
 

 

DAFTAR ISI 

  

HALAMAN SAMPUL DEPAN ................................................................... i 

HALAMAN SAMPUL DALAM .................................................................. ii 

PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ............................................. iii 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... iv 

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI .................. v 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  vi 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  x 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ....................................................  xiv 

ABSTRAK.................................................................................................  xv 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang .............................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah  .......................................................................  6 

1.3 Ruang Lingkup Masalah ..............................................................  7 

1.4 Orisinalitas Penelitian  .................................................................  7 

1.5 Tujuan Penulisan .........................................................................  10 

a. Tujuan umum........................................................................  11 



 

 

b. Tujuan khusus ......................................................................  11 

1.6 Manfaat Penelitian .......................................................................  11 

a. Manfaat teoritis .....................................................................  12 

b. Manfaat praktis .....................................................................  12 

1.7  Landasan Teoritis  ......................................................................  13 

1.8 Metode Penelitian ........................................................................  16 

1.8.1 Jenis penelitian  ...............................................................  17 

1.8.2 Jenis pendekatan ..............................................................  18 

1.8.3 Sifat penelitian.................................................................  19 

1.8.4 Data dan sumber data ......................................................  19 

         a. Data primer ..................................................................  20 

         b. Data sekunder ..............................................................  20 

1.8.5 Teknik pengumpulan data ...............................................  21 

1.8.6 Teknik penentuan sampel penelitian.............................. .  22 

1.8.7 Teknik pengolahan dan analisis data ...............................  23 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA PEREMPUAN, 

CITY HOTEL DAN PERJANJIAN KERJA 

     2.1. Tenaga Kerja Perempuan      ............................................         25 



 

 

      2.1.1. Pengertian tenaga kerja perempuan...........................        25 

      2.1.2. Hak-hak tenaga kerja perempuan.............................         26 

      2.1.3. Pengertian perlindungan hukum tenaga kerja perempuan.    29 

2.2. City Hotel.............................................................................        32 

     2.2.1. Pengertian City Hotel.................................................       32 

     2.2.2. Dasar Hukum Pengaturan City Hotel............................     32 

  2.3. Perjanjian Kerja....................................................................       33 

 2.3.1. Pengertian dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Tentang   

 Perjanjian Kerja.........................................................      33     

      2.3.2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja..    36 

     2.3.3. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja....................................      39 

BAB III PENERAPAN UNDANG –UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 

PADA CITY HOTEL PADA HOTEL SANTOSA DAN HOTEL 

WISATA INDAH DI DENPASAR BERKAITAN DENGAN 

TENAGA KERJA PEREMPUAN  

 3.1  Pengaturan Mengenai Tenaga Kerja Perempuan ..........................   41 

 3.2. Penerapan Ketentuan Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan  

pada Perjanjian Kerja pada City Hotel Di Hotel Santosa Dan 

Hotel Wisata Indah Di Denpasar.................................................    43 



 

 

BAB IV PENERAPAN TANGGUNG JAWAB HOTEL SANTOSA DAN 

HOTEL WISATA INDAH APABILA TIDAK MEMATUHI 

KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN BERKAITAN 

DENGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN DI DENPASAR 

 4.1. Pengaturan Sanksi-Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Tenaga 

 Kerja Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

 2003........................................................................ ...........   50 

 4.2. Tanggung Jawab Hotel Santosa Dan Hotel Wisata Indah  

Apabila Tidak Mematuhi Perundang-Undangan Berkaitan  

Dengan Tenaga Kerja Perempuan.......................................    55 

BAB V PENUTUP 

 5.1. Simpulan .........................................................................    59 

 5.2. Saran-Saran .....................................................................    60 

 

DAFTAR BACAAN  

DAFTAR INFORMAN 

LAMPIRAN 

 

 



 

 

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 

TENTANG KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA 

PEREMPUAN  PADA CITY HOTEL DI DENPASAR 

(STUDY PADA HOTEL SANTOSA DAN HOTEL WISATA INDAH) 

 

 

ABSTRAK 

Oleh : KADEK ARY SETYAWATI 

 

 

Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 

dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan/keserasian hubungan antara hak 

dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha 

dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan 

kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin. Penelitian ini dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui apakah di Kota Denpasar para pelaku usaha khususnya di 

bidang perhotelan khususnya city hotel sudah menerapkan atau belum 

menerapkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

khususnya tentang hak-hak tenaga kerja perempuan dan bagaimana tanggung 

jawab pihak city hotel apabila terjadi pelanggaran. 

