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ABSTRAK 

 
Kesejahteraan tenaga kerja merupakan aspek yang sangat penting bagi 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksi karena berkaitan langsung 

dengan kompetensi tenaga kerja dalam melaksanakan kegiatan produksi. Tenaga 

kerja yang memiliki taraf kesejahteraan yang baik tentunya memiliki tingkat 

kompetensi yang tinggi dalam peranannya di bidang produksi perusahaan. Hal 

tersebut juga berkaitan erat dengan kenyamanan dan kreatifitas tenaga kerja. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

secara yuridis empiris yang pada hakikatnya meneliti hukum dalam penerapannya 

di kehidupan masyarakat. Ciri dari penelitian yuridis empiris adalah suatu 

penelitian yang beranjak dari kesenjangan-kesenjangan das solen (teori) dengan 

das sein (praktek atau kenyataan), kesenjangan antara keadaan teoritis dengan 

fakta hukum, dan atau situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan 

kepuasan akademik. Yang di mana penelitian ini dilakukan pada CV. Gabriella 

Collection Badung. 

 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pihak pengusaha sepenuhnya 

bertanggung jawab atas jaminan kesejahteraan kerja para pekerja sehingga CV. 

Gabriella Collection mempunyai tanggung jawab untuk memberikan jaminan 

kesejahteraan kerja terhadap pekerjanya. 

 

Kata Kunci: Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial 
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ABSTRACT 

 
Labor welfare is a very important aspect for the company in the course of 

production as directly related to workforce competencies in carrying out 

production activities. Workers who have a good level of welfare would have a 

high level of competence in his role in the production company. It is also closely 

related to comfort and creativity of the workforce. The method used is the method 

of empirical research, which is essentially researching the law in its application 

in public life. The results of this research is to assure every entrepreneur trying to 

get welfare work, both in the wages and social security workers 

 

Importance of labor welfare is to retain workers so as not to move to 

another company, improve motivation and morale, and improve labor attitude of 

loyalty to the company. To retain these workers should be given welfare / full 

compensation. To prevent the occurrence of acts of the workforce unwanted by 

the company, then the task of the management company must meet the demands of 

the workforce to provide for the welfare of fair and wise, it was all done for the 

creation of labor welfare and prosperity of the company. As a result of their work 

will lead to welfare rights and obligations, both for the workers themselves, and 

for the company / employer. On welfare who have been awarded to the company's 

workforce. 

 

The method used in this paper is juridically empirical research. The 

hallmark of juridical empirical research is a study which moved from the gaps 

das solen (theory) with das sein (practice or reality), the gap between the 

theoretical situation with legal facts, and ignorance or situation under study for 

academic fulfillment. Which is where the study was conducted on a CV. Gabriella 

Collection Badung. The results of this study are the employers entirely 

responsible for the welfare of workers so that CV. Gabriella Collection has the 

responsibility to guarantee employment to the welfare of workers. 

 

Keywords : Welfare , Labor , Social Security 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja  mempunyai 

peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan 

pembangunan. Bahwa sesuai dengan peranan serta kedudukan tenaga kerja dalam 

pembangunan nasional maka diperlukannya perlindungan serta pengaturan yang 

jelas terhadap tenaga kerja mengenai hak-hak, kewajiban-kewajiban serta 

pengembangan daya gunanya. Dalam hal ini, setiap pengusaha atau perusahaan 

yang mempekerjakan orang untuk bekerja di perusahaannya wajib membuat suatu 

aturan perusahaan yang pasti untuk mengetahui hak dan  kewajiban masing-

masing pihak baik dari pihak pengusaha maupun pihak pekerja dalam 

melaksanakan hubungan kerja. Aturan perusahaan itu dibuat dalam bentuk tertulis 

dan diwujudkan di dalam perjanjian kerja bersama antara pihak pengusaha dan 

pekerja. Selain itu, pemerintah juga mempunyai peran penting dalam hal yang 

berhubungan dengan ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pemerintah telah membuat 

peraturan khusus untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam 

mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja selama melakukan 

hubungan kerja dengan pihak pengusaha atau perusahaan, salah satunya yaitu 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Pembangunan nasional dalam bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk 

