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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cukai adalah salah satu sumber pendapatan negara, meskipun bukan yang

terbesar namun cukai adalah bidang yang prospektif sebagai salah satu sumber

pendapatan Negara. Hal ini terbukti dengan jumlah pendapatan negara yang diterima

dari sektor cukai yang cukup besar meskipun cukai itu sebenarnya punya fungsi lain

yaitu untuk pembatasan konsumsi masyarakat atas barang-barang tertentu. Cukai

sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang

mempunyai sifat atau karakterristik sesuai dengan Undang-Undang merupakan

penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan.1

Pungutan tersebut dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai

sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang cukai. Cukai

dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari etil alkohol atau etanol,

dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.

Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun dengan tidak

mengindahkan bahan yang digunakan pada proses pembuatannya, termasuk

konsentrat yang mengandung etil alkohol. Barang tersebut juga perlu dikenai cukai

jika pemakaian barang tersebut dapat menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat.

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang
cukai, penjelasan Umum butir 2.
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Cukai akan dikenakan pada barang yang pemakaiannya memerlukan pembebanan

pungutan negara demi mewujudkan keseimbangan dan keadilan. Pengawasan di

bidang cukai adalah pengawasan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal

Bea Cukai yang meliputi Pengawsan prefentif,pengawasan represif,dan pengawasan

fisik.2

Di Indonesia tidak semua barang dikenakan pembayaran cukai. Berdasarkan

ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, barang-barang tertentu dinyatakan sebagai

barang kena cukai, karena mempunyai sifat atau karakteristik: (1) konsumsinya perlu

dikendalikan, (2) peredarannya perlu diawasi, (3) pemakaiannya dapat menimbulkan

dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, (4) pemakaiannya perlu

pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan ,dikenai cukai

berdasarkan Undang-Undang ini.3

Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan

pelanggaran. Hal ini disebabkan karena karena fokus dari bea cukai ialah barang.

Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan

pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat, berat dalam arti dampak yang

2 Annonim, 2015, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan,
http://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html diakses pada tanggal 17 April 2018 pukul 14.20 Wib.

3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang
Cukai, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2).

http://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html
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ditimbulkan atau suatu perbuatan yang apabila dilihat dari tindakannya tampak kecil

tetap mempunyai efek negatif di belakang yang bersifat makro.4

Salah satu jenis tindak pidana di bidang Cukai adalah tentang barang kena Cukai

(BKC) yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai yang diatur dalam Pasal 54

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

tentang Cukai. Yang mengatur bahwa, “Setiap orang yang menawarkan,

menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai (BKC)

yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak

dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat

(1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5

(lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling

banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar.5

Tindak pidana Barang Kena Cukai (BKC) yang telah dikemas tanpa dilekati pita

cukai, memiliki kaitan dengan tindak pidana tentang penadahan Barang Kena Cukai

(BKC) yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yaitu “setiap orang yang

menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh,atau memberikan

Barang Kena Cukai (BKC) yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal

dari tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara

4 Abdul Hamid, 2015, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai,
http://digilib.uin-suka.ac.id/15871/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20 DAFTAR%20PUSTAKA.pdf,
diakses pada tanggal 9 februari 2018 pukul 15.00 Wib.

5 Pasal 54, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Cukai.
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paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling

sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang

seharusnya di bayar”.6

Dengan demikian berdasarkan ketentuan mengenai Cukai, maka terhadap jenis

barang konsumsinya perlu dikendalikan, jenis barang peredarannya perlu diawasi,

jenis barang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau

lingkungan hidup, jenis barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan

negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai. Kriteria tersebut di atas

berlaku terhadap jenis barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Dengan kata lain berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai maka Minuman

Mengandung Etil Alkhohol (MMEA) dikualifikasikan sebagai Barang Kena Cukai

(BKC). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapak dikenakan sanksi pidana

sesuai jenis tindak pidana yang dilakukan.

