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BAB IV 
METODOLOGI 

1.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian hukum bagi laporan kerja praktek, penulis menggunakan 

dua jenis penelitian, yakni penelitian hukum empiris atau penelitian 

hukum di lapangan secara langsung dan penelitian hukum normatif atau 

penelitian melalui Undang-Undang atau secara Yuridis. Penelitian hukum 

empiris merupakan data  primer yang akan digunakan oleh penulis dimana 

data-data yang akan diperoleh didapatkan dari penelitian lapangan secara 

langsung dengan melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian 

mewawancarai narasumber yang sesuai dengan objek penelitian dengan 

berbagai pertanyaan yang telah disiapkan. 

 Sedangkan bahan data sekunder yang akan digunakan oleh penulis 

adalah penelitian hukum secara normatif atau berdasarkan Undang-

Undang, sesuai dengan data sekunder yang peneliti jelaskan diatas 

kemudian dibagi menjadi bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier, yakni bahan hukum primer sesuai objek penelitian didapatkan 

langsung dari ketentuan-ketentuan secara tertulis melalui Undang-Undang 

yang mengatur kemudian bahan hukum sekunder yang didapatkan dari 

teori-teori hukum, buku-buku hukum kemudian bahan hukum tersier 

didapatkan dari kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain dan biasanya 

penelitian hukum normatif dapat didapatkan di perpusatakaan. 

 Dalam melakukan penelitian yang dimana badan usaha yang 

menjadi objek dari penelitian penulis untuk penyusunan laporan kerja 

praktek terletak di Toko Tang’s Flour dengan melakukan observasi 
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terlebih secara intensif dilapangan, serta mewawancarai pengelola Toko 

Tang’s Flour dengan berbagai pertanyaan yang sudah disiapkan penulis, 

tidak hanya mengajukan pertanyaan namun dalam projek kerja praktek ini 

penulis juga menggunakan jenis penelitian terapan, dimana dalam 

penelitian ini penulis akan memberikan masukan berupa solusi ataupun 

saran terhadap permasalahan yang timbul pada Toko Tang’s Flour 

sehingga Toko Tang’s Flour bisa kembali pada jalan yang benar menurut 

Undang-Undang sehingga tidak menimbulkan masalah pada masa yang 

akan datang ataupun dapat mencegah timbulnya permasalahan, sehingga 

hasil dari penelitian penulis dapat dijadikan sebagai solusi atas pemecahan 

masalah yang menimpa Toko Tang’s Flour dan manfaat ataupun 

kegunaannya dapat dirasakan dan dapat dipraktekan secara langsung dan 

nyata oleh Toko Tang’s Flour.  

1.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian dari penulis merupakan Toko Tang’s Flour, Toko 

Tang’s Flour merupakan merupakan perusahaan yang didirikan oleh 

perseorangan yang kegiatan usahanya bergerak dibidang perdagangan 

barang khusus tepung  yang didirikan pada 31 Juni 2016 oleh Bapak 

Hendri Tang yang berdomisili di Komplek Dian Center Blok A Nomor 5, 

Batam, yang beroperasi pada hari senin sampai dengan hari sabtu dengan 

jadwal operasi hari senin sampai dengan hari jumat dari jam 08.00 WIB 

sampai dengan jam 17.00 WIB, kemudian hari sabtu dari jam 08.00 WIB 

sampai dengan jam 13.00 WIB.  
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Yang dimana transaksi usaha Toko Tang’s Flour tidak terlepas dari 

transaksi antar badan usaha dengan produsen pemasok Toko Tang’s Flour 

yang dilakukan secara terus menerus khususnya yang berhubungan dengan 

jual-beli, sehingga penulis akan melakukan observasi secara intensif 

terhadap proses dari jual-beli antar pelaku usaha tertutama pada perjanjian 

distribusi tersebut apakah mereka sudah benar atau salah menurut hukum 

yang berlaku sehingga tidak terjadi permasalahan ataupun dapat mencegah 

permasalahan diwaktu yang akan datang. 

1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada objek penelitian penulis adalah 

menggunakan penelitian hukum empiris yang dimana data-data didapatkan 

langsung dari lapangan dengan melakukan observasi secara intensif 

tentang hal yang menjadi permasalahan ataupun penghambat pergerakan 

usaha yang menimpa Toko Tang’s Flour terlebih dahulu, yang kemudian 

disusul oleh sesi wawancara dengan pengelola Toko Tang’s Flour dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian 

kepada pengelola Toko Tang’s Flour tentang latar belakang kerja sama, 

pernah atau tidak timbulnya permasalahan antar badan usaha, dan 

sekaligus memberikan sedikit saran atau masukan selaku calon sarjana 

hukum. 

