Pencucian Uang dan Terorisme Pedagang Valuta Asing  

7) Surat  Edaran Bank Indonesia Nomor 14/15/DPM 2012 tentang Izin 

Laporan dan Sanksi Pedagang Valuta Asing 

8) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu 
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9) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala 

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung  

10) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 58 Tahun 2011 tentang 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota 

Bandar Lampung 

11) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 Tentang 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung 

 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam 

menganalisa serta memahami permasalahn dalam penelitian dan diperoleh 

dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian 

yang berhubungan dengan perizinan kegiatan usaha penukaran valuta asing. 

 

c) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

2) Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, 

buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana. 
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D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1). Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti 

membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang 

ada kaitannya dengan persalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan 

untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) 

kategori, antara lain :
6
 

a) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan baik pada 

tingkat pusat maupun daerah; 

b) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel yang 

berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, 

jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya); 

c) Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan 

hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya. 

 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan 

teknik wawancara langsung dengan informan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan 

mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas 
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sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.
7
 Informan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, yaitu Dewi 

Sartika S.E.,M.M. (Kasubbag dan Kepegawaian Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan Kota Bandar Lampung) 

b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, yaitu Darlis Muis (Asisten 

Manager Unit Layanan Nasabah, Kliring, Perizinan dan Pengawasan Sistem 

Pembayaran) 

3. Pengolahan Data 

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. 

Data tersebut diolah melalui proses : 

a) Seleksi data dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan penelitian kembali 

terhadap data-data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan 

hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas 

b) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data 

yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang 

salah maka akan dilakukan perbaikan. 

c) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi 

sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian. 

d) Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang 

pembahasan yang dilakukan secara sistematis. 
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E. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis 

deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data 

dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu 

interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. 

 

Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang 

didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan 

kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang 

telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara 

menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk 

menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya. 

 