mewujudkan suatu kesejahteraan tenaga kerja dengan memberikan suatu jaminan 

sosial sebagai salah satu perwujudan pemerataan pembangunan bagi para pekerj 
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yang dikaitkan dengan suatu hubungan kerja dalam peningkatan produktivitas dari 

para pekerja itu sendiri. Agar hubungan kerja antara pihak pengusaha dan pihak 

pekerja berjalan dengan baik, maka harus dibutuhkan suatu sikap sosial  dan 

mental yang baik, ditunjukkan dengan rasa dan sikap saling menghormati dan 

menghargai serta selalu berfikir dan berlaku positif dalam suatu hubungan kerja 

antara pengusaha dengan pekerja. Para pengusaha dan pekerja dalam hal ini 

memiliki posisi yang sama yaitu untuk mengembangkan kemajuan dunia usaha 

suatu perusahaan. Dalam hal ini, pihak pekerja merupakan sebagai pelaksana dari 

perintah yang diberikan oleh pihak pengusaha dalam menjalankan perusahaannya. 

Manusia bekerja bukan sebagai obyek atau sebagai faktor produksi melainkan 

sebagai subyek yaitu pelaku dalam proses produksi maupun sebagai manusia 

pribadi dengan segala harkat dan martabat yang dimilikinya.1 Sesuai dengan pasal 

5-6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka setiap 

tenaga kerja sudah seharusnya memiliki kesempatan dan memperoleh perlakuan 

yang sama tanpa ada ada unsur diskriminasi dari pengusaha supaya setiap tenaga 

kerja dapat bekerja secara optimal dan manusia dalam mewujudkan 

kesejahteraannya. Dengan hal tersebut supaya tercapainya tujuan pembangunan 

nasional dalam bidang ketenagakerjaan seperti yang dirumuskan sesuai dengan 

pasal 4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang 

isinya: 

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:  a.memberdayakan dan 

mendayagunakan tenaga kerja  secara optimal dan manusiawi; 

 
 

 

 

1 F.X. Djumialdji, 1997, Perjanjian Kerja, Cet. III, Bumi Aksara, Jakarta, h.4 
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b.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; 

c.memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan; dan d.meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan 

keluarganya. 

Hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja dengan  pengusaha 

yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan 

perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dengan 

demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja 

antara pengusaha dan pekerja. Saat ini masih banyak pekerja yang tidak mengerti 

akan hak dan kewajibannya sehingga banyak pekerja yang merasa dirugikan oleh 

pengusaha yang memaksakan kehendaknya kepada pihak pekerja. Para pekerja 

pada umumnya bekerja dengan tujuan untuk memperoleh upah sebagai imbalan 

atas tenaga yang ia keluarkan karena upah merupakan sasaran penting bagi 

pekerja guna menunjang kesejahteraan hidupnya, diantaranya menghidupi pekerja 

dan keluarganya demi kelangsungan hidup.2 Pengaturan mengenai pengupahan 

biasanya ditetapkan oleh masing-masing pihak baik dari pihak pengusaha maupun 

pihak pekerja dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan. Dua pandangan yang berbeda antara pengusaha dan pihak 

pekerja mengenai upah yaitu di satu pihak pekerja melihat upah sebagai jaminan 

hidup  karena  harus  diperoleh  setinggi  mungkin,  sedangkan  pihak  pengusaha 

 
 

 

 
 

2  Darwan Prinst, 2000, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet. II, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, h.213. 
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melihat upah sebagai komponen biaya produksi maka upah harus ditekan 

serendah mungkin. Akibat dari perbedaan pendapat atau pandangan dari kedua 

belah pihak inilah yang merupakan sumber perselisihan yang sering terjadi. 

Kedudukan pekerja sebagai individu dalam hubungan kerja masih tergolong 

lemah, dalam hal ini pekerja sering menuntut perbaikan upah, biasanya hal ini 

tidak dipenuhi oleh pihak pengusaha. Tuntutan dari pihak pekerja kemungkinan 

kecil akan berhasil, tetapi keberhasilan itu selalu dibayang-bayangi akan adanya 

pemecatan dan juga ancaman akan diputuskan hubungan kerjanya apabila pekerja 

tersebut berbuat di luar kehendak pengusaha yang sudah ditetapkan. 