Kemudian mengunakan pengumpulan data pada objek penelitian 

menggunakan penelitian hukum normatif yang dimana data-data dapat 

didapatkan dari Undang-Undang, buku-buku hukum, dan lain-lain 

dikaitkan dengan permasalahan yang menimpa Toko Tang’s Flour apakah 
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sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan jika tidak penulis 

mencarikan jalan keluar ataupun memberikan masukan berupa solusi atas 

permasalahan sesuai dengan penelitian hukum normatif yang telah 

dilakukan oleh penulis dan melakukan konsultasi dengan dosen 

pembimbing supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan yang 

terakhir menyiapkan draft tentang hal-hal yang diperlukan misalnya 

seperti draft perjanjian jual-beli antar distributor dan produsen, supaya 

tidak terjadi permasalahan pada Toko Tang’s Flour ataupun dapat 

mencegah permasalahan pada masa yang akan datang. 

4.4  Metologi Pelaksanaan 

1. Tahap Persiapan  

Pada tahap persiapan penulis meminta izin kerja praktek atau 

magang pada Toko Tang’s Flour untuk melakukan observasi, 

kemudian meminta izin dengan pengelola perusahaan untuk 

menggali informasi yang berhubungan dengan objek penelitian 

penulis atau menemukan pokok permasalahan yang terjadi pada 

Toko Tang’s Flour. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap ini setelah penulis melakukan identifikasi 

permasalahan yang terjadi pada Toko Tang’s Flour  terutama 

tentang perjanjian distribusi antara badan usaha Toko Tang’s Flour 

dengan mitranya, kemudian penulis mencarikan atau memberikan 

masukan berupa solusi yang berhubungan dengan objek penelitian 
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dan didasari dengan peraturan perundang-undangan yang terkait 

atas untuk permasalahan yang menimpa Toko Tang’s Flour . 

3. Tahap Penilaian Dan Pelaporan  

Pada tahap ini penulis akan menyusun laporan kerja pratek yang 

didapatkan dari hasil identifikasi masalah pada Toko Tang’s Flour 

yang kemudian akan dievaluasi oleh dosen dalam bentuk kunjungan 

ataupun konsultasi ke Toko Tang’s Flour, kemudian diserahkan 

pada pihak BAAK. 

1.5 Jadwal Kerja 

Adapun jadwal kerja yang dilakukan oleh penulis dari awal 

penyusunan laporan hingga akhir laporan sebagai berikut : 

Jadwal 

Kerja 

Mei Juni Juli 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Observasi dan 
melakukan 
identifikasi 

permasalahan 

            

Melakukan 
pengumpulan 
data terkait 

dengan objek 
penelitian 

            

Menganalisis 
data yang 

telah 
dikumpulkan 

            

Membuat draft 
perancangan 
kontrak kerja 

distribusi 
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Memberikan 
penjelasan 

kontrak 
distribusi telah 

dibuat 

            

Melakukan 
penerapan 

draft 
peracangan 
distribusi 

            

Melakukan 
evaluasi 
terhadap 

rancangan 
distribusi 

            

  

Tabel 4.1 Jadwal pelaksanaan kerja pratek pada Toko Tang’s Flour 

Pelaksanaan magang kerja penulis pada Toko Tang’s Flour selama 

tiga bulan dibagi menjadi bentuk skala mingguan yang dimana terdiri atas 

tujuh tahap, yakni observasi, pengumpulan data, menganalisis data, 

pembuatan draft perjanjian kerja sama distribusi, penjelasan terkait 

perjanjian kerja sama draft distribusi, penerapan, dan evaluasi terhadap 

objek penelitian. 

Waktu mulai kerja pratek penulis terhadap objek penelitian pada 

Toko Tang’s Flour dimulai dari hari senin sampai dengan hari sabtu, 

dengan jam kerja hari senin sampai dengan hari jumat dari jam 08.00 WIB 

– 17.00 WIB kemudian jam kerja hari sabtu dari jam 08.00 WIB – 13.00 

WIB. 

4.6  Perancangan 

 

 

Observasi dan 
melakukan identifikasi 

permasalahan 
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Melakukan 
pengumpulan data 

terkait dengan objek 
penelitian 

Melakukan evaluasi 
terhadap perancangan 

distribusi 

Melakukan penerapan 
draft tentang 

peracangan distribusi 

Memberikan penjelasan 
terhadap draft yang 

telah dibuatkan 

Membuat draft 
perancangan distribusi 

Menganalisis data-data 
yang telah dikumpulkan 
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Tabel 4.2 Tahap-tahap perancangan perjanjian distribusi pada Toko Tang’s 
Flour 
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