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode pendekatan yuridis 

empiris, dengan spesifikasi penelitian penelitian bersifat deskritif analisis. 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan data 

sekunder, dengan teknik pengumpulan data dengan sistem wawancara. Analisis 

dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif. 

 City hotel yang dijadikan sampel penelitian sudah menerapkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada para tenaga 

kerjanya. Akan tetapi jika dilihat dari perjanjian kerjanya, kekhususan bagi 

tenaga kerja perempuan belum semua aturan-aturan yang mengatur hak-hak 

khusus bagi tenaga kerja perempuan itu diatur di dalam perjanjian kerja 

tersebut, aturan-aturan tersebut seperti cuti keguguran dan cuti haid. Tanggung 

jawab city hotel apabila tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan atau 

pihak city hotel yang melakukan pelanggaran terhadap tenaga kerja perempuan 

dapat dijatuhkan sanksi-sanksi oleh Badan Pengawasan Ketenagakerjaan. Agar 

pihak hotel lebih melengkapi isi dari perjanjian kerjanya dan dikemudian hari 

apabila terjadi masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan. 

 

Kata Kunci: Implementasi, City Hotel, Tenaga Kerja Perempuan  

 



 

 

ABSTRACT 

 

 Implementation of labor legislation is also intended to maintain the 

balance / harmony of the relationship between the rights and obligations of 

employers and workers / laborers so that the business continuity and peace in 

the workplace in order to improve labor productivity and labor welfare can be 

guaranteed. This study aimed to find out whether in Denpasar businesses, 

especially in the field of hospitality, especially a city already implementing or 

have yet to implement Law No. 13 of 2003 on Labour in particular about the 

rights of women workers and how the responsibility of the city hotel when 

violations. 

 In writing this essay used empirical juridical approach, with the 

specification of the research study is descriptive analysis. Data collection 

methods used are primary data and secondary data, with data collection 

techniques by interviewing system. The analysis in this thesis using qualitative 

data analysis. 

 City hotel research sample is already implementing Law No. 13 of 

2003 on Manpower to the work force. However, when viewed from the 

agreement works, the specificity of employment for women, not all the rules 

governing the special rights of employment for women was set in the 

employment agreement, the rules such as miscarriage leave and menstruation 

leave. The responsibility of a city if it does not comply with the statutory 

provisions or the city hotel that abused women's labor can be imposed 

sanctions by the Labour Inspection Agency. In order to completment the hotel 

over the content of the agreement and the later works if there are problems to 

be resolved amicably. 

 

Keywords: Implementation, City Hotel, Labor Women 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah. 

 Negara Indonesia pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan 

disegala bidang. Pembangunan ini meliputi juga pembangunan 

ketenagakerjaan. Pembangunan  ketenagakerjaan merupakan bagian integral 

dari pembangunan nasional berdasarkan  pancasila dan Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan ketenagakerjaan ini 

dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, 

martabat, dan harga diri tenaga kerja guna mewujudkan masyarakat sejahtera, 

adil, makmur, dan merata baik secara materiil maupun spirituil. 

 Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan  ini memerlukan Sumber 

Daya Manusia (selanjutnya disingkat SDM). Sumber Daya Manusia yang 

dimaksud di sini adalah tenaga kerja yang tangguh, trampil, dan mempunyai 

skill. Semua ini dimaksudkan karena tenaga kerja mempunyai peranan yang 

sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tenaga kerja 

merupakan motor penggerak perusahaan, partner kerja, asset perusahaan serta 

merupakan asset penting juga dalam meningkatkan volume pembangunan. 

Salah satu syarat untuk keberhasilan pembangunan nasional adalah 

kualitas manusia Indonesia yang menentukan berhasil tidaknya usaha untuk 

memenuhi tahap tinggal landas. Peningkatan kualitas manusia tidak mungkin 



 

 

tercapai tanpa memberikan jaminan hidup, sebaliknya jaminan hidup tidak 

dapat tercapai apabila manusia tidak mempunyai pekerjaan, dimana dari hasil 

pekerjaan itu dapat diperoleh imbalan jasa untuk membiayai dirinya dan 

keluarganya. Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu 

yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai 

kedamaian dan keadilan setiap orang.1 Hukum seyogyanya memberikan 

keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Perluasan kesempatan 

kerja dan perlindungan tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok 

yang sifatnya menyeluruh di semua sektor.  

