
III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana yang

diteliti sebatas ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya yang

mengatur tentang pemilikan saham mayoritas yang dilarang menurut UU No. 5/1999, pendapat-

pendapat yang dikemukakan dari para ahli dalam buku-buku atau literatur-literatur, dan sumber-

sumber tertulis lain yang berhubungan dengan pokok bahasan, serta Putusan No. 05/KPPU-L/2002.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif.  Suatu penelitian yang dilakukan agar dapat

menggambarkan secara lengkap dan jelas mengenai pemilikan saham mayoritas yang dilarang

menurut UU No. 5/1999 pada kasus Ciniplex 21 dengan Putusan No. 05/KPPU-L/2002.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-

tahap yang telah ditentukan, sehingga tercapai tujuan penelitian.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe pendekatan legal case

study, yaitu pendekatan yang secara khusus dibatasi pada penelaahan suatu kasus secara hukum

materil. Kasus dalam hal ini adalah kasus Ciniplex 21 pada Putusan No. 05/KPPU-L/2002.

D. Data dan Sumber Data



Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari

bahan-bahan perpustakaan yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari, KUHP, Undang-

Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Putusan No.

05/KPPU-L/2002.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer, pandangan

dan pendapat para ahli (pakar), akademisi, maupun para praktisi melalui penelusuran buku-

buku, maupun literatur lainnya.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan

adalah studi pustaka, dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur

hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara membaca, mengutip, dan

mengkaji bahan-bahan tersebut, kemudian dikelompokkan menurut pokok bahasan agar

memudahkan dalam pengolahannya.

F. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap data-data yang

diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan dan hubungannya dengan permasalahan.



2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi menurut pokok bahasan

yang telah ditetapkan sebelumnya, serta disesuaikan dengan kerangka pikir sehingga

diperoleh gambaran yang logis tentang pemahaman masalah.

3. Penyusunan data, yaitu menyusun dan menempatkan data pada tiga pokok bahasan secara

sistematis, sehingga mempermudah dalam penulisan selanjutnya.

G. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu pembahasan yang

dilakukan dengan cara memaparkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat serta memberikan

interpretasi data dalam bentuk kalimat secara sistematis sehingga diharapkan dapat diperoleh

gambaran secara lengkap yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dari pembahasan dari

penelitian ini.