Kesejahteraan tenaga kerja merupakan aspek yang sangat penting bagi 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksi karena berkaitan langsung 

dengan kompetensi tenaga kerja dalam melaksanakan kegiatan produksi. Tenaga 

kerja yang memiliki taraf kesejahteraan yang baik tentunya memiliki tingkat 

kompetensi yang tinggi dalam peranannya di bidang produksi perusahaan. Hal 

tersebut juga berkaitan erat dengan kenyamanan dan kreatifitas tenaga kerja. 

Kenyamanan kerja memungkinkan tenaga kerja untuk lebih efektif dalam 

menjalankan perananya di suatu perusahaan. Maka untuk itu, sesuai dengan pasal 

99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk 

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka saya akan melakukan 

penelitan dan membahas lebih dalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul 
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“Implementasi Terkait Jaminan Kesejahteraan Kerja Pada CV. Gabriela 

Collection Badung”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat diajukkan 

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai kesejahteraan kerja berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait jaminan 

kesejahteraan kerja yang telah diadakan atau dibuat oleh CV. 

Gabriela Collection Badung? 

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan kesejahteraan kerja yang dilakukan CV. 

Gabriela Collection Badung dalam upaya menjamin kesejahteraan 

pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

terkait jaminan kesejahteraan kerja? 

1.3. Ruang Lingkup Masalah 

 

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mencegah agar materi tidak menyimpang 

dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi pembahasannya yaitu : 

1.3.1. Membahas mengenai pengaturan tentang kesejahteraan kerja 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait 

jaminan kesejahteraan kerja yang telah diadakan atau dibuat oleh 

perusahaan dalam menjamin kesejahteraan para pekerja, dalam hal 

ini adalah CV. Gabriela Collection Badung. 

1.3.2. Membahas mengenai pelaksanaan yang dilakukan CV. Gabriela 

Collection, Badung dalam upaya mewujudkan kesejahteraan para 
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pekerja. Dimana dalam pelaksanaannya meliputi hak dan 

kewajiban serta berbagai kebijakan yang dianggap perlu bagi 

perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan kerja. 

1.4. Tujuan Penelitian 

 

a. Tujuan umum 

 

Yang menjadi tujuan umum dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang kesejahteraan kerja berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait jaminan 

kesejahteraan kerja yang telah diadakan atau dibuat oleh CV Gabriella 

Collection Badung dalam menjamin kesejahteraan kerja. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan kesejahteraan kerja yang dilakukan 

oleh CV. Gabriela Collection Badung dalam upaya mewujudkan 

kesejahteraan para pekerja. 

b. Tujuan khusus 

 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

 

1. Untuk memahami pengaturan tentang kesejahteraan kerja berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait jaminan 

kesejahteraan kerja yang telah diadakan atau dibuat oleh CV Gabriella 

Collection Badung dalam menjamin kesejahteraan kerja. 

2. Untuk memahami pelaksanaan kesejahteraan kerja yang dilakukan 

oleh CV. Gabriela Collection, Badung dalam upaya mewujudkan 

kesejahteraan para pekerja. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

 

a. Manfaat teoritis 

 

1. Untuk memperluas pengembangan teori ilmu pengetahuan guna 

menambah pustaka hukum serta memperoleh pemahaman dan 

gambaran yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, yaitu 

mengenai kesejahteraan kerja terhadap para pekerja. 

2. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka 

menerapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan hukum 

ketenagakerjaan dan memberikan informasi serta pemahaman dan 

kesadaran bagi para pemberi kerja atau pengusaha khususnya terkait 

dengan kesejahteraan kerja para pekerjanya. 

3. Untuk menambah referensi pustaka hukum bagi para mahasiswa 

Fakultas Hukum berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, khususnya 

mengenai kesejahteraan pekerja. 

b. Manfaat praktis 

 

1. Untuk dapat dipakai sebagai acuan bagi praktisi hukum terkait dengan 

kesejahteraan kerja terhadap para pekerja. 