Dalam hubungan ini program-program pembangunan sektoral maupun 

regional perlu senantiasa mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan 

kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. Dengan jalan 

demikian maka disamping peningkatan produksi sekaligus dapat dicapai 

pemerataan hasil pembangunan, karena adanya perluasan partisipasi 

masyarakat secara aktif di dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang 

sagat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang 

menimbulkan peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Sebagian besar 

lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak 

membutuhkan ketrampilan yang khusus lebih banyak memberi peluang bagi 

tenaga kerja wanita. Tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya 

peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu 

                                                           
 1 Kansil, 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka. h. 40. 



 

 

hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang 

industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita. 

Tidak hanya pada tenaga kerja wanita yang sudah dewasa yang sudah 

dapat di golongkan pada angkatan kerja. Tetapi sering juga wanita yang belum 

dewasa yang selayaknya masih harus belajar di bangku sekolah.2 Bagi tenaga 

kerja wanita yang belum berkeluarga masalah yang timbul berbeda dengan 

yang sudah berkeluarga yang sifatnya lebih subyektif, meski secara umum dari 

kondisi objektif tidak ada perbedaan-perbedaan. Karena Kodratnya yang 

lemah, rawan akan kejahatan, pelecehan seksual, sehingga diatur secara khusus 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

Perhatian yang benar bagi pemerintah dan masyarakat terhadap tenaga kerja 

wanita terlihat pada beberapa peraturan-peraturan yang memberikan 

kelonggaran-kelonggaran maupun larangan-larangan yang menyangkut 

kedirian seseorang wanita secara umum seperti cuti hamil, kerja pada malam 

hari dan sebagainya.3  

Masalah tenaga kerja saat ini terus berkembang semakin kompleks 

sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan 

tersebut pergeseran nilai dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran 

dimaksud tidak jarang melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku. 

                                                           
 2 Kalsum, 2009,”Tenaga Kerja Wanita Dan Perlindungan”. h.1, Dikutip dari : URL : 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3754/1/fkm, di akses pada tanggal 20 Agustus 

2015. 

 

 3 Ibid, h.2 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3754/1/fkm


 

 

Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan 

perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil 

langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan 

yang terjadi.  

Penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaaan harus 

terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara 

efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. Dengan demikian 

pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan fungsi 

agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat 

ditegakkan. Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga 

dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan/keserasian hubungan antara hak 

dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha 

dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan 

kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin. 

  Sendjun menjelaskan bahwa pembinaan hubungan ketenagakerjaan 

perlu diarahkan kepada terciptanya keserasian antara tenaga kerja dan 

pengusaha yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, dimana 

masing-masing pihak saling menghormati dan saling mengerti terhadap 

peranan serta hak dan kewajibannya masing-masing dalam keseluruhan proses 

produksi, serta peningkatan partisipasi mereka dalam pembangunan.4 

Sementara itu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

                                                           
 4 Sendjun, 2001. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Rineka 

Cipta. h.viii 

 



 

 

Ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan buruh 

maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan 

demikian, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban baik para tenaga kerja 

maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses 

produksi. 

Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang 

bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin 

kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan esensi dari 

disusunnya undang-undang ketenagakerjaan yaitu mewujudkan kesejahteraan 

para pekerja/buruh yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha di 

Indonesia.  

Sehubungan dengan uraian di atas maka, penelitian ini dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui apakah di Kota Denpasar para pelaku usaha 

khususnya di bidang perhotelan khususnya city hotel sudah menerapkan atau 

belum menerapkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan khususnya tentang hak-hak tenaga kerja perempuan dan 

bagaimana tanggung jawab pihak city hotel apabila terjadi pelanggaran, maka 

pada penelitian ini dilakukan pada city hotel, city hotel bergerak dibidang 

penginapan dan penyedia pelayanan. City hotel yang dijadikan sebagai sampel 

penelitian yaitu Hotel Santosa dan Hotel Wisata Indah di kota Denpasar,  

karena kedua hotel ini memiliki banyak tenaga kerja perempuan dibandingkan 

dengan  city hotel lainnya yang ada di kota Denpasar berdasarkan survei yang 

dilakukan oleh peneliti  yakni pada Hotel Santosa memiliki 18 orang tenaga  



 

