
BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun

tekhnologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis dan

konsisten (Soerjono Soekanto, 1995 : 1). Sedangkan metode yaitu cara kerja untuk dapat

memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian dilakukan

dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya. Penelitian hukum merupakan hal yang ilmiah yang didasarkan pada metode,

sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga, diadakan

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan

suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. (Abdulkadir Muhammad, 2004: 43)

A.  Jenis  Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu

mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat,

dan menjadi acuan prilaku setiap orang. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Tujuan pokoknya adalah mengidentifikasi hak dan

kewajiban para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan

kewewenangan yang ada.

Penelitian hukum normatif bersifat pemaparan/penjabaran dan bertujuan untuk memperoleh

gambaran (deskripsi) yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku disuatu tempat tertentu,

atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat



(Abdulkadir Muhammad, 2004: 50). Penelitian hukum normatif akan memaparkan secara

lengkap mengenai hak dan kewajiban pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

B. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan spesifikasi jenis hukum tertulis yang menjadi fokus kajian normatif maka

pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif analitis substansi

hukum, objek kajiannya berfokus kepada substansi hukum. Dalam penelitian ini objek kajiannya

adalah hak dan kewajiban Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta hal-hal lain yang

terkandung di dalamnya. Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penulisan ini mengikuti

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah.

2. Mengkaji secara deskriftif analitis bahan hukum primer dan sekunder guna memberi jawaban

atas  permasalahan yang telah dirumuskan.

3. Hasil kajian sebagai jawaban permasalahan dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas, dan

sistematis dalam bentuk skripsi.

C.  Data dan Sumber Data

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

sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut :



a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum

atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti kontrak,

konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan

meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

4. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur-literatur hukum keperdataan, hukum

perseroan, hukum perjanjian, hukum bisnis, koran-koran dan majalah serta rubrik-rubrik

tulisan hukum lainnya.

b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus umum, kamus hukum, dan

ensiklopedia.

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka.

Studi pustaka  yaitu pengkajian informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber

dan dipublikasikan secara luas (Abdulkadir Muhammad,2004: 81).  Studi pustaka dilakukan

dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dan mengutip peraturan perundan-undangan dan



pendapat para sarjana yang di peroleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok

bahasan..

Pengolahan data yang sudah terkumpul dilakukan dengan cara , sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang sudah terkumpul sudah lengkap, sudah

benar, dan sesuai dengan masalah.

b. Penandaan data, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.

c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga

mudah dipahami dan diinterprestasikan.

d. Sitematika data, yaitu menempatkan data menurut sistematika bahasan berdasarkan urutan

masalah.

E. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kwalitatip yaitu dengan cara

menguraikan data dalam bentuk kalimat guna memudahkan memberi arti terhadap data. Uraian

dalam bentuk kalimat tersebut berupa penjelasan tentang hubungan data yang satu dengan data

yang lainnya, disusun dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara rinci,

lengkap dan sistematis.  Setelah data selesai diolah dengan melalui seleksi data, klasifikasi data

dan sistematis data, kemudian dilakukan interpretasi data, sehingga data yang disajikan lebih



jelas dan bermakna serta mempermudah pneliti untuk memahami permasalahan dalam penelitian

ini.

Selanjutnya hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data

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

efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Data yang telah

dianalisis akan dilakukan penarikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.


