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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh di katakan tidak dapat 

berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainya turut terlibat 

baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan 

tersebut kadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada 

akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu 

yang ada dan sering kali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga 

mengabaikan aturan aturan yang telah ada 
1
. 

Negara memang tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia 

usaha yang berkembang secara pesat dan efisien. Namun efisiensi bukanlah 

suatu perkara yang sederhana dan muluk. Banyak makna yang terkandung di 

dalamnya. Makna-makna tersebut tidak lain adalah penjabaran dari rambu-

rambu, baik yang terbentuk sebagai suatu aturan main perundang-undangan 

maupun hanya dalam bentuk kode etik.  

Pesatnya perkembangan dunia usaha ada kalanya tidak di imbangi 

dengan “penciptaan” rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang 

terlalu pesat sehingga meningalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan 

menguntungkan pada akhirnya.  

                                                             
1
Ahmad Yani 7 Gunawan Widjaja, Anti Monopoli, Jakarta :PT Raja Grafindo 

Persada,2006.h.1. 



 

 
 

2 

Sector minyak dan gas bumi merupakan salah satu sector yang sangat 

penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Sector migas memiliki 

persfektif ekonomi yang sangat penting sebagai sector yang menguasai hajat 

hidup orang banyak di kuasai oleh Negara serta bumi dan air beserta kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya di gunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat sebagaimana yang di ungkapkan dalam pasal 33 UUD 

1945.
2
 

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan 

kepentingan antar pelaku usaha dimana satu pelaku usaha merasa di rugikan 

oleh tindakan dari pelaku usaha lainya. Oleh karna itu, hukum persaingan 

usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata 
3
. 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dewasa ini 

menyebabkan perusahaan harus menghadapi persaingan yang ketat, termasuk 

pada usaha di bidang penjualan LPG. Dalam hal pemenuhan terhadap 

kebutuhan, konsumen sekarang ini cenderung lebih individualis dan menuntut 

sesuatu hal yang lebih bersifat personal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

produsen dituntut mampu memahami keinginan dan kebutuhan konsumen 

agar tetap survive. Diterima tidaknya produk yang dijual sangat tergantung 

pada persepsi konsumen atas produk tersebut. Jika konsumen merasa produk 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya pasti konsumen akan 

membeli produk tersebut.  
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Setiap tahunnya sejak tahun 2004 pemerintah menganggarkan dana 

sekitar Rp 70 Triliun untuk mensubsidi BBM, yaitu minyak tanah, premium 

dan solar. Dari ketiga jenis bahan bakar ini minyak tanah adalah jenis bahan 

bakar yang mendapat subsidi terbesar karena lebih dari 50% anggaran subsidi 

BBM semangkin tinggi, harga minyak dunia yang cenderung meningkat. Oleh 

karna itu, pemerintah menetapkan kebijakan reformasi energy nasional, antara 

lain diversifikasi energy untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan 

bakar minyak khususnya minyak tanah untuk diahlikan ke LPG.  

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat sejak beberapa 

tahun belakangan ini membuat pemerintah mau tidak mau harus terus 

berupaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, yaitu dengan 

melakukan beberapa kebijakan terhadap perekonomian di Indonesia demi 

memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah dengan melakukan 

konvensi dari minyak tanah ke gas LPG. 

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah Indonesia, maka 

dilaksanakan program konversi minyak tanah ke LPG. Program konversi 

minyak tanah ke LPG ini bermaksud untuk mengurangi anggaran APBN 

tentang minyak tanah menjadi separuhnya. Selain itu, program ini akan 

menguntungkan kilang minyak di Indonesia karena produk kerosene 

mempunyai nilai tambah (added value) sebagai bahan bakar avtur yang non 

subsidi. Sekaligus dapat meningkatkan produksi gas oil dan mengurangi 

ketergantungan impor gas oil. Pelaksanaan program ini dilakukan secara 

bertahap dengan menghilangkan subsidi minyak tanah ke lLPG. 
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Gas merupakan faktor penunjang dalam berbagai kegiatan industri 

maupun rumah tangga. Pada perkembangannya, industry ini menjadi salah 

satu industri yang sangat vital. Semua orang membutuhkan Gas baik untuk 

keperluan agrikultur, medis, hingga keperluan-keperluan khusus. 