 

kerja perempuan dan pada Hotel Wisata Indah memiliki 21 orang tenaga kerja 

perempuan dan Perjanjian kerja sebagai objek penelitian.  Hasil penelitian 

tersebut akan diungkapkan dalam sebuah karya tulis dengan judul 

“Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Perempuan Pada City Hotel Di Di 

Denpasar (Studi Pada Hotel Santosa Dan Hotel Wisata Indah)” 

 

1.2.  Rumusan Masalah. 

 Pembatasan masalah dalam karya tulis ini dimaksudkan agar 

pembahasan yang akan dilakukan tidak menyimpang dari masalah yang akan 

diteliti. Sehingga dengan mudah dapat dipahami dan dimengerti maksud dari 

penelitian yang dilakukan. Mengingat masalah tenaga kerja perempuan sangat 

luas, maka perlu dibatasi mengenai aspek hukumnya, City Hotel khususnya 

Hotel Santosa dan Hotel Wisata Indah yang berlokasi di kota Denpasar, 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, agar permasalahan yang akan dibahas 

menjadi jelas dan terarah maka diadakan perumusan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Apakah City Hotel khususnya Hotel Santosa dan Hotel Wisata Indah di kota 

Denpasar sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

berkaitan dengan pekerja perempuan? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab City Hotel khususnya Hotel Santosa Dan 

Hotel Wisata Indah apabila tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan 

berkaitan dengan pekerja perempuan di Denpasar? 



 

 

 

1.3  Ruang Lingkup Masalah 

Dalam penulisan karya tulis haruslah terlebih dahulu ditetapkan batas-

batas ruang lingkupnya agar uraiannya tidak menyimpang  dari materi usulan 

penelitian dan tidak terlalu luas jangkauannya. Pembatasan masalah dalam 

karya tulis ini dimaksudkan agar pembahasan yang akan dilakukan tidak 

menyimpang dari masalah yang akan diteliti. Sehingga dengan mudah dapat 

dipahami dan dimengerti maksud dari penelitian yang akan dilakukan. 

Mengingat masalah tenaga kerja perempuan sangat luas, maka perlu dibatasi 

mengenai aspek hukumnya, City Hotel khususnya Hotel Santosa dan Hotel 

Wisata Indah yang berlokasi di kota Denpasar. Agar permasalahan yang akan 

dibahas menjadi lebih jelas dan terarah. 

 

1.4. Orisinalitas Penelitian 

 Penelitian tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Perempuan Pada City Hotel 

Di Hotel Santosa Dan Hotel Wisata Indah Di Denpasar “ dilakukan untuk 

mengetahui : (1) Hotel yang menjadi sampel penelitian belum atau sudahnya 

menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berkaitan dengan 

pengaturan tenaga kerja perempuan., (2) tanggung jawab City Hotel yang tidak 

mematuhi ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan tenaga kerja 

perempuan di Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan 

tujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul berdasarkan atas 

pendekatan yang bersifat yuridis empiris. 



 

 

Dari hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau hasil 

penelitian tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan dan 

implementasinya disuatu perusahaan, belum dapat ditemukan adanya tulisan 

atau hasil penelitian dengan judul serupa, namun ditemukan beberapa hasil 

atau tulisan yang hampir memiliki landasan yang sama tentang Perlindungan 

Hukum Terhadap Tenaga Kerja. 

 Pertama yang dilakukan oleh Diah Fitriani dalam rangka penulisan tesis 

Universitas Udayana tahun 2015, Diah Fitriani menulis tentang “Penjabaran 

Tentang Hak Pekerja Perempuan atas Upah Dan Waktu Kerja Dalam Peraturan 

Perusahaan Dan Perjanjian Kerja“, penelitian yang dilakukan Diah Fitriani 

bertujuan untuk mengetahui hak-hak normatif tenaga kerja perempuan atas 

upah, waktu kerja dan untuk mengetahui penjabarannya sesuai dengan 

persyaratan hak asasi manusia (selanjutnya di singkat HAM) di peraturan 

perusahaan dan perjanjian kerja. 