Kasus tindak pidana di bidang cukai yang berkaitan dengan pelanggaran

terhadap ketentuan mengenai pelekatan pita cukai bagi Minuman Mengandung Etil

Alkohol (MMEA) yang diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Wonosobo dengan

Terdakwa Suprayitno (50 tahun) dan pada Pengadilan Negeri Timika dengan

Terdakwa Irwanto Thenggo Wijaya (42 tahun) menarik untuk dilakukan penelitian

lebih lanjut, penulis tertarik mengangkat kasus tersebut sebagai objek penelitian

6 Pasal 56, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Cukai.
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kasus-kasus tindak pidana di bidang cukai. Terdakwa sebagai wiraswastawan dan

satu lagi sebagai Pedagang melakukan perbuatan tersebut justru karena mengetahui

ketentuan mengenai Cukai yang harus di bayar sebagai pajak kepada negara.

Penelitian di batasi hanya terhadap unsur-unsur tindak pidananya. Oleh karena itu

penulis memilih judul PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN

SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PENJUALAN MINUMAN

KERAS TANPA DILENGKAPI TANDA PITA CUKAI ATAU TANDA

PELUNASAN ( Studi Putusan PN Wonosobo Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.Wnsb)

dan (Studi Putusan PN Timika Nomor : 58/Pid.B/2011/PN.Tmk ).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku

pelanggaran penjualan minuman keras tanpa dilengkapi tanda pita cukai atau

tanda pelunasan pada Putusan PN Wonosobo Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.Wnsb

dan Putusan PN Timika Nomor : 58/Pid.B/2011/PN.Tmk ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelanggaran

penjualan minuman keras tanpa dilengkapi tanda pita cukai atau tanda

pelunasan pada putusan PN Wonosobo Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.Wnsb dan

Putusan PN Timika Nomor : 58/Pid.B/2011/PN.Tmk ?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku

pelanggaran penjualan minuman keras tanpa dilengkapi tanda pita cukai atau

tanda pelunasan pada Putusan PN Wonosobo Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.Wnsb

dan Putusan PN Timika Nomor : 58/Pid.B/2011/PN.Tmk.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku

tindak pidana pelanggaran penjualan minuman keras tanpa dilengkapi tanda pita

cukai atau tanda pelunasan pada putusan PN Wonosobo Nomor :

01/Pid.B/2013/PN.Wnsb dan Putusan PN Timika Nomor :

58/Pid.B/2011/PN.Tmk.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat

berguna khususnya untuk ilmu pengetahuan dibidang penelitian tersebut. Adapun

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah :
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1 Manfaat Teoritis :

a) Diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana

pada khususnya.

b) Diharapkan agar dapat menambah bahan referensi dibidang karya

ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian di masa yang akan

datang.

2 Manfaat Praktis :

a ) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b ) Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat

agar dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan

bagi para pihak dibidang hukum pidana dan dapat membentuk

pola pikir yang dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan

penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini hanya terbatas yaitu hanya pada

pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran penjualan

minuman keras tanpa dilengkapi tanda pita cukai atau tanda pelunasan dan

pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Studi Kasus Nomor :

01/Pid.B/2013/PN.Wnsb. dan Studi Kasus Nomor : 58/Pid.B/2011/PN.Tmk.
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F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh

terpengaruh atau memihak siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur

dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan “Kekuasaan

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Selanjutnya menurut Nanda Agung Dewantoro, dalam menjalankan

fungsinya sebagai hakim terdapat lima hal yang menjadi tanggung jawab

hakim yaitu :7

a) Justisialis Hukum ialah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang

dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan doel

matigheid perlu diadilkan. Tiap putusan yang diambil dan

dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung

jawab jurist yang terletak dalam justisialis daripada hukum.

b) Penjiwaaan Hukum, dalam berhukum recht doen tidak

boleh merosot menjadi suatu adat hampa tanpa adanya jiwa.

7 Nanda Agung Dewantoro, 1987, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu
Perkara Pidana, Askara Persada, Jakarta,hlm. 149.
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c) Pengintegrasian Hukum, hukum perlu senantiasa sadar bahwa

hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada

umumnya.

d) Totalitas Hukum, maksudnya menempatkan hukum keputusan

hakim dalam keseluruhan kenyataan, bahwa hakim melihat

dari kenyataan ekonomis dan sosial.

e) Personalisasi Hukum, mengkhususkan keputusan pada

personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam

proses.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang

dapat digunakan oleh hakim dalam dalam mempertimbangkan

penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :8

a) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud keseimbangan di sini adalah keseimbangan di

sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan

oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang

tersangkut atau berkaitan dengan perkra, yaitu antara lain

seperti adanya keseimbangan yang berkaita dengan

kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan

8 Ahmad Rifai, 2007, Penemuan Hukum Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum
Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.
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kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan

pihak tergugat.

