
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Diperlukan penelitian yang 

merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yuridis 

normatif dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, bahan-

bahan litelatur yang menyangkut kaedah hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas 

hukum dan sistem hukum yang terdapat dalam permasalahan. 

 

Pendekatan yuridis empiris dilaksanakan dengan cara memperoleh pemahaman 

hukum dalam kenyataannya (dilapangan) baik itu melalui penilaian, pendapat dan 

penafsiran subjektif dalam pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-

penemuan ilmiah sehubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku 

usaha yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang pangan 

yang diperdagangkan di dalam negeri dan faktor-faktor penghambat penegakan 

hukum pidana terhadap pelaku usaha yang tidak menggunakan label berbahasa 

Indonesia pada barang pangan yang diperdagangkan di dalam negeri.  
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B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
1
 Dengan 

demikian data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian dilapangan 

yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan 

meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber, dalam hal 

ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum pidana terhadap 

pelaku usaha yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang 

pangan yang diperdagangkan di dalam negeri. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen arsip 

dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, 

pandangan-pandangan, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang 

berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang 

terdiri dari bahan hukum antara lain: 

1. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan: 

a. UU Nomor 1 Tahun 1946 Juncto UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang 

pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

                                                           
1
Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm12. 
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c. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

d. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan 

hukum primer antara lain literatur dan referensi. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian 

para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 

skripsi ini. 

 

C. Penentuan Narasumber  

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi dalam suatu 

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber dalam penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Panit 1 Unit 2 Subdit 1 Indagsi POLDA Lampung  : 1 orang 

b. Kasi Pengawasan Barang Beredar Dinas Perdagangan  

Provinsi Lampung      : 1 orang 

c. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen BBPOM  : 1 orang 

d. Dosen Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana UNILA : 2 orang+ 

  Jumlah        : 5orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data adalah tindak lebih lanjut proses pengumpulan data yang 

akan digunakan untuk membuktikan penulisan. Dalam prosedur pengumpulan 

data ini, ditentukan lokasi penelitian, populasi dan data sampel terlebih dahulu 

kemudian dilanjutkan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini 

penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, 

mancatat, menyandur, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah 

perundang-undangan, dokumen, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan 

permasalahan. 

 

b. Studi lapangan 

Studi Lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terpimpin, yaitu dengan cara 

mengajukan pertanyaan-peryataan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-

pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan 

juga jawaban dari narasumber. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini, penulis 

juga mengajukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang 

berkaitan dengan permasalahan. 
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2. Prosedur Pengolahan Data 

Mengolah data adalah suatu usaha yang nyata untuk membuat data, mampu 

memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti. Setelah 

data terkumpul baik data primer dan data skunder, maka selanjutnya dilakukan 

pengolahan data. Dalam hal ini, pengolahan data dilakukan dengan cara 

memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh mengenai kelengkapan, 

kejelasan, dan kebenaran dari data yang diperoleh tersebut. Selanjutnya dilakukan 

pengklasifikasian data sesuai pokok permasalahan yang hendak dianalisa sehingga 

akan mudah melakukan analisis data. Adapun yang akan dianalisis tersebut adalah 

berhubungan dengan bidang pokok pembahasan yang sesuai dengan judul. Data 

yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian 

diolah dengan cara sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan 

dan kebenaran data untuk menentukan sesuai atau tidaknya serta perlu atau 

tidaknya data tersebut terhadap permasalahan. 

b. Sistematisasi, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada 

masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar 

mempermudah dalam pembahasan. 

c. Klasifikasi data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan 

dan mengelompokan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara 

sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data. 
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E. Analisis Data 

Analisis Data yang diperoleh dilakukan dengan analisis secara kualitatif. Analisis 

secara kualitatif adalah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisis 

secara kualitatif adalah tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu 

apa yang dinyatakan oleh narasumber atau secara tertulis atau secara lisan dan 

perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan 

secara induktif yaitu suatu cara berpikir yang melihat pada realitas bersifat umum 

untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