 Dari hasil penelitian dan penjelasannya dijelaskan bahwa : (1) Hak-hak 

normatif tenaga kerja perempuan mencakup : hak mendapatkan upah yang adil 

dengan nilai pekerjaan yang sama, hak waktu kerja bagi pekerja perempuan, 

hak waktu lembur bagi pekerja perempuan, hak waktu istirahat dan waktu cuti 

bagi pekerja perempuan. Hak-hak normatif tenaga kerja perempuan di atas 

tersebut terdapat di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Upah Minimum, Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 



 

 

2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (2). Hak normatif tenaga kerja 

perempuan pada sebagian sampel belum dijabarkan sama sekali dan pada 

sebagian sampel lainnya sudah dijabarkan. Pada sampel yang sudah 

menjabarkan hak-hak normatif tenaga kerja perempuan sudah menjabarkan 

sebagian besar hak-hak normatif tenaga kerja perempuan tersebut namun 

belum menjabarkan sebagian hasil dari hak-hak normatif tenaga kerja 

perempuan tersebut terutama hak atas waktu menyusui bagi pekerja perempuan  

 Kedua, tulisan yang ditulis oleh Ni Wayan Mega Jayantri dalam rangka 

penulisan skripsi Universitas Mataram tahun 2013. Ni Wayan Mega Jayantri 

menulis tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Pada 

Malam Hari Di Minimarket Alfamart Mataram (Studi Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Wayan Mega Jayantri bertujuan untuk mengetahui 

perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan di malam hari di Mini 

Market Alfamart Mataram dan untuk mengetahui hambatan dengan 

perwujudan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang 

bekerja di malam hari. 

 Dari hasil penelitian dan pembahasannya dijelaskan bahwa : (1). 

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan di malam hari, bentuk 

perlindungan hukum yang dikaji dalam hal ini yaitu perlindungan hukum dari 

segi upah dimana perlindungan haknya dalam segi upah telah dibayarkan 

sesuai dengan upah minimum pekerja yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- per bulan, 

perlindungan dari segi jam kerja yaitu 8 jam per hari. 



 

 

(2).bentuk perlindungan hak pekerjanya dalam hal ini bisa mengajukan 

pergantian jam kerja dan perlindungan dari segi cuti kerja (khusus bagi tenaga 

kerja perempuan) apabila tidak memungkinkan melaksanakan suatu pekerjaan 

maka bisa diajukan cuti dengan membuat surat izin kerja kepada atasan di 

Minimaraket Alfamart Mataram hal tersebut adalah hak dari pekerja 

perempuan. 

Dari kedua hasil Penelitian yang dilakukan oleh Diah Fitriani dan Ni 

Wayan Mega Jayantri mengangkat dan membahas permasalahan yang sangat 

berbeda dengan permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam karya tulis ini. 

Demikian juga dengan latar belakang masalah, tujuan maupun pembahasannya 

jauh berbeda dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, yang diteliti, 

yang dibahas, tujuan penelitian maupun pembahasannya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. 

Dengan demikian penelitian yang dilakukan memiliki kekhususan yang 

menunjukkan  orisinalitas. 

 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Pembuatan karya tulis ini juga mempunyai tujuan antara lain : 

 

a. Tujuan Umum : 

1. Untuk mengetahui sudah diterapkan atau tidaknya Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada City Hotel 



 

 

khususnya Hotel Santosa dan Hotel Wisata Indah yang berlokasi di 

kota Denpasar terkait dengan kedudukan tenaga kerja perempuan. 

2. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak City Hotel jika terjadi 

pelanggaran terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di City 

Hotel. 

 

b. Tujuan Khusus : 

1. Untuk memahami sudah diterapkan atau tidaknya Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada City Hotel 

khususnya Hotel Santosa dan Hotel Wisata Indah yang berlokasi di 

kota Denpasar terkait dengan kedudukan tenaga kerja perempuan. 

2. Untuk memahami tanggung jawab pihak City Hotel jika terjadi 

pelanggaran terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di City 

Hotel. 

1.6. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

lebih lanjut untuk melahirkan pemikiran-pemikiran mengenai penerapan 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya 

bagi tenaga kerja perempuan. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 



 

 

1. Untuk mendapatkan data sebagai bahan penyusunan skripsi 

guna memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum. 