Kebutuhan akan gas ini sangat vital, oleh karena itu perlu dipenuhi 

dengan tepat waktu oleh perusahan gas industri yang ada. Hal ini diperlukan 

agar kinerja dan proses bisnis pihak-pihak terkait tidak terhambat dengan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam produksi maupun distribusi 

perusahaan gas industri tersebut. 

Dalam era modern saat ini, cara berfikir manusia semakin praktis. 

Aneka alat rumah tangga diciptakan dengan teknologi tinggi dan serba 

elektronis. Dimaksudkan untuk mempermudah segala perkerjaan anda. Salah 

satu produk tersebut adalah kompor dengan bahan bakar gas LPG. Bahan 

bakar ini menggantikan sistem pembakaran kompor dengan bahan bakar 

minyak tanah yang konon dikatakan sudah ketinggalan jaman. Pada sisi lain, 

gas lpg sudah tidak dianggap lagi sebagai barang mewah, melainkan sudah 

sebagai kebutuhan pokok rumah tangga masa kini. Tidak dapat dipungkiri, 

bahwa semakin modern dan praktis suatu alat akan semakin besar pula resiko 

yang ditimbulkannya. 

Kebutuhan akan gas LPG di masyarakat merupakan salah satu 

kebutuhan yang dianggap ekonomis dalam rumah tangga. LPG adalah 

kependekan dari Liquefied Petroleum Gas. Dalam pelafalan Indonesia, sering 

disebut Elpiji. LPG merupakan hasil produksi dari kilang minyak atau kilang 
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gas, yang komponen utamanya adalah gas propane (C3H8) dan butane 

(C4H10) yang dicairkan. LPG butane dan LPG mix biasanya dipergunakan 

oleh masyarakat umum untuk bahan bakar memasak, sedangkan LPG propane 

biasanya dipergunakan di industri-industri sebagai pendingin, bahan bakar 

pemotong, untuk menyemprot cat dan lainnya. Penggunaan LPG di Indonesia 

terutama adalah sebagai bahan bakar alat dapur (terutama kompor gas). Selain 

sebagai bahan bakar alat dapur, LPG juga cukup banyak digunakan sebagai 

bahan bakar kendaraan bermotor (walaupun mesin kendaraannya harus 

dimodifikasi terlebih dahulu). 

Dalam menjalankan kebijakan penggunaan gas LPG, pemerintah harus 

mengatur pendistribusian gas LPG tersebut dimana komoditi ini menyangkut 

hajat hidup orang banyak. Berdasarkan Undang-undang No 27 Tahun 2001 

Tentang kegiatan usaha hilir gas, seluruh bisnis minyak dan gas LPG sudah 

terbuka bagi pelaku usaha maupun kondisi di pasar yang menunjukkan bahwa 

industri ini memiliki potensi yang besar dan sekarang menjadi komoditi yang 

sangat penting bagi masyarakat. Kebijakan publik merupakan bagian dari 

upaya yang dilakukan pemerintah untuk rakyatnya. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan makna dasarnya 

yakni dari, oleh, dan untuk rakyat, diperlukan implementasi yang sesuai 

dengan keadaan masyarakat setempat melalui desentralisasi yang di wujudkan 

perannya oleh pemerintah daerah yang dianggap lebih mengenal dan dekat 

dengan masyarakat lokal. 
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Persaingan memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha maupun 

kepada konsumen. Dengan adanya persaingan maka pelaku usaha akan 

berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang di 

hasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi dan 

berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik untuk konsumen. Di 

sisi lain dengan adanya persaingan maka konsumen sangat di untungkan 

karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu 

dengan harga yang murah dan berkualitas baik.  

Perkembangan dunia usaha yang semangkin pesat dewasa ini 

menyebabkan perusahaan harus menghadapi persaingan yang ketat, termasuk 

pada usaha di bidang penjualan LPG. Dalam hal ini pemenuhan terhadap 

kebutuhan, konsumen sekarang ini cenderung lebih individualis dan menuntut 

sesuatu hal yang lebih bersifat personal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

produsen di tuntut mampu memashami keinginan dan kebutuhan konsumen 

agar tetap survive. Di terima tidaknya produk yang di jual sangat tergantung 

pada perspesi konsumen atas produk tersebut. Jika konsumen merasa produk 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginanya pasti konsumen akan 

membeli produk tersebut.  

