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I.   METODE  PENELITIAN 

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 

sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. 

Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum 

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjone Soekanto, 

1981 : 43). Sehingga penyelesaian masalah pelaksanaan pengelolaan parkir pada 

Chandra Supermarket dan Departement Store yang dikelola oleh PT Securindo 

Pakatama dapat menjadi sumber yang nantinya dapat dimanfaatkan dari hasil 

pemecahan masalah pada pelaksanaan pengelolaan parkir maupun bagi konsumen 

yang merasa dirugikan. 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-terapan, yaitu 

penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-

undangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concerto) 

(Abdulkadir Muhammad, 2004 : 201). Hal ini menjadi rujukan bedasarkan bahan 

yang akan dikaji yaitu peristiwa hukum berupa pelaksanaan pengelolaan parkir 

yang akan di kaji dengan aturan hukum seperti undang-undang tentang 

perlindungan konsumen, KUH Perdata, dan Putusan PK MA Nomor 

124/PK/MA/2007 dengan pokok bahasan mengenai kendaraan bermotor yang 
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diparkirkan pada Chandra Supermarket dan Deprtement Store yang dikelola oleh 

PT Securindo Pakatama. 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, 

rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai 

karya ilmiah (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 201). Pembahasan secara rinci pada 

pelaksanaan pengelolaan parkir kendaraan bermotor di Chandra Supermarket dan 

Departement Store yang sekarang dikelola oleh PT Securindo Pakatama 

diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai pokok permasalahan yang 

terjadi. 

C. Pendekatan Masalah 

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah studi kasus 

dengan tipe nonjudicial case study yaitu studi kasus hukum tanpa konflik yang 

tidak melibatkan pengadilan. Kalaupun ada konflik, diselesaikan oleh pihak-pihak 

sendiri secara damai. Pelaksanaan pengelolaan parkir atas kendaraan bermotor 

dijadikan objek dari studi kasus yang nantinya meninjau pelaksanaan pengelolaan 

parkir dari usaha jasa parkir dengan dilihat hubungan hukum serta tanggung jawab 

dari pemberi jasa parkir pada Chandra Supermarket dan Departement Store yang 

dikelola oleh PT Securindo Pakatama selaku lokasi penelitian (Abdulkadir 

Muhammad, 2004 : 40). 

D. Data dan sumber data 
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Karena penelitian hukum ini tergolong penelitian hukum normatif-terapan, maka 

data yang diperlukan meliputi data sekunder dan data primer, yaitu : 

1. Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam 

kajian ini yang menjadi objek penelitian, yaitu mengenai pelaksanaan 

pengelolaan jasa parkir yang dilakukan serta tanggung jawab dan hubungan 

hukum antara konsumen dengan penyedia jasa layanan parkir pada Chandra 

Supermarket dan Departement Store yang dikelola oleh PT Securindo 

Pakatama.  

2. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu : 

a. Bahan hukum primer ( primary law material ) 

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum 

(perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-

pihak berkepentingan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 

KUHPerdata. 

b. Bahan hukum sekunder ( secondary law material ) 

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum 

primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak 

atau elektronik). 

c. Bahan hukum tertier ( tertiary law material ) 
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Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedia) 

(Abdulkadir Muhammad, 2004 : 82). 

E. Pengumpulan dan pengolahan data 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi 

sumber data primer, yaitu undang-undang yang relevan dengan permasalahan dan 

studi dokumen sebagai bukti perbuatan sudah terjadi. Sumber data sekunder yaitu 

buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan 

dengan permasalahan. Studi pustaka dan studi dokumen dilakukan melalui tahap-

tahap identifikasi pustaka dan dokumen hukum sumber data, identifikasi, dan 

inventarisasi bahan hukum yang diperlukan. Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan wawancara kepada pengelola jasa parkir di Chandra Supermarket dan 

Departement Store yang perparkirannya dikelola oleh PT Securindo Packatama. 

Setelah melakukan pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengolahan data 

yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Menurut 

(Abdulkadir Muhammad, 2004: 126) pengolahan data pada umumnya dilakukan 

dengan cara : 

1. Pemeriksaan data ( editing ), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah selesai dengan masalah. 

2. Penandaan data ( coding ), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan 

jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah dengan 

penempatannya pada bagian badan teks. 
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3. Rekonstruksi data ( reconstructing ), yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

4. Sistematika data ( sistematizing ), yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 

F. Analisis data 

Data sekunder dan data primer hasil pengolahan tersebut dianalisis secara 

kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan 

kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap 

permasalahan yang diteliti (Abdulkadir Muhammad, 2004: 202). Analisis data 

membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan parkir kendaraan bermotor di 

Chandra Supermarket dan Departement Store dengan melihak pelaksanaan jasa 

parkir, tanggung jawab, dan hak dan kewajiban dari jasa parkir yang dikelola oleh 

PT Securindo Pakatama. 

 


