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BAB IV 
METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam hal mengkaji penelitian di PT Inlogam Himalaya yang mana 

dalam penelitian ini penulis akan memberikan suatu produk berupa rancangan 

yang dapat membantu atau mengatasi masalah yang terdapat dalam perusahaan 

tersebut ini merupakan tujuan dari kerja praktek yang di lakukan penulis yang 

bertujuan untuk memberikan solusi bantuan atas permasalahan tersebut secara 

cepat, agar dikemudian hari hasil laporan tersebut dapat digunakan untuk 

menyelasaikan permasalahan dan dapat menjadi solusi bagi individu atau orang 

banyak dalam menyelesaikan permasalahannya. 

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan secara empiris-normatif 

yang mana Empiris merupakan penelitian dilakukan dengan berdasarkan hasil 

dari penelitian dilapangan atau yang terjadi pada perusahaan dan masyarakat 

sedangkan untuk Normatif merupakan penelitian yang berdasarkan penerapan 

Undang-Undang. 

Metode merupakan langkah atau proses yang diambil oleh penelitian 

dalam melakukan penulisan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait 

dengan penelitiannya guna untuk dapat menyesuaikan data dan informasi yang 

telah dikumpulkan oleh penulis maka perlunya penelitian secara empiris-

normatif tersebut dilakukan. 

Dalam mengkaji penelitian tersebut yang di lakukan penulis dalam  

hasil analisa berdasarkan data yang di dapatkan pada PT Inlogam Himalaya, 

Kota Batam  mengenai Perancangan Kontrak Perjanjian Kerja Sama antara PT 

Inlogam Himalaya dan Perorangan sebagai Suplier. 
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B. Objek Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini objek yang diambil oleh penulis 

didalam penelitiannya adalah PT Inlogam Himalaya, yang mana PT Inlogam 

Himalaya akan menjadi sumber data dan  infomarsi bagi penulis dalam 

penelitiannya. PT Inlogam Himalaya yang didirikan oleh ABD.KADIR.R 

sebagai pemilik usaha sekaligus sebagai orang yang bertanggung jawab atas 

perusahaan tersebut. PT Inlogam Himalaya bergerak pada bidang pengumpulan 

barang scrap baik scrap Logam maupun non Logam yang tujuannya untuk di 

ekspor untuk kemudian di olah kembali menjadi bahan mentah dan akan di 

produksi untuk menjadi bahan baku. PT Inlogam Himalaya telah berdiri sejak 7 

tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2012 hingga saat ini, saat ini PT Inlogam 

Himalaya berlokasi atau bertempat usaha di komplek Pasar Taman Bukit Golf 

Blok A Nomor 5, Blok B Nomor 5 sampai 6 kelurahan sungai panas, 

kecamatan Batam Kota, PT Inlogam Himalaya beroperasi dari pukul 08.00 

hingga pukul 17.00 WIB senin hingga sabtu merupakan hari operasional PT. 

Inlogam Himalaya. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian hukum ini dilakukan dengan penelitian 

data empiris-normatif yang mana empiris sendiri merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data hasil dari analisa lapangan atau 

yang terjadi ditempat kejadian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil data 

yang valid dan tepat untuk penelitian yang diteliti oleh penulis dalam hal 

penelitiannya, sedangkan normatif merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan melakukan pembedahan terhadap peraturan-peraturan perundang-
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undangan atau dapat dikatakan dengan penelitian keperpustakaan. Maka 

berdasarkan penelitian tersebut penulis ingin menggunakan teknik 

pengumpulan data yang terbagi berdasarkan 2 cara yaitu teknik pengumpulan 

data Primer dan teknik pengumpulan data Sekunder, berikut ini merupakan 

pembagian berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis: 