2. Untuk dapat dipakai sebagai pedoman bagi perusahaan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang sejenis. 
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1.6. Landasan Teoritis 

 

Menurut Moleenar, bahwa Hukum Ketenagakerjaan adalah sebagian dari 

hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja 

dengan pengusaha. Menurut G. Lavenbach, bahwa Hukum Ketenagakerjaan 

adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu, 

dilakukan dibawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung 

bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Menurut N.E.H. Van Esveld, bahwa 

Hukum Ketenagakerjaan adalah tidak hanya meliputi hubungan kerja dimana 

pekerjaan itu dibawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan 

oleh pekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggungjawab resiko sendiri.3 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 merumuskan 

bahwa “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain.” Sadar atau tidak pekerja/buruh yang bekerja 

pada pengusaha dan pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh terikat oleh 

hubungan hukum berdasarkan perjanjian kerja. 

Menurut teori klasik, yang dimaksud dengan perjanjian adalah satu 

perbuatan hukum yang bersisi dua yang didasarkan atas kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum. Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh 

melalui suatu proses penawaran (offerte) dan penerimaan (acceptatie). Perbuatan 

hukum yang bersisi dua adalah perbuatan hukum penawaran dari satu pihak dan 

penerimaan   dari   pihak   lain.   Istilah   penawaran   (offerte)   merupakan   suatu 

 
 

 
 

3 Abdul Khakim, 2009, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung, h.116 



9 
 

 

 

 

 

 

pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang 

tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia (unsur 

pokok yang tidak dapat diabaikan) dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan 

(acceptatie) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima 

penawaran tersebut.4 

Karena ada penawaran dari satu pihak dan ada penerimaan dari pihak lain, 

maka lebih tepat sebagai dua perbuatan hukum yang bersisi satu. Berdasarkan 

teori baru, perjanjian bukan lagi satu perbuatan hukum yang sifatnya dua pihak 

tetapi dua perbuatan hukum bersisi tunggal. Lebih jauh lagi perjanjian bukanlah 

perbuatan hukum tetapi telah berubah sebagai hubungan hukum.5 

Menurut Imam Soepomo hubungan kerja adalah “suatu hubungan antara 

seorang buruh/pekerja dengan seorang majikan. Hubungan kerja hendak 

menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada dasarnya 

menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap buruh/pekerja.”6 

Lebihnya ia menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian 

kerja antara buruh/pekerja dan majikan/pihak pengusaha, yaitu suatu perjanjian 

dimana pihak kesatu (buruh/pekerja) mengikatkan diri untuk bekerja dengan 

menerima upah pada pihak lainnya (pengusaha/majikan), yang mengikatkan diri 

 

 

 
 

 
 

4Samuel M.P. Hutabarat, 2005, Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian, 

PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, h. 9 

 
5 Ibid, h.11 

 
6 Imam Soepomo, 1974, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, 

Jakarta, h.2 
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untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah sesuai dengan penawaran 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.7 

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan 

dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/ buruh. 

Sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam 

bentuk kerja sama yang saling mendukung. Tujuan pembangunan ketenagakerjaan 

berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah : 

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi 

b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah 

c. memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan 

kesejahteraan 

d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

 

Kesejahteraan pekerja diatur dalam bab X UU Nomor 13 Tahun 2003 

bagian ketiga tentang Kesejahteraan, pasal 99 menyatakan bahwa : 

a. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 

sosial tenaga kerja. 

b. Jaminan   sosial   tenaga   kerja   tersebut   dilaksanakan   sesuai   dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 
 

 
 

7 Ibid, h.4 
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Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan 

produktivitas kerja. Jika kesejahteraan tenaga kerja baik maka produktifitasnya 

akan meningkat. Sebab pekerja yang dapat memenuhi segala kebutuhannya maka 

tenaga dan pikirannya akan terpusat pada pekerjaannya. Kesejahteraan tenaga 

kerja harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, sebab kualitas 

tenaga kerja yang rendah akan sulit mencapai produktivitas. Pasal 100 UU No.13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : 

a. untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, 

pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. 

b. menyediaan fasilitas kesejahteraan tersebut dilaksanakan dengan 

memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan 

perusahaan. 

c. Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai 

dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 disebutkan mengenai 

ketentuan-ketentuan jaminan sosial tenaga kerja itu sendiri dan penyelenggaraan 

jamsostek tersebut. Perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada perbaikan upah, 

syarat kerja, kondisi kerja dan hubungan kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial 

dalam rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh baik bagi 

setiap pekerja maupun anggota keluarganya. Adapun program-program jaminan 

yang diberikan kepada kerja menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 

pasal 18 yaitu, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, 
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jaminan pensiun, serta jaminan kematian. Program ini memberikan perlindungan 

bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun 

di luar hubungan kerja. 

