
III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan

kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya

menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara

tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka

tertentu.131 Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat

sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada

dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif

adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu

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

materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.132 Menurut Soerjono

131 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), Hlm. 2.

132 Ibid, Hlm. 102.



62

Soekanto penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.133

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan

pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe

deskriptif 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.134

Untuk itu, pada penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas,

dan sistematis mengenai implementasi indirect evidence (alat bukti tidak

langsung) sebagai alat bukti KPPU terhadap pembuktian terjadinya kartel yang

didasari pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam peneilitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif

terapan (applied law research) yaitu penelitian hukum pemberlakuan ketentuan

hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi

di masyarakat baik yang terdapat didalam ketentuan perundang-undangan dan

keputusan pengadilan, serta literatur-literatur sebagai tolak ukur terapan pada

peristiwa hukum. Dengan lebih memfokuskan kepada Hukum Persaingan Usaha

dengan mengacu kepada UU No. 5 Tahun 1999, Perkom No. 4 Tahun 2010, dan

133 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), Hlm.
15.

134 Ibid, hlm 115.
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Perkom No. 1 Tahun 2010. Adapun yang menjadi substansi hukum pada

penelitian ini yaitu kedudukan dan prosedural yang harus ditempuh hingga sampai

kepada akibat hukum dari implementasi indirect evidence (alat bukti tidak

langsung) sebagai alat bukti KPPU terhadap pembuktian terjadinya kartel.

D. Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.135

Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas

skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam

penelan ini adalah data sekunder, karena penelitian ini tergolong penelitian hukum

normatif.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan

hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum

mengikat,136 berupa data normatif yang bersumber dari perundang-undangan

yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer meliputi:

a.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat;

b.Perkom No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang

Kartel;

c.Perkom No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara KPPU.

135 Soerjono Soekanto, Op.Cit, Hlm 11.
136 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2007), Hlm. 52.
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2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari

penjelasan terhadap bahan hukum primer137 yang terdiri dari literatur-literatur,

buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha

dan praktik kartel.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, penjelasan,

terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, majalah atau

jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi

dokumen.

1. Studi pustaka (Library Research)

Kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan penelitian

perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyeleksian

didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran.138 Studi ini dilakukan dengan

mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku,

literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis yang digunakan adalah

mengumpulkan, mengidentifikasikan, lalu membaca untuk mencari dan

memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan

yang berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan pokok bahasan.

137 Ibid.
138 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008),

Hlm. 103.
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2. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara

(interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan

pertanyaan lisan secara langsung kepada pihak-pihak tekait di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU), maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan

secara tertulis. Adapun wawancara yang telah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Desember 2012

Nama Sumber : Arnold Sihombing

Jabatan : Kepala Bagian Penanganan Pranata Hukum KPPU

F. Lokasi Penelitian

Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jl. Ir. Juanda No. 36 Jakarta Pusat.

G. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan

sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang

diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:139

1. Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang

terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai

dengan permasalahan.

2. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur,

berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

139 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm 126
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3. Sistematisasi data (sistematizing), yaitu menempatkan data menurut kerangka

sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

H. Analisis Data

Setelah data diolah dan disusun secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis

data secara kualitatif, artinya dengan cara menyajikan dan menguraikan data

dalam bentuk kalimat secara lebih rinci dan sistematis. Kemudian dilakukan

interpretasi data dengan menguraikan data yang telah tersusun sehingga

memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas serta

memudahkan melakukan pembahasan dan diambil kesimpulan mengenai

implementasi indirect evidence (alat bukti tidak langsung) sebagai alat bukti

KPPU terhadap pembuktian terjadinya kartel.


