
III.  METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban

yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true

answer) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam

permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sahih untuk

menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.56

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative law

research), yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai

aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi,

lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas

dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang

digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.57 Penelitian

ini dilakukan dengan mengkaji isi putusan Mahkamah Agung No.

702/K/Pdt.Sus/2008, bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang

berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu berkaitan dengan

pertimbangan hakim terhadap kepailitan CV bagi sekutu komplementer dan akibat

hukum harta bersama dalam perkawinan.

56 Pengertian Penelitian Hukum menurut SoetandyoWignosoebroto dalam bukunya
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.18.

57 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Op.,cit, hlm. 120.
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B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang

bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas,

dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang atau

peraturan daerah atau naskah kontrak atau objek kajian lainnya.58 Untuk itu,

penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara lengkap, rinci dan jelas

mengenai pertimbangan hakim terhadap kepailitan CV bagi sekutu komplementer

yang terikat dalam perkawinan, dan akibat hukum harta bersama sekutu

komplementer yang terikat perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Agung

No. 702/K/Pdt.Sus/2008.

C. Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif (normative law research), maka

pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan metode

pendekatan normatif-terapan (applied law approach).  Tipe pendekatan normatif-

terapan yang digunakan pada penelitian ini adalah judicial case study yaitu

pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik

kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui

proses pengadilan melalui putusannya.59

Berdasarkan pendekatan masalah tersebut, maka penelitian ini akan melakukan

studi kasus (case study) putusan Mahkamah Agung No. 702/K/Pdt.Sus/2008 yang

telah menguatkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.

08/Paili/2008/PN.Niaga.Sby yang memutuskan CV Delima pailit.

58 Ibid., hlm.115.
59 Ibid., hlm. 149.



40

D. Jenis dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka

penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan studi dokumen.

Sedangkan jenis datanya data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh

melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

e. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 08/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby

f. Putusan Mahkamah Agung No. 702/K/Pdt.Sus/2008

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, berupa Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil

penelitian, penjelasan undang-undang dan hasil karya dari kalangan hukum.
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3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus,

ensiklopedia dan indeks kumulatif.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka dan studi dokumen,

dan studi catatan hukum. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan

dan buku karya tulis bidang hukum, sedangkan studi dokumen yang dimaksud

adalah putusan pengadilan (yurisprudensi).60

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang

berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta

dibutuhkan dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk

memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi

dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji

peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan

permasalahan yang dibahas.

2. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan

cara mempelajari, mengutip, menelaah, dan menganalisis putusan Mahkamah

60 Ibid., hlm. 125.



42

Agung No.702/K/Pdt.Sus/2008 yang menguatkan putusan pailit Pengadilan Niaga

Surabaya Nomor 08/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya

dilakukan dengan cara:61

1. Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai

kepustakaan yang ada, menelaah isi putusan Mahkamah Agung No.

702/K/Pdt.Sus/2008 yang memperkuat putusan Pengadilan Niaga Surabaya No.

08/ Pailit/2008/PN.Niaga.Sby. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah

data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan

masalah.

2. Penandaan data (coding)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun

penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan

golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan

untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis

data.

3. Sistematisasai data (sistematizing)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu

dalam bentuk table-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu

61Ibid., hlm. 126.
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kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi

tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.62

G. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan

masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan

untuk menginterprestasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu

dengan memberikan penjelasan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun,

logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data

dan pemahaman hasil analisis.63

62 Zainudin Ali, Op.cit., hlm. 90-91.
63 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Depok: Universitas Indonesia Press,

1994, hlm. 127.