2. Untuk memberikan informasi pada para pengusaha penginapan 

dalam hal ini City Hotel khususnya Hotel Santosa dan Hotel 

Wisata Indah yang berlokasi di kota Denpasar, dan masyarakat 

secara umum guna menambah wawasan pengetahuan dengan 

adanya hasil penelitian mengenai akibat hukum yang timbul bila 

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan dilanggar 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian praktek pada usaha penginapan ini dapat 

digunakan sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk menambah  wawasan  

ilmu pengetahuan khususnya dalam penelitian hukum.  

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menambah pengetahuan dalam mengadakan suatu penelitian 

ilmiah, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat dijadikan suatu 

pengalaman yang berharga dalam meneliti suatu masalah. 

2. Untuk dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penulisan-

penulisan penelitian berikutnya yang sejenis. 

 

1.7. Landasan Teoritis 

 Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori merupakan pemikiran atau 

butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang 

dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.5 Ada pula teori 

                                                           
 5.M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Hukum dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, h.80. 



 

 

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekamto yaitu efektivitas hukum akan 

disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu 

upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah 

hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut 

bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah 

menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau 

melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang 

harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau 

perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa 

hukum harus dapat dikomunikasikan.6 Ada pula Teori Hubungan Hukum yang 

lahir dari suatu perjanjian dan Undang-Undang. Suatu hubungan disebut 

hubungan hukum, apabila hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut 

diatur oleh hukum, yaitu hubungan antara sesama manusia yang dilindungi 

oleh hukum atau akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pergaulan itu dilindungi 

oleh hukum. Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih 

didahului oleh perbincangan-perbincangan di antara para pihak dan adakalanya 

mewujudkan suatu perjanjian atau perikatan, tetapi adakalanya tidak 

mewujudkan perjanjian atau perikatan. Hubungan hukum yang timbul karena 

perjanjian itu mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, 

sebagaimana daya mengikat undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 

ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.  

                                                           
 6.Metha Dewi Subakti, 2011, “Teori Efektivitas” URL : 

https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/, di akses 

tanggan 3 oktober 2016 

https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/


 

 

 Ikatan yang lahir dari perjanjian yang demikian dinamakan perikatan.7 

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan 

hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan 

sampai, justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul 

keresahan di dalam masyarakat.8 Dan ada Teori mengenai Tanggung Jawab, 

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua 

macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan 

pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without fault) 

yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick 

liabiliy).9 Dan pada penelitian ini juga digunakan teori kesadaran dan ketaatan 

hukum dimana kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap 

manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori 

tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum 

dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak 

seyogyanya dilakukan. Jadi kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa 

yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita 

lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan 

kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain. Dan ketaatan 

                                                           
 7 Hani Irawan,2015,”Teori Hukum Perjanjian Bebas”, URL : 

http://documents.tips/documents/teori-hukum-perjanjian-bebas-hal.html, diakses tanggal 3 

oktober 2016.  

 8. Sudikno Mertokusumo, 1998,  Mengenal Hukum Suatu Pengantar,  Liberty,  

Yogyakarta,  h.134-135. 

 9 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien,Prestasi 

Pustaka, Jakarta, h. 49. 
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hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dimana ketaatan hukum 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan 

akan timbul sanksi. Ketaatan hukum dibedakan menjadi tiga jenis yaitu : 

Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati sebuah aturan, 

hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena 

membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Yang kedua ketaatan yang 

bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena 

takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Dan yang terakhir 

ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu 

aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai 

intristik yang dianutnya.10 

 Semua bentuk dan jenis perbudakan dilarang, tetapi secara sosiologis 

buruh itu tidak bebas sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang 

lain selain tenaganya dan kadang-kadang terpaksa untuk menerima hubungan 

kerja dengan majikan meskipun memberatkan bagi buruh itu sendiri.11 Asas 

hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional 

lintas sektoral pusat dan daerah.12 Secara normatif, memang pemerintah tidak 

membedakan hak dan kesempatan antara pria dan wanita untuk berusaha.  

                                                           
 10  Dian Surya, 2013, “Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum Dan Sanksinya”, Dikutip 

dari URL: http://catatansurya09.blogspot.co.id/2013/11/kesadaran-ketaatan-hukum-

dan.html?m=1 diakses tanggal 14 Januari 2017. 

