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3
METODE PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN

Penelitian Kajian Keberdayaan Konsumen ini menggunakan metode
Metode Deskriptif-Analisis yang digunakan untuk menggambarkan pe-
ngetahuan dan pemahaman perseptual dan aktual aparatur peme-
rintah kabupaten/kota di Jawa Tengah terhadap regulasi perlindung-
an konsumen. Selanjutnya metode tersebut juga digunakan untuk
menggambarkan penilaian aparatur pemerintah tentang ketersediaan
informasi keberdayaan konsumen dan sejauh mana konsumen di
kabupaten/kota di Jawa Tengah melakukan hak dan kewajiban
konsumen yang diatur dalam regulasi perlindungan konsumen.

3.2. TAHAPAN PENELITIAN

Rencana pengumpulan dan analisis data dalam rangka Kajian Keberdayaan
Konsumen berisi rangkaian kegiatan yang terdiri dari tahap persiapan,
tahap pertama sampai tahap keempat.

Tahap persiapan merupakan tahapan yang dilakukan oleh tim peneliti. Tahap
ini terdiri dari penyusunan proposal dan penyusunan instrumen penelitian.

Tahap pertama, FGD dengan OPD terkait untuk penyamaan persepsi
tentang kegiatan Penyusunan Kajian Keberdayaan Konsumen. Kegiatan ini
bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi dan masukkan dari aparatur
pemerintah dan para ahli agar kajian dapat menghasilkan realitas yang
ada di lapangan. Selain itu, pada tahap ini telahdisusun laporanpendahuluan
yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh kepada OPD
yang terlibat tentang kegiatan yang dimaksud.



16|

Kedua, Penyebaran instrumen penelitian kepada aparatur pemerintah.
Poin pokok yang digali secara mendalam adalah mengenai pengetahuan
dan pemahaman atas regulasi keberdayaan konsumen, ketersediaan
informasi, perilaku konsumen dan permasalahan yang dihadapi dalam
menjalankan fungsi perlindungan konsumen.

Data yang telah terkumpul pada tahap yang kedua selanjutnya dianalisis
pada tahap yang ketiga. Pada tahap ini dilakukan analisis atas persepsi
keberdayaan konsumen dari perspektif aparatur pemerintah ber-
dasarkan hasil penelitian lapangan. Analisis persepsi keberdayaan
konsumen ini terdiri dari persepsi pengetahuan aparatur pemerintah
atas regulasi keberdayaan konsumen, persepsi pemahaman aparatur
pemerintah atas regulasi keberdayaan konsumen, persepsi aparatur
pemerintah tentang ketersediaan informasi keberdayaan konsumen dan
persepsi aparatur pemerintah atas perilaku konsumen.

Pada tahap keempat selanjutnya dilakukan analisis berbagai per-
masalahan berkenaan dengan keberdayaan konsumen, analisis ini
dilakukan berdasarkan hasil data yang dikumpulkan kepada OPD terkait.
Dan tahap terakhir adalah tahap penyusunan kajian.
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3.3. JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam Kajian Keberdayaan Konsumen adalah data
primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa publikasi
tentang regulasi perlindungan konsumen baik dalam bentuk undang-
undang, peraturan pemerintah dan dokumen terkait.

Data primer diperoleh melalui FGD dengan aparatur pemerintah yang
menjadi subyek penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data persepsi
pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi perlindungan konsumen,
ketersediaan informasi keberdayaan konsumen, perilaku keberdayaan
konsumen, dan permasalahan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah.

3.4. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian yang digunakan adalah tentang pengetahuan dan
pemahaman regulasi keberdayaan konsumen serta kondisi informasi
dan perilaku konsumen tentang keberdayaan konsumen menurut persepsi
aparatur pemerintah. Pengetahuan dan pemahaman atas regulasi
keberdayaan konsumen diukur berdasarkan persepsi pengetahuan dan
pemahaman aparatur pemerintah tentang:

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Permendag No.73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantum-
an Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang;

3. Permendag No.35/MDAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga
Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;

4. Permendag No.19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam
Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronik.

Persepsi aparatur pemerintah tentang ketersediaan informasi dan
perilaku atas keberdayaan konsumen diukur dengan menggunakan 10
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indikator konsumen cerdas yaitu: (1) Teliti Sebelum Membeli Produk,
(2) Baca Panduan Cara Penggunaan Produk, (3) Amati apakah ada kartu
garansi, (4) Timbangan yang Adil, (5) Pengaduan kepada Produsen, (6)
Pengaduan ke Lembaga Perlindungan Konsumen, (7) Tanggal
kadaluarsa, (8) Produk SNI, (9) Kualitas Mutu K3L dan (10) Membeli
Produk Dalam Negeri.

Semua indikator diukur menggunakan skor dengan rentang 1 sampai dengan
10 yang menunjukkan kondisi masing-masing kriteria mulai skor 1 yang
menunjukkan sama sekali tidak mengetahui/ sama sekali tidak
memahami/ sangat jarang/ sangat tidak setuju hingga bergerak ke skor 10
yang menunjukkan sama sekali mengetahui/ sama sekali mema-hami/
sangat sering/ sangat  setuju.

3.5 ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan analisis yang terdiri dari
beberapa tahapan yaitu;

1. Mengkategorikan jawaban dari masing-masing aparatur pemerintah
yang menjadi responden atas pertanyaan tentang persepsi
pengetahuan, pemahaman, ketersediaan informasi dan perilaku
keberdayaan konsumen ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

2. Analisis Gap, yang terdiri dari dua gap yaitu gap antara (1) persepsi
pengetahuan dengan persepsi pemahaman atas regulasi

Skor
Kategori

Pengetahuan Pemahaman
Ketersediaan
Informasi

Perilaku

1,00 – 4,00 Kurang
Mengetahui

Kurang
Memahami

Kurang
Memadai

Tidak
Melakukan

4,01 – 7.00 Cukup
Mengetahui

Cukup
Memahami

Cukup
Memadai

Kadangkala
Melakukan

7,00 – 10,00 Mengetahui Memahami Memadai Melakukan

Tabel 3.1  Kategori Jawaban Responden
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keberdayaan konsumen dan (2) persepsi atas ketersediaan informasi
dan perilaku konsumen. Gap yang pertama mengkaitkan antara
persepsi pengetahuan dan persepsi pemahaman apakah berada
dalam kategori yang sama ataukah berada dalam kategori yang
berbeda.  Sedangkan analisis gap yang kedua adalah membandingkan
antara persepsi aparatur pemerintah tentang ketersediaan informasi
keberdayaan konsumen dengan persepsi aparatur pemerintah atas
perilaku keberdayaan konsumen apakah berada dalam kategori yang
sama atau berada dalam kategori yang berbeda.

a. Berada dalam kategori yang sama menunjukkan tidak adanya gap
yang mengindikasikan tidak adanya keterkaitan variabel.

b. Tidak berada dalam kategori yang sama menunjukkan adanya
gap yang mengindikasikan adanya keterkaitan antar variabel.

3. Menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah
dalam menjalankan fungsinya.




