
25 
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya. Pada penelitian hukum akan diperiksa secara mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 

atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.
1
 

 

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga 

tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau 

normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.
2
 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif 

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah 

berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan 

judul penelitian dan permasalahan yang di bahas. Pendekatan empiris yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap 
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pihak-pihak yang di anggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan  

permasalahan  yang  sedang di bahas dalam  penelitian  ini. 

Penelitian hukum normatif-empiris in action adalah penelitian hukum mengenai 

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi,   

Undang-Undang atau kontrak) secara pada setiap peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi dalam  masyarakat.
3
 

B. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. 

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

hasil wawancara kepada Pimpinan beserta staff PT. Bank Lampung KCP 

Gadingrejo dan debitur KUR PT. Bank Lampung KCP Gadingrejo. 

Data sekunder yang digunakan diperoleh dari bahan-bahan : 

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, bahan hukum 

primer yang digunakan dalam  penelitian hukum ini adalah : 

1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2) Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 

Tentang Ketentuan Pokok Perbankan; 

3) Undang-Undang No 17 Tahun 2012  Tentang Perkoperasian; 

4) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; 

5) Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah; 

6) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan; 
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7) Instruksi Presiden 6 Tahun 2007 Tanggal 8 Maret 2007 Tentang Kebijakan 

Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia; 

8) Memorandum Of  Understanding (MOU) antara Departemen Teknis, 

Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 

9 Oktober 2007; 

9) Addendum I Memorandum of Understanding (MOU) Departemen Teknis, 

Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 

14 Februari 2008; 

10) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi 

UMKMK; 

11) Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga 

Penjaminan, 

12) Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR; 

13) Addendum II Memorandum Of Understanding (MOU)  Departemen 

Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada 

tanggal 12 Januari 2010; 

14) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-

07/M.EKON/01/2010 Tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha 

Rakyat; 

15) Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor :                    
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KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional dan Prosedur 

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; 

16) Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Lampung. 

17) Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) PT. Bank Lampung 

 

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan    

mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta 

memahami bahan hukum primer yang di ambil dari berbagai literatur seperti 

lembar permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, Undang-Undang, 

peraturan terkait, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, dan literatur yang 

mendukung. 

 

c) Bahan hukum tersier bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan      

pokok-pokok rumusan masalah, memberikan kejelasan terhadap apa isi 

informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan 

apa yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa 

terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus, ensiklopedia, 

buletin, majalah, artikel-artikel di internet, dan bahan-bahan lainnya yang 

sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. 

 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu : 
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a) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dengan membaca, 

mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 

 

b) Studi Lapangan 

Data primer diperoleh dari studi lapangan dengan teknik wawancara. Dalam 

wawancara tersebut, digunakan teknik wawancara dengan bertatap muka 

langsung dengan narasumber. 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun sekunder, 

dilakukan pengolahan data dengan  cara ; 

a) Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok 

permasalahan yang di bahas. 

b) Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai 

kelengkapannya serta kejelasan dan kebenaran jawaban. 

c) Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar 

memudahkan dalam mendeskripsikannya. 

d) Penyusunan data, yaitu data di susun menurut aturan yang sistematis sebagai 

hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang 

diajukan. 
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D. Analisis Data 

 

Data yang telah diolah kemudian dianalis dengan menggunakan cara analisis 

kualitatif, yaitu dengan cara menginterprestasikan data dan memaparkan dalam 

bentuk kalimat sehingga melalui pembahasan tersebut memudahkan untuk 

membuat kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