 11 H. Zainal Asikin, 2012, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo, Jakarta,h. 

5. 

 12 Abdul Khakim,2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, h. 7. 

http://catatansurya09.blogspot.co.id/2013/11/kesadaran-ketaatan-hukum-dan.html?m=1
http://catatansurya09.blogspot.co.id/2013/11/kesadaran-ketaatan-hukum-dan.html?m=1


 

 

 Dengan timbulnya permasalahan seperti tersebut diatas, maka 

memerlukan pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam dengan analisa yang 

tepat dan argumentatif. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Bab X terdapat beberapa pasal yang 

memuat tentang tenaga kerja perempuan yang dimana pada Pasal 76 ayat 1 

sampai dengan ayat 5 mengatur mengenai larangan dan menyangkut 

keselamatan pekerja perempuan yang bekerja malam. Pada Pasal 81 ayat 1 dan 

ayat 2 mengatur mengenai masa haid dari tenaga kerja perempuan. Pada Pasal 

82 ayat 1 dan ayat 2 mengatur mengenai waktu untuk tenaga kerja perempuan 

mengambil cuti hamil dan keguguran kandungan. Pada Pasal 83 mengatur 

mengenai hak tenaga kerja permpuan untuk menyusui anaknya dalam masa 

pelaksanaan pekerjaan. Pada Pasal 84 mengatur tentang hak pekerja perempuan 

untuk mendapat upah penuh selama waktu istirahat atau cuti yang dimaksud 

dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82. Pada Pasal 93 

ayat 2 huruf a mengatur mengenai tenaga kerja perempuan dalam masa 

haidnya. 

 

1.8. Metode Penelitian 

 Penelitian ilmiah merupakan suatu proses menemukan kebenaran yang 

dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan 

dilandasi oleh metode ilmiah. Pengertian metode itu sendiri menurut Winarno 

Surachmad adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. 

Dengan demikian metode ilmiah dapat diartikan sebagai cara-cara yang 



 

 

digunakan untuk mencapai suatu hasil yaitu berupa data-data ilmiah yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan 

ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara 

metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan 

metode / cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan 

konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka 

tertentu. Sedangkan pengertian penelitian hukum merupakan suatu kegiatan 

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu 

dengan jalan menganalisisnya. 

Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 

hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.13 

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan penelitian adalah seluruh proses kegiatan yang terkait dan 

berkesinambungan. Ada suatu benang merah yang dapat ditarik, yaitu berawal 

dari pemilihan judul dan perumusan masalah hingga pembahasannya yang 

harus sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian dari tinjauan pustaka dapat 

dilihat kerangka berpikir yang berhubungan dan menunjang kegiatan 

penelitian, yaitu diwujudkan dengan perincian cara-cara melakukan penelitian, 

                                                           
13 Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 

Jakarta, h. 43. 

 



 

 

variable apa yang menjadi fokus penelitian, serta bagaimana data-data 

terkumpul dan dianalisa untuk menjawab permasalahan penelitian. 

1.8.1. Jenis penelitian 

 Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. 

Penelitian secara yuridis adalah pendekatan yang berhubungan dengan segi-

segi hukum positif / hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang dalam hal ini 

adalah ketentuan Buku III Bab VIIA Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

tentang Perburuhan dan khususnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan. 

Penelitan empiris adalah suatu penelitian yang memberi kerangka 

pembuktian / kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Jadi 

penelitian yuridis empiris adalah suatu cara / prosedur yang digunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data sekunder terlebih 

dahulu untuk kemudian dilanjutkaan dengan meneliti data primer yang ada di 

lapangan. 

1.8.2. Jenis pendekatan 

 Dalam penelitian ilmu hukum, banyak pendekatan yang dapat 

digunakan sesuai dengan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statuta Approach), yaitu penelitian 

terhadap produk-produk hukum. 



 

 

2. Pendekatan Fakta (The Fact Approach), yaitu  pendekatan masalah yang 

didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang ada kaitannya 

dengan permasalahan yang akan dibahas. 