Penurunan subsidi minyak tanah dengan tujuan penghematan APBN, 

dapat di lakukan dengan cara mengurangi volume pengunaan minyak tanah 

melalui penghematan atau mengunakan bahan bakar alternative sebagai 

penganti minyak tanah seperti LPG. Berdasarkan data BPH migas volume 

pengunaan minyak tanah pada tahun 2008 berjumlah 7,79 juta kilo liter dan 
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diharapkan pada tahun 2009 akan berkurang menjadi 5,8 juta kilo liter, 

sebagai dampak kebijakan konveksi minyak ke LPG. Selain itu penghematan 

juga dapat dilakukan melalui efisinsi pendistribusian minyak tanah dan 

melakukan rasionalisasi harga jual minyak tanah mendekati harga 

keekonomiannya. 

Penyediaan dan pendistribusian minyak tanah saat ini dilakukan oleh 

Badan Usaha pemegang izin usaha niaga Umum BBM yang telah mendapat 

penugasan dari pemereintah (PSO) melalui proses penunjukan langsung 

ataupun melalui mekanisnme lelang. Harga minyak tanah di tetapkan melalui 

keputusan Presiden dan harga eceran tertinggi di tetapkan oleh pemerintah 

daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut. 

Penyediaan dan pendistribusian LPG di lakukan oleh Badan Usaha 

yang telah memperoleh izin niaga dari pemerintah. LPG disubsidikan dalam 

bentuk bulk maupun dalam bentuk kemasan (3 kg, 12 kg, 50 kg). pengawasan 

pendistribusian LPG subsidi lebih mudah dilakukan karena dapat di bedakan 

antara LPG bersubsidi dan tidak bersubsidi melalui kemasannya. Sehingga 

kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dapat diminalisasi sekecil mungkin.  

Distribusi merupakan salah satu aspek pemasaran. Distribusi juga 

dapat di artikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan 

mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, 

sehingga pengunanya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, 

tempat, dan saat di butuhkan). Seorang atau sebuah perusahaaan distributor 

adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan (manufakturer) ke 
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pengecer (retailer). Setelah suatu produk di hasilkan oleh pabrik, produk 

tersebut di kirimkan (dan biasanya juga sekaligus di jual) ke suatu distributor. 

Distributor tersebut kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau ke 

pelangan 
4
. 

Masalah distribusi sering kali masih menjadi kendala terbesar terutama 

bagi perusahaan yang memproduksi secara besar. Distribusi sebagai salah satu 

instrument penting dalam dunia perdagangan dimana dengan distribusi yang 

tepat, maka akan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Proses distribusi 

yang efektif dan efisien menjadi salah satu faktor yang posisinya mulai sejajar 

dengan indikator–indikator yang lain dalam usahanya untuk mencapai 

kepuasan pelangan. Semangkin tingginya tingkat persaingan dalam dunia 

industry, menuntut perusahaan untuk dapat membuat strategi-strategi 

distribusi yang lebih baik. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah 

perencanaan dan penentuan rute secara tepat, sehingga produk akan di terima 

pelangan dalam jumlah tepat dan biaya yang rendah. Oleh karna itu masalah 

yang harus di lakukuan oleh perusahaan adalah pemilih rute distribusi yang 

benar-benar optimal.  

LPG kini menjadi perhatian banyak kalangan karena menjadi produk 

yang sangat di butuhkan oleh konsumen, sehingga permintaan naik cukup 

tajam sehingga harganya yang terus melambung dan pasokan sering 

terkendala dengan kelangkaan sebagaimana di beberapa wilayah, terutama 

untuk produk LPG 3 kg. selain konsumen minyak tanah yang beralih ke LPG 

                                                             
4
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juga terjadi peralihan konsumsi dari LPG jenis satu ke jenis yang lainya. 

Kenaikan LPG 12 kg telah mendorong konsumen beralih mengkonsumsi LPG 

3 kg yang sebenarnya merupakan komoditi khusus bagi masyarakat menengah 

ke bawah. Berpindahnya masyarakat mengkonsumsi LPG 3 kg menyebabkan 

permintaan LPG 3 kg meningkat sehingga menimbulkan kelangkaan LPG 

bersubsidi 
5
. 