1) Teknik Pengumpulan Data Primer  

Dalam mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menulis 

penelitian yang diteliti oleh penulis maka berdasarkan teknik data Primer 

yang mana teknik tersebut merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara memperolehnya secara langsung dalam hal ini langsung mengamati 

atau observasi langsung ke lapangan dan wawancara terstruktuk kepada 

narasumber, berikut ini merupakan pembagian dari teknik pengumpulan 

data primer: 

a. Mengamati atau observasi lapangan 

Proses mengamati merupakan hal yang sangat penting 

dalam melakukan suatu penelitian guna untuk mendapatkan hasil 

yang valid dan tepat untuk pemecahan masalah yang terjadi di 

lapangan pada proses ini juga bagaimana penulis dalam 

menghadapi situasi dimana terjadinya suatu masalah hukum yang 

terjadi dalam lingkungan perusahaan atau lapangan tujuan dari 

mengamati atau obsevasi lapangan ini adalah untuk mengamati 

data-data yang diperlukan penulis dalam penelitiannya, ide atau 

pemikiran baru dalam melakukan penelitiannya untuk membuat 
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laporan mengenai kerja praktek yang saat ini dilakukan oleh 

penulis 

b. Wawancara Terstruktur  

Proses wawancara merupakan suatu proses yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab antara penulis dengan narasumber yang 

berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis guna untuk 

memperoleh data yang valid dan tepat untuk digunakan oleh 

penulis dalam penelitiannya. Tujuan dari wawancara tersebut 

adalah guna untuk mendapatkan informasi yang tepat berdasarkan 

fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan berdasarkan informasi yang 

didapat langsung oleh narasumber yang terpercaya dalam hal ini 

dapat menjadi sumber informasi yang valid dan tepat. Terdapat 

beberapa bentuk dari wawancara, bentuk wawancara yang 

digunakan oleh penulis dalam mengkaji penelitian yang diteliti oleh 

penulis adalah wawancara pribadi antara penulis dan narasumber 

yang berkaitan dengan penelitian yang tulis oleh penulis, dalam 

melakukan wawancara pribadi ini penulis terlebih dahulu 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

penelitian penulis sebelum kemudian melakukan wawancara 

pribadi dengan narasumber. Wawancara yang akan di lakukan 

penulis ini merupakan wawancara pribadi dengan direktur utama 

PT Inlogam Himalaya yang nantinya sebagai narasumber terkait 

dengan penelitian penulis, wawancara ini berkaitan dengan 

permasalahan yang terdapat pada PT Inlogam Himalaya. 
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2) Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Dalam memperoleh informasi dan data yang diperlukan oleh 

penulis didalam penelitiannya maka penulis akan memperoleh data 

melalui studi perpustakaan, berikut ini merupakan studi perpustakaan 

yang akan dilakukan oleh penulis: 

a. Bahan Hukum Primer  

Berikut ini merupakan bahan-bahan hukum primer yang 

digunakan penulis dalam penelitianya: 

1. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)” 

2. “Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)” 

3. “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UU Nomor 40 tahun 2007)” 

4. “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan (UU Nomor 28 Tahun 2004)” 

5. “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (UU Nomor 25 Tahun 1992)” 

6. “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (UUPT)” 

7. “Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang 

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan 

Pengambilahlian Saham (PERMEN Nomor 57 Tahun 2010)” 
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8.  “Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PERMEN 

Nomor 29 Tahun 2016)” 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penulis 

dalam penelitiannya terdiri dari pendapat hukum, doktrin, jurnal 

atau buku dan website yang berkaitan dengan penelitian, bahan-

bahan hukum sekunder tersebut akan dapat mendukung data primer 

yang ditulis oleh penulis dalam penelitiannya, agar dapat 

memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dan pengertian 

dari bahan-bahan hukum primer, dalam bahan hukum sekunder 

dimana penulis lebih memahami dan menganalisis lebih dalam 

mengenai penelitian atau laporan yang dibuat oleh penulis, berikut 

ini merupakan bahan-bahan hukum sekunder:  

1. Berupa pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian yang 

ditulis oleh penulis 

2. Artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis 

oleh penulis 

3. Website yang berkaitan dengan penelitan  

4. Wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan 

penelitian penulis 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat 

memberikan suatu penjelasan mengenai bahan-bahan hukum 
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primer dan sekunder yang ditulis oleh peneliti didalam 

penelitiannya, bahan-bahan hukum tersier dapat berupa kamus 

besar bahasa indonesia (KBBI), kamus hukum dan lain sebagainya.  