3. Pendekatan Konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum, 

seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.14 

 

1.8.3. Sifat penelitian 

 Sifat penelitian ini bersifat deskritif analisis yaitu menggambarkan 

peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori teori hukum dan 

praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam 

penulisan ini, terutama masalah penyelesaian tentang tenaga kerja perempuan 

khususnya di kota Denpasar. 15 

 Digunakannya jenis penelitian deskritif analisis ini ditujukan agar dapat 

memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang seteliti mungkin 

tentang bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang ketenagakerjaan bagi tenaga kerja perempuan pada City Hotel 

khususnya Hotel Santosa dan Hotel Wisata Indah di kota Denpasar  

1.8.4. Data dan sumber data 

Data dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan : 

a. Data primer 

                                                           
 14 Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju 

Bandung, h. 92. 

 15 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990,Metodologi Penelitian Hukum Dan Jumetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, h.97 



 

 

Data primer yaitu pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada 

objek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh data 

dalam penelitian lapangan ini digunakan teknik pengumpulan data dengan cara 

wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan 

keterangan secara lisan dari responden dengan bercakap-cakap secara 

langsung. 

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang dipergunakan adalah 

wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu 

pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya 

variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. 

Keuntungan dari wawancara di atas adalah : 

a. Mendekati keadaan yang senyatanya, karena didasarkan atas 

spontanitas personal yang nantinya diwawancarai. 

b. Lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan 

oleh peneliti / pewawancara  

c. Lebih banyak kemungkinannya untuk menjelajah berbagai 

aspek dari permasalahan yang diajukan16 

 

b. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui Bahan Hukum Primer yaitu bahan 

hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang 

                                                           
16 Ibid , h. 60. 



 

 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bahan Hukum Sekunder yaitu 

bahan hukum yang berasal dari literatur. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan 

hukum yang berasal dari kamus. Penelitiaan kepustakaan yaitu cara 

pengumpulan data melalui literatur yang berhubungan dengan masalah yang 

akan dibahas dan dimaksudkan untuk memberi dasar teoritis dan menunjang 

dalam penelitian lapangan. Pada metode ini digunakan teknik pengumpulan 

data dengan mempelajari buku-buku literatur, Peraturan perundang-undangan 

tentang Ketenagakerjaan, dan peraturan lain yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. 

1.8.5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Teknik studi dokumen 

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam 

setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum 

normatif maupun penelitian hukum empiris, karena meskipun 

berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang 

selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan 

atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan 

penelitian. 

 

b. Teknik wawancara (interview) 



 

 

Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar 

bertanya kepada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada 

responden maupun informan pada Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja Kota Denpasar dan pada City Hotel khususnya Hotel 

Santosa dan Hotel Wisata Indah yang berlokasi di kota 

Denpasar. 

1.8.6. Teknik penentuan sampel penelitian 

  Penentuan populasi dan sampel penelitian yang tepat sangat penting 

artinya dalam suatu penelitian, lebih-lebih pada penelitian yang dimaksudkan 

untuk generalisasi, karena hasil yang berasal dari sampel penelitian nantinya 

akan merupakan hasil dari generalisasi atas populasi. Apabila tidak tepat dan 

tidak cermat menentukan populasi maupun sampel penelitian, maka hasil 

generalisasinyapun akan menjadi tidak akurat dan tidak bisa dipertanggung 

jawabkan. 

Maka dari itu yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah City 

Hotel diantaranya Hotel Santosa dan Hotel Wisata Indah yang bergerak di 

bidang penginapan yang berada di Kota Denpasar dan masyarakat sebagai 

pekerja dari perusahaan tersebut. 

 

 

 



 

 

1.8.7. Teknik pengolahan dan analisis data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap 

berikutnya yang harus dimasuki adalah analisis data, pada tahap ini data yang 

dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat 

digunakan untuk menjawab permasalahan. Analisis data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh 

akan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar 

terdapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan 

akan dipergunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. 

Menurut Soerjono Soekamto, analisis data kualitatif adalah tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan juga perilakunya yang 

nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.17 

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan 

penginterpretasian secara logis sitematis. Logis sistematis menunjukkan cara 

berpikir deduktif - induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan 

penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan 

secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti.18 Dan dari hasil tersebut kemudian 

ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini.  

                                                           
17 Soerjono Soekanto, Op. Cit, h.12. 

18 H.B. Sutopo, 1998, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II, UNS   

Press, Surakarta, h. 37. 