Pendistribusian LPG bersubsidi seharusnya di atur dengan regulasi 

yang tegas dan jelas, “tidak abu-abu”, dan pelaksanaanya di awasi secara ketat 

oleh pemerintah. Sepanjang tidak ada peraturan yang tegas dan jelas tentang 

penguna LPG 3kg serta tanpa ada pengawas yang melekat mengenai penguna 

yang berhak, maka penguna LPG 3 kg bersubsidi pasti akan menjadi “ liar “, 

karna bias di gunakan oleh siapa pun dan untuk siapa pun.  

Bagi rumah tangga menenggah, warung kopi, PNS/BUMN/BUMD/ 

wajib mengunakan gas LPG 12 kg/bright Gas. Utuk rumah makan menengah, 

restaurant, hotel dan industry wajib mengunakan LPG 50 kg/buk. 

Kenyataanya banyak di temukan gas 3 kg tersebut di pakai oleh rumah tangga 

menengah, kedai kopi, rumah makan bahkan rumah makan beromset besar.  

Hal ini yang biasa menjadi penyebab terjadinya kekurangan 

ketersediaan LPG 3 kg atau “kelangkaan semu” di wilayah tertentu. 

Kelangkaan semu LPG 3kg biasa terjadi karna dipergunakan oleh semua pihak 

yang merasa juga berhak untuk mengunakanya. Ini karena “abu-abunya“ 

peraturan mentri ESDM.  

                                                             
5
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Analisis Kebijakan Persaingan 

Dalam Industri LPG Indonesia, 08 April 2016.h.2. 
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Peraturan mentri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 

tentang penyelengaraan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum 

Gas tabung 3 kg. peraturan penyelengaraan penyediaan dan pendistribusian 

LPG tabung 3 kg dalam Peraturan Mentri meliputi perencanaan volume 

kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan., ketentuan ekspor dan 

impor LPG tabung 3 kg, dan penugasan badan usaha untuk melaksanakan 

penyediaan pendistribusian LPG tabung 3 kg dalam rangka mengurangi 

subsidi bahan bakar minyak khususnya untuk mengalihkan penguna minyak 

tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah 
6
.  

Dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG 

3 kg, badan usaha wajib memenuhi ketentuan mutu pelayanan sebagai berikut: 

1. Menjamin pelayanan kepada rumah tangga dan usaha mikro penguna 

tabung Gas 3 kg ; 

2. Menjamin pasokan LPG 3 kg ; 

3. Menjamin berat isi dan mutu serta standar keamanan LPG tabung 3 kg 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kebijakan yang di bentuk oleh pemerintah menujukan tidak semuanya 

memberikan efek positif terhadap iklim persaingan usaha. Ada beberapa 

kebijakan yang di bentuk oleh pemerintah yang cenderung dapat 

mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Di sector migas (minyak 

dan Gas) telah hadir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

liquefied petroleum Gas (LPG). LPG merupakan komoditas migas yang 
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banyak digunakan di masyarakat. Posisi pertamina ini didukung oleh 

kebijakan yang mengatur mengenai industry LPG yakni Peraturan Mentri 

ESDM No. 21 tahun 2007 tentang penyelengaraan penyediaan dan 

pendistribusian liquefied petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg. 

Perilaku dan budaya masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa 

menggunakan kompor minyak tanah ternyata masih sulit diubah. Kedudukan 

konsumen disini sangat lemah karena harus mengikuti kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah meskipun sebenarnya untuk mengalihkan 

“budaya” yang sudah melekat di dalam kehidupan masyarakat sangat tidak 

mudah.
7
 Pemerintah terkesan menyepelekan masalah sosialisasi, seolah-olah 

jika sudah mengumumkan ke media massa semua unsur masyarakat akan 

mengerti dan selanjutnya mendukung program konversi tersebut. Pemerintah 

tidak mengantisipasi keterkejutan masyarakat karena minyak tanah yang telah 

membudaya sejak lama sebagai bahan bakar andalan tiba-tiba harus diganti 

dengan Gas LPG. Kebijakan konversi ternyata juga memunculkan sebagian 

orang yang memanfaatkan situasi yang tidak jelas. Sebagian orang sengaja 

menimbun minyak tanah sehingga barangnya semakin langka sedangkan 

masyarakat tidak punya pilihan selain membelinya dengan harga tinggi. Dari 

peistiwa tersebut yang terkena dampak buruknya adalah tentu masyarakat 

sebagai konsumen pengguna gas LPG. 