1.7. Metode Penelitian 

 

Agar penyusunan sebuah skripsi memenuhi kriteria ilmiah, maka diperlukan 

penggunaan metode-metode tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Jenis penelitian 

 

Sebagai suatu karya ilmiah dan mendapatkan hasil ilmiah, maka dalam 

penulisan ini dipergunakan jenis penelitian secara yuridis empiris. 

“Ciri dari penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang 

beranjak dari kesenjangan-kesenjangan das solen (teori) dengan das 

sein (praktek atau kenyataan), kesenjangan antara keadaan teoritis 

dengan fakta hukum, dan atau situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk 

pemenuhan kepuasan akademik.”8 Penelitian yuridis yaitu dengan 

melihat dari aspek-aspek hukum sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Penelitian empiris diteliti dari  sifat  hukum 

yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam 

masyarakat. Jadi penelitian empiris harus dilakukan di lapangan dengan 

menggunakan metode dan teknik lapangan. 

 

 
 

 

 
 

8 H. Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 62 
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b. Jenis pendekatan 

 

Jenis pendekatan yang digunakan pada karya tulis ini adalah jenis 

pendekatan fakta (fact approach) untuk melihat kejadian sebenarnya 

dilapangan; dan jenis pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) yaitu dengan mengkaji semua peraturan perundang-undang 

yang terkait dengan permasalahan di atas dan melihat kesesuaian antara 

perundang-undangan yang berlaku dengan keadaaan yang sebenarnya. 

c. Sifat penelitian 

 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, yaitu salah satu cara penelitian dengan menggambarkan 

suatu objek baik sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau juga 

kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa 

dilebih-lebihkan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 

d. Data dan sumber data 

 

Dalam memperoleh data didapatkan dari sumber data sebagai berikut: 

 

1. Data primer 

 

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari masyarakat 

sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan atau 

Field Research, dilakukan baik melalui wawancaraatau interview. 

Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian pada CV. Gabriela Collection, Badung. 
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2. Data sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan metode Library 

Research atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang 

dilakukan terhadap dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil- 

hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya, yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier.9 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau 

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak kepentingan 

(kontrak). 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder (kamus hukum dan ensiklopedia). 

e. Teknik pengumpulan data 

 

1. Teknik studi dokumen 

 

Untuk data kepustakaan atau disebut juga data  sekunder 

dikumpulkan dengan mencatat bahan-bahan yang ada dalam buku- 

 
 

 

 
 

9 Burhan Ashofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, h.103 



 

 

 

 

 

 

buku literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan 

pembahasan dalam penulisan skripsi ini.10
 

2. Teknik wawancara 

 

Merupakan suatu proses tanya jawab yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu yang akan digunakan untuk memperoleh data yang 

diperlukan secara langsung sesuai dengan topik pembahasan yang 

akan dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan, dalam hal ini 

mengenai perlindungan hukum terhadap kesehatan kerja bagi tenaga 

kerja.11
 

f. Teknik Pengolahan dan analisis data 

 

Setelah data terkumpul secara lengkap tahap berikutnya adalah tahap 

pengolahan data. Menurut Winarno Surachmad, yang dimaksud 

pengolahan data adalah kegiatan mengolah data berdasarkan teknik 

kualitatif, yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif.12 Data yang 

telah diperoleh dan terkumpul secara lengkap selanjutnya akan diolah 

secara kualitatif, yaitu data yang bersangkutan dihubungkan antara yang 

satu dengan yang lainnya tetapi tetap bertumpu pada isinya dan tanpa 

dihitung jumlahnya dan frekuensinya dari seluruh data yang diperoleh 

tanpa menggunakan angka, kemudian disajikan secara deskriptif. 

 
 

 

 
 

10 Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cet. II, Sinar Grafika, 

Jakarta, h. 29 

 
11 Ibid, h. 31 

 
12 Burhan Ashofa, op.cit, h.104 

 