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau

kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan

putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan atau

hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau

dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak

yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalan perkara

perdata, dan pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam

perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim

dala penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instik atu

intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah permikiran bahwa proses

penjatuhan pidana harus di lakukan secara sistematik dan

penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan

putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini

merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu

perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau
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instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam

menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat

membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang

dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang

dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara

pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun

masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan

perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang

berperkara juga masyarakat.

e ) Teori Ratio Decidendi

Selain itu dalam teori penjatuan pidana diata, dikenal pula

suatu teori yang disebut dengan teori ratio decidendi. Teori ini

didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan

pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok

perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam
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motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan

memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekara.

2. Teori Pertanggungjawaban pidana

Sistem Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif

saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas

legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari

pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukanya. Dengan

demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan

yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah

ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh

menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban

pidana tidak lah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat

dengan pandangan-pandangan filsafat. Satu di antaranya adalah keadilan

sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan

memberikan konteks yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai

soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.9

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung

jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya

perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu mempunyai

kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana

9 Roeslan Saleh, 1983, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana, Ghali Indonesia,
Jakarta, hlm. 10.
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tersebut memang mempunyai kesalahan, maka tentu akan dipidana. Tetapi

mana kalah orang tersebut tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah

melakukan perbuatan terlarang dan tercela, tidak di pidana. Asas yang

tidak tertulis ”tidak di pidana jika tidak ada kesalahan” yang merupakan

dasar dari pada di pidananya si pembuat.10

Seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau

kelakuannya dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang

dinamakan pertanggungjawaban pidana. Bedanya, jika pepatah tadi

mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana

pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam

Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemedinaan,

jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang

telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu

tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung

jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat

melawan (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau

Rechtvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari

sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu

bertanggung jawab yang apat dipertanggung jawabkan pidana.11

10 Ibid, hlm. 75.
11 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2005, Sianturi, Asas Teori, Praktik Hukum Pidana , Sinar

Grafika, Jakarta, hlm. 48.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan

data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum

dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi.12 Penelitian yuridis

normatif disini bermaksud permasalahan hukum yang menjadi objek kajian

di analisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para

pakar hukum yang terkemuka.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai

aspek mengenai isu permasalahan yang sedang dicari jawabanya. Penelitian

yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan

Undang-Undang dan dan pendekatan kasus yang disesuaikan dengan

rumusan masalah penulis, yaitu :

12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, Penelitian hukum Normatif, Jakarta : Raja
Grafindo, hlm. 33.
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1 Pendekatan Undang-Undang

Dilakukan dengan cara mengartikan semua Undang-Undang

dan regulasi yang bersangkutan dengan pemasalahan

penulis.13

2 Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk

mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum

yang dilakukan dalam praktik umum. Terutama untuk

kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat

dilihat didalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang

menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi,

serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan

dalam implementasi hukum.14

3. Jenis Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini pengumpulan data melalui bahan sekunder.

Merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian

13 Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.
14 Johny Ibrahim, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing,

Malang , hlm. 268.
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kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

dibedakan menjadi :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas

(autoritarif)15. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor :

01/Pid.B/2013/PN.Wnsb. Dan putusan Pengadilan Negeri

Nomor : 58/Pid.B/2011/PN.Tmk.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan

hukum primer, terdiri dari berbagai literatur dalam bentuk buku,

hasil-hasil penelitian, jurnal dan bentuk-bentuk karya ilmiah hukum

lainnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

c) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan

dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan melalui

15 Zainudin Ali, Op.Cit. hlm. 47.
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studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,

buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara

deskriftif kualitatif, dengan cara menginterprestasikan data menjadi data

yang tersusun secara ringkas. Pada akhirnya hasil metode ini diuraikan

dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk

menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.16

6. Teknik Penarikan kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan merupakan suatu cara

untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan

kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif, ialah

menarik kesimpulan dari hal-hal umum kehal-hal khusus.17

16 Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm.
83.

17 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Metode-Metode Penelitian, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194.


