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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian 

hukum yang memfokuskan apa yang terjadi di masyarakat atau kejadian – 

kejadian yang terjadi di lapangan.1 Penelitian ini bersifat yuridis empiris karena 

penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap sebuah aturan perundang-

undangan dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat 

tentang pengumuman karya cipta lagu khususnya di wilayah Negara Republik 

Indonesia. Hal ini dapat diketahui dengan wawancara produser rekaman untuk 

melihat peristiwa yang terjadi dengan melihat fenomena sosial. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah suatu metode atau cara mengadakan 

penelitian.2 Metode pendekatan penelitian empiris akan menggunakan metode 

yuridis sosiologis yaitu melihat apakah terdapat sebuah hubungan hukum dengan 

fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, dengan kata lain pendekatan 

sosiologis adalah memandang hukum adalah sebagai sebuah fenomena social.3 

Metode penelitian tersebut meneliti sampai sejauh mana peraturan undang-undang 

dilaksanakan terkait dengan relevansi karena menilai dari penerapan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

 

 

                                                                 
1Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012), Hlm: 115. 
2Suharsimi Arikunto. Prosedure Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta:Rienike Cipta, 2002), Hlm:.23 
3Amirudin dan Zainal Asikin, op-cit, Hlm: 208. 

 



33 
 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di DKI Jakarta, karena DKI Jakarta selain 

sebagai ibu kota negara yang merupakan pusat pemerintahan, dan perekonomian 

DKI Jakarta juga sebagai tempat yang mengalami perkembangan peradaban 

modernisasi dan globalisasi serta teknologi dan produksi hiburan secara pesat.DKI 

Jakarta juga berhasil mengorbitkan karya-karya seni, seperti penyanyi-penyanyi 

lokal sehingga banyak produser rekaman yang berada di DKI Jakarta, disamping 

itu dengan banyaknya lagu yang berhasil diorbitkan oleh produser rekaman tidak 

luput dengan permasalahan hak cipta, termasuk banyaknya cafe atau restaurant 

yang menggunakan fasilitas pemutaran lagu untuk tujuan komersial tetapi tidak 

semua membayar royalti kepada Produser rekaman. 

D. Jangka waktu penelitian  

Waktu penelitian skripsi ini dilakukan mulai dari bulan Oktober hingga 

Januari tahun 2018. 

 
E. Jenis Data dan Sumber Data 

Data yang akan diambil dari penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer penelitian ini didapatkan oleh penulis secara langsung dari 

pihak produser rekaman yang ada di kota Jakarta, dengan cara wawancara kepada 

responden. Sedangkan data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan kekuatan hukum yang mengikat. 

Sumber data diperoleh untuk penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini adalah 
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1. Data Primer 

Sumber data penelitian ini diambil bersumber dari hasil wawancara 

dengan responden yang dilakukan secara terencana disertai dengan suatu 

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. 

 
2. Data Sekunder 

Sumber data ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan berbentuk: buku, 

literature, Undang-Undang Hak Cipta dan artikel yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer 

Data primer didapat dengan melakukan penelitian lapangan secara 

langsung pada objek yang dijadikan masalah dengan melakukan wawancara 

karena cukup representative yang akurat dalam penelitian ini karena penggunaan 

pengumpulan data secara wawancara merupakan pengambilan data yang lebih 

akurat dari pada kuesioner. Karena dapat mengetahui pendapat dan cara berpikir 

tentang perlindungan hukum hak terkait secara detail dan juga hasil penelitian 

wawancara yang dituliskan dapat membuka pikiran tertutup bagi pemilik café atau 

restaurant agar lebih menghargai karya ciptaan milik pemegang hak cipta dan 

pemegang hak terkait. 

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder yang didapat di dalam penelitian ini diperoleh dengan 

mengumpulkan dan mengutip literatur baik berupa buku-buku, undang-undang, 

maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam 

penelitian. 
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G. Populasi, Sampling, Dan Responden 

1. Populasi 

Merupakan keseluruhan atau himpunan objek pengamatan atau objek 

penelitian.4 Populasi di dalam penelitian ini adalah kurang lebih 30 produser 

rekaman yang berdomisili di Kota Jakarta. 

2. Sampel 

Sampel bagian dari jumlah populasi yang dianggap mewakili populasinya.5 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling adalah 

sampel yang dipilih dengan maksud dan tujuan tertentu, agar para sampel yang 

dipilih peneliti dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti 

dalam penulisannya. Purposive sampling berarti beberapa orang dalam jumlah 

tertentu dan dipilih menjadi responden dalam penelitian penulis. Sample dalam 

penelitian ini adalah 5 produser rekaman berdomisili di Kota Jakarta yang pernah 

memiliki permasalahan pada ciptaannya. 

 
3. Responden 

a. Produser Rekaman 

Dapat diketahui bahwa pemangku kepentingan hak terkait di Kota Jakarta 

atas karya cipta lagu sangat banyak jumlahnya, sehingga penulis mengambil 

Asosiasi Produser Rekaman Seluruh Indonesia (ASIRI/ASIRINDO) yang 

mencakup seluruh produser rekaman, serta pernah mengalami suatu pengumuman 

karya cipta lagu yang dilakukan oleh café atau restaurant tanpa seizin pemegang 

hak cipta. 

                                                                 
4Burhan Ashshofa S.H, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 

Hlm:79 
 5Ibid, Hlm: 79. 

 



36 
 

b. Cafe atau Restaurant 

Dapat diketahui bahwa banyaknya café atau restaurant yang memutarkan 

lagu sebagai media hiburan untuk daya tarik pengunjung. Hal itu termasuk 

kedalam suatu pengumuman karya cipta lagu, sehingga penulis mengambil 7 café 

atau restaurant yang melakukan pemutaran lagu untuk kepentingan komersial. 

c.   Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. 

Dapat diketahui bahwa LMKN berfungsi untuk menjembatani perhimpunan 

royalti antara pemegang hak cipta dan pencipta dengan pihak lain atas suatu karya 

cipta lagu yang digunakan secara komersial, sehingga penulis menjadikan LMKN 

sebagai salah satu responden untuk mengetahui tugas, fungsi dan wewenang 

dalam konsep perlindungan atas pengumuman karya cipta lagu secara komersial 

yang dilakukan oleh pihak cafe atau restaurant. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu data yang telah diperoleh berdasarkan wawancara atau melalui 

studi kepustakaan yang relevan dan tersusun secara sistematis. Selanjutnya, dapat 

dianalisis dengan analisis deskriptif yakni mengolah data dari hasil wawancara 

atau melalui studi kepustakaan dan dianalisis untuk pemecahan permasalahan 

yang akan diteliti di dalam penelitian ini. 

I. Definisi Operasional 

Penelitian ini terdapat beberapa pengertian tentang hal penting yang 

dirumuskan dalam beberapa definisi operasional sebagai berikut 

1. Implementasi 
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Proses penyelarasan antara nilai-nilai hukum dengan tindakan nyata agar 

tercapainya suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Berlakunya hukum positif secara 

konkret adalah pemberlakuan hukum di dalam praktik kehidupan. 

 
2. Hak Cipta 

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Hak Terkait 

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan 

hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga 

penyiaran. 

4. Lagu 

Sebuah ciptaan karya seni berupa kumpulan not yang disatukan dan 

akhirnya membentuk sebuah nada yang dapat dinikmati oleh para penikmat 

musik. 

 
5. Pengumuman 

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan 

menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan 

dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat 

orang lain. 

6. Cafe/Restaurant 

Restaurant/Cafe adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang 

disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga. 