Dengan konversi ini kebutuhan akan gas LPG 3 kg saat ini sangat 

besar pada masyarakat, ini disebabkan oleh diberhentikannya subsidi 

                                                             
7
 Husni Syawali,S.H,M.H. dan Neni Sri Imaniyati, S.H,M.H, 2000, Hukum Perlindungan 

Konsumen, Mandar Maju, Bandung. 
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pemerintah pada minyak tanah. Sehingga secara otomatis semua konsumen 

berpindah memakai gas dari pada minyak tanah karena gas lebih murah. Saat 

ini hampir 100% masyarakat memakai gas sebagai bahan bakar kompor, 

dengan demikian usaha penjualan gas isi 3 kg menjadi peluang yang bagus 

untuk diusahakan. gas isi 3 kg dipilih karena kebanyakan masyarakat kita 

yang kebanyakan masyarakat menengah ke bawah memakai gas 3 kg ini. 

Kalau sudah mencapai target penjualan yang diinginkan atau setidak-tidaknya 

usaha ini sudah mulai berjalan dan stabil baru disediakan gas yang berisi 5 kg 

dan 12 kg sebagai pelengkap.  

Tetapi kondisi di lapangan menunjukkan distribusi yang dilakukan 

secara resmi oleh pihak Pertamina dengan ditunjuknya Agen dan Pangkalan 

resmi dalam mendistribusikan gas LPG 3 kg belum dapat secara merata 

mendistribusikan gas LPG 3 kg ini. Kondisi menyebabkan timbulnya peluang 

menjadi penyalur-penyalur tidak resmi dalam mendistribusikan gas LPG 3 kg 

ini. Sehingga menciptakan harga yang relatif tinggi dibanding HET pada 

konsumen akhir. 

Di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten 

Rokan Hilir terdapat 1059 kk dan 1 pangkalan gas LPG. Dimana masyarakat 

yang mengunakan minyak tanah sudah beralih mengunakan gas LPG. 

Semenjak harga gas LPG naik, masyarakat mengeluh dan beralih mengunakan 

tabung gas 3 kg. tingginya permintaan gas 3 kg di desa bahtera makmur 

meningkat. Sedangkan pendistribusian gas LPG sering terjadi kendala dalam 

transfortasi yang mengakibatkan terkendalanya pendistribusian gas 
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kepangkalan. kurangnya pasokan gas dari agen karna pasokan dari pertamina 

berkurang. Kemungkinan ada oknum-oknum tertentu ( pangkalan ) melakukan 

praktek penimbunan gas demi mendapatkan keuntungan yang besar. 

Berkurangnya pasokan gas menjadi pemicu kelangkaan gas LPG. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji 

permasalahan dan menuangkanya ke dalam bentuk skripsi dengan judul, 

“Pelaksanaan Pendistribusian gas LPG yang terjadi di Desa Bahtera Makmur 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir “. 

 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan 

masalah terhadap permasalahan yang di teliti. Agar tidak terjadi kesalahan 

dalam melakukan pembahasan, yakni mengenai Pelaksanaan Pendistribusian 

Gas LPG yang terjadi di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penelitian ini penulis tidak membahas 

mengenai diluar halnya dari judul saya.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan di 

kaji dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian gas LPG yang terjadi di Desa 

Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir? 

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pendistribusian gas LPG di Desa 

Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir? 
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendistribusian Gas LPG di 

Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan 

Hilir. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pendistribusian Gas 

LPG di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas 

pengetahuan tentang hukum, terutama tentang Pendistribusian dan 

hambatan dalam pelaksanaan pendistribusian Gas LPG di Desa 

Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

b. Penelitian ini di harapkan dapat menambah bahan ataupun sumber 

informasi bagi penulis dan kalangan akademis lainya yang akan 

melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama dan dapat 

membandingkan permasalahan tersebut dengan permasalahan yang ada 

dalam penelitian. 

 

E. Metode Penelitian  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
8
 Metode merupakan 

cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran 

                                                             
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung :Alfabeta,2012) h.2. 
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dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis 

mengunakan metode-metode yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Sesuai dengan judul yang diangkat, jenis penelitian ini adalah 

penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak 

dari data primer atau dasar yakni data yang di peroleh langsung 

masyarakat, pangkalan, disperindag di Desa Bahtera Makmur, yang di 

lakukan baik melalui observasi (pengamatan), penyebaran angket maupun 

wawancara. 