D. Metodologi Pelaksanaan 

Dalam hal melaksanakan kerja prakter yang diteliti oleh penulis, 

penulis akan menggunakan beberapa tahapan untuk melakukan penelitiannya, 

berikut ini merupakan tahapan yang akan digunakan penulis untuk 

melaksanakan penelitiannya: 

1. Tahap Persiapan  

Dalam tahapan persiapan ini, hal yang akan dilakukan penulis 

untuk melaksanakan penilitiannya adalah menemukan subjek yang akan 

dijadikan sebagai tempat dimana kerja praktek tersebut dilaksanakan dan 

dibuat. Setelah menemukan subjek tersebut langkah selanjutnya adalah 

menemukan apa yang menjadi objek permasalahan dalam perusahaan 

tersebut, apabila telah menemukan pokok permasalah yang ada dalam 

perusahaan tersebut selanjutnya melakukan permohonan izin mengenai 

kerja praktek yang akan dilakukan oleh penulis dan dilanjutkan dengan 

wawancara dengan narasumber yaitu direktur utama PT Inlogam 

Himalaya. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan, dalam tahapan 

pelaksanaan ini penulis akan melakukan analisis mengenai kegiatan-

kegiatan yang dilakukan PT Inlogam Himalaya dan menganalisi 

permasalah yang terjadi dalam  perusahaan tersebut, setelah menemukan 
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pokok permasalah mengenai perancangan kontrak kerja sama antara 

perusahaan dengan supplier dan selanjutnya penulis melakukan 

pengumpulan data mengenai permasalahan yang dianalisis penulis 

didalam penelitiannya, selanjutnya melakukan wawancara dengan 

narasumber dengan Bapak Rio Wijaya selaku direktur utama PT Inlogam 

Himalaya guna untuk memastikan data dan informasi yang didapatkan 

oleh penulis merupakan data dan informasi yang valid dan tepat, waktu 

yang dibutuhkan oleh penulis dalam membuat laporan kerja praktek di 

PT Inlogam Himalaya ini memakan waktu yakni pada tanggal 10 juni 

sampai 26 juni 2019. 

3. Tahap Pelaporan 

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dimana penulis akan 

memberikan laporan mengenai hasil kerja praktek yang telah diteliti oleh 

penulis berdasarkan fakta dan informasi yang didapat oleh penulis dalam 

melaksanakan kerja praktek yang dilakukan oleh penulis di PT Inlogam 

Himalaya. Sebelum memberikan hasil laporan tersebut penulis 

melakukan pengolahan dan penganalisisan berdasarkan hukum yang 

berlaku di Indonesia dan jika telah valid dan tepat maka penulis 

kemudian akan menyusun hasil kerja praktek tersebut menjadi sebuah 

laporan kerja praktek, yang kemudian akan dilaukan evaluasi dan 

penilaianya terhadap hasil laporan kerja prakter tersebut yang akan 

dilakukan oleh direktur utama PT Inlogam Himalaya yaitu bapak Rio 

Wijaya berserta evaluasi yang akan dilakukan oleh (tim) dosen dalam 

bentuk sidang/presentasi atau bentuk kunjungan yang akan dilakukan 
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dosen pembimbing ke lokasi perusahaan, dan yang terkahir merupakan 

pengumpulan hardcover ke BAAK. 

E. Jadwal Kerja 

Berikut ini merupakan jadwal kerja yang dibuat penulis dalam melakukan 

penelitian yang diteliti oleh penulis di PT Inlogam Himalaya, jadwal kerja yang 

dibuat penulis dalam penelitianya berupa tabel dibawah ini: 

 

 

Tabel 4.1 Jadwal Kerja Praktek 

Dalam melaksanakan kerja praktek tersebut yang dilakukan di PT Inlogam 

Himalaya dari jam 8.00 sampai jam 17.00 WIB, berikut ini merupakan rincian 

jadwal kerja yang dibuat penulis berdasarkan tabel diatas: 