Apabila di lihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif  

kualitatif, yaitu menguraikan dan mengambarkan secara jelas mengenai 

pelaksanaan pendistribusian Gas LPG di Desa Bahtera Makmur 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang di 

lakukan di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten 

Rokan Hilir. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi 

tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu 

penulis menemukan kesenjangan dan pelaksanaannya di lapangan. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat, pangkalan, 

disperindag, di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir yang menyampaikan pendapat. Sedangkan objek 
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penelitian ini adalah Pelaksanaan Pendistribusian Gas LPG di Desa 

Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh objek atau unit yang akan diteliti atau 

dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai 

karakteristik yang sama.
9
 Populasi dapat berupa himpunan orang, benda 

(hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, tempat dengan ciri atau sifat yang 

sama.
10

 Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang 

ada.
11

 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase % 

1. Masyarakat desa 

Bahtera Makmur 

1059 kk 53 5% 

2. Pemilik Pangkalan 

dan karyawan 

5 2 40% 

3. Pimpinan dan 

karyawan Disperindag  

38 5 14% 

 Jumlah 1102 60 - 

Sumber Data : Data Lapangan, 2017 

Berdasarkan Tabel di atas dalam penentuan sampel, penulis 

mengunakan proposive sampling, dengan menentukan sendiri populasi 

yang akan di jadikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang di 

                                                             
9
 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2006). 
10

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakrta : Rajawali Pers, 

2011).h.118. 
11

 Ibid, h. 119. 
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pandang dapat memberikan data secara maksimal sehingga akan dapat 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
12

 

5. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari 

narasumber atau objeknya.
13

 Dalam hal ini penelitian memperoleh data 

dari pangkalan dan pengecer Gas LPG serta masyarakat yang 

menyampaikan pendapat di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

b. Data Skunder 

Data Skunder yaitu data yang di peroleh dengan melakukan 

studi pustaka yang terdiri dari buku-buku, jurnal, website internet dan 

peraturan perundang-undangan tertulis yang berkenaan dengan 

penelitian ini. 

6. Metode Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data yang di perlukan dalam penelitian ini, 

metode yang peneliti gunakan adalah : 

a. Observasi, yaitu penelitian mengadakan pengamatan langsung di 

lokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara 

nyata tentang yang di teliti.  

b. Angket, yaitu pengumpulan data dengan mengunakan lembaran 

formulir yang berisikan daftar pertanyaan yang di buat dan di susun 

                                                             
12

 Beni Ahmad Saebani, Metodelogi Penelitian Hukum, ( Bandung, CV Pustaka Setia 

2009 ).h.104. 
13

 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta ; Rajawalipers, 1997 ).h.26. 
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secara sistematis kemudian di ajukan kepada narasumber atau 

responden di Desa Bahtera Makmur untuk mendapatkan informasi 

yang di perlukan dalam penelitian.  

c. Wawancara, yaitu penelitian melakukan Tanya jawab secara langsung 

dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan yang di teliti guna melengkapi data yang di perlukan 
14

. 

Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung 

kepada Pangkalan dan Disperindag yang menyampaikan pendapat di 

Desa Bahtera Makmur. 

d. Studi Pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui 

jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang di 

teliti.  

7. Analisis Data 

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis 

kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga 

dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya.  

 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka 

penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa 

bagian dengan perincian sebagai berikut : 

 

                                                             
14

 Suratman, Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabet, 2014 ).h.127. 
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BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang 

masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan penelitian, 

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 

  Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi 

penelitian. 

BAB III  : TINJAUAN TEORITIS 

  Pada bab ini membahas Tinjauan Teoritis yang melandasi 

penelitian ini yang di peroleh dari tinjauan pustaka. 

BAB IV  : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

  Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian tentang 

pelaksanaan pendistribusian Gas LPG di Desa Bahtera Makmur 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan 

hambatan dalam pelaksanaan pendistribusian Gas LPG di Desa 

Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan 

Hilir 

BAB V  : PENUTUP  

  Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 

      DAFTAR PUSTAKA 

 

 