1. Minggu pertama dan kedua merupakan jadwal melakukan tahapan 

persiapan pada tanggal 27 mei sampai dengan 7 juni 

2. Minggu ketiga sampai dengan minggu kesembilan merupakan jadwal 

dimana dilakukannya tahapan pelaksanaan, yang dilakukan pada tanggal 

10 juni sampai dengan 26 juni 

 

Kerterangan 

 

 
Minggu Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tahap Persiapan  
 

           

Tahap Pelaksanaan             

Tahap Pelaporan             
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3. Dan minggu ke-sepuluh sampai dengan minggu ke-duabelah merupakan 

jadwal dilakukannya tahapan pelaporan, yang dilakukan pada tanggal 29 

jun sampai dengan 5 agustus 

Berikut ini merupakan tambahan mengenai tabel di atas: 

1. Tabel ini dibuat berdasarkan jadwal mingguan yang dibuat oleh penulis 

2. Awal dimulainya kerja praktek dilaksanakan pada bulan mei sampai 

dengan agustus 
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F. Proses Perancangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi	

Merumuskan masalah dan 

menganalisis data yang 

dikumpulkan 

Melakukan perancangan suatu 

kontrak perjanjian kerja sama 

Menerangkan suatu sistem yang 

akan diimplementasikan 

Menerapkan suatu sistem  

Melakukan Evaluasi mengenai 

sistem tersebut 

Tabel 4.2 Tahapan Perancangan  
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1. Observasi 

Observasi merupakan teknik dimana penulis mengumpulkan 

data dengan pengamatan secara langsung ke lapangan atau perusahaan 

tempat dimana penulis akan membuat laporan mengenai kerja 

prakteknya, laporan atau penelitian yang dilakukan oleh penulis akan 

dilakukan di PT Inlogam Himalaya. 

2. Merumuskan dan menganalisis data  

Setelah melakukan tahapan observasi selanjutnya penulis 

melakukan perumusan masalah terkait dengan permasalahan yang terjadi 

diperusahaan tersebut dan membandingkannya dengan hukum yang 

berlaku di Indonesia, setelah menemukan pokok permasalahan 

selanjutnya menganalisis data berdasarkan hasil data yang telah penulis 

dapat dari wawancara kepada narasumber dan pengamatan dari penulis, 

dalam tahapan ini juga penulis melakukan penyempurnaan mengenai 

bahan-bahan yang telah didapat oleh penulis dari bahan primer maupun 

bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti oleh 

penulis. 

3. Melakukan perancangan kontrak perjanjian kerja sama 

Setelah merumuskan dan menganalisis data diatas selanjutnya 

dilakukan dengan merancang kontrak perjanjian kerja sama yang mana 

berdasarkan hasil perumusan dan penganalisisan data diatas, objek yang 

menjadi pokok permasalah yang ingin dibuat penulis adalah perancangan 

kontrak kerja sama antara PT Inlogam Himalaya dengan Supplier. 
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4. Menerangkan suatu sistem yang akan diimplementasikan 

Setelah melakukan perancangan kontrak perjanjian kerja sama 

tersebut, selanjutnya menjelaskan tentang sistem tersebut yang akan 

diimplementasikan kepada perusahaan dimana penulis melakukan kerja 

prakter tersebut. 

5. Menerapkan suatu sistem 

Setelah melakukan penjelaskan mengenai sistem yang dibuat 

oleh penulis kepada direktur utama PT Inlogam Himalaya selanjutnya 

adalah menunggu tanggapan dari direktur utama PT Inlogam Himalaya 

dan apabila disetujui sistem yang dibuat oleh penulis tersebut maka 

sistem tersebut dapat diterapkan dalam perusahaan tersebut. 

6. Melakukan evaluasia mengenai sistem yang dihasilkan 

Terakhir merupakan adalah melakukan evaluasi mengenai 

sistem yang dibuat oleh penulis dan memberikan penilaian terhadap 

sistem tersebut dan apakah output yang telah dibuat oleh penulis dapat 

bermanfaat dan berfungsi dalam perusahaan tersebut sebagaimana 

mestinya, kemudian dinilai dan  dilakukan evaluasi oleh dosen 

pembimbing. 
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