
BAB IV 

METODOLOGI 

A. Rancangan Penelitian 

Penulis melaksanakan penelitian yang bersifat empiris, oleh karena penulis 

langsung melaksanakan penelitian di tempat kerja prakteknya yaitu dengan 

memantau atau mengobservasi permasalahan secara langsung di KFE. 

Penelitian hukum ini sangat di kenal dengan penelitian hukum sosiologis. 

Penelitian Hukum Empiris  

Studi kasus Penelitian ini berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok 

analisanya adalah Perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat yang 

menjadi masalah sosial dan sifatnya tidak tertulis. Sumber data penelitian 

ini tidak hanya mengacu pada hukum positif tertulis , tetapi juga 

berdasarkan hasil pengamatan pada lokasi penelitian. 

B. Teknik Pengumpulan Data  

1. Metode pengumpulan data primer 

a. Praktek 

Data-data akan Penulis peroleh melalui praktik kerja langsung 

sesuai dengan aktifitas yang ada di lapangan.Praktik ini dilakukan 

dengan cara ikut langsung melayani jasa pemberian kredit ataupun 

pembiayaan barang bergerak di PT.Yakin Matahari Timur. 

b. Observasi 
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Dalam kegiatan Kerja Praktek ini penulis juga menggunakan 

Teknik observasi partisipasif yang melibatkan penulis secara langsung 

dengan kegiatan pembiayaan barang bergerak di PT.Yakin Matahari 

Timur. 

c. Wawancara 

Dalam memperoleh Infomasi lebih dalam terkait permasalahan 

serta objek kajian, penulis perlu melaksanakan suatu tanya jawab 

dengan narasumbernya yaitu Bapak Pheter Selaku Direktur Dan Ibu 

Jenli selaku Komisaris dari PT.Yakin Matahari Timur. 

2. Metode pengumpulan data Sekunder 

Metode ini merupakan metode mengumpulkan data dengan cara studi 

kepustakaan atau lebih di kenal Library Research. Dalam pengumpulan 

data nya penulis akan mecari literatur – literatur, hukum positif, undang-

undang, atau karya ilmiah dari para ahli yang berbentuk Jurnal atau Thesis 

dsb. Penulis dalam pengumpulan data sekunder ini mecari bahan-bahan 

apapun yang bentuknya tertulis untuk mempelajari teori, konsep , dan 

segala macam hal lainnya yang dapat di gunakan sebagai sumber data 

dalam penelitian atau analisis kerja praktek penulis. 

 

C. Objek Penelitian 

PT.Yakin Matahari Timur atau lebih di kenal Kaka Furniture & Elektronik 

yang didirikan oleh Bapak Pheter pada Tahun 2009. Usaha ini bergerak di 
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bidang penjualan barang-barang kebutuhan sekunder berupa perabotan dan 

elektronik, menyediakan pelayanan penjualan berupa pembayaran full cash 

payment & cash credit payment. Hasil wawancara langsung dengan Bapak 

Pheter selaku pemilik Perusahaan, pada 16 July 2018.Proses Perancangan 

Perjanjian kredit sebagai objek penelitian oleh penulis khususnya di Kaka 

Furniture & Elektronik yang tentunya bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum bagi pihak KFE selaku Kreditur dan konsumen selaku Debitur.  

D. Proses Perancangan  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tahapan Perancangan 

Berikut penjelasan terkait proses perancangan perjanjian kredit berdasarkan 

Gambar 4.1 diatas : 
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a. Bermula dari konsumen yang datang melakukan tawar menawar dengan 

karyawan bagian penjualan,dilanjutkan dengan kegiatan pembayaran yang 

nantinya akan di tawarkan 2 jenis pembayaran yaitu full cash payment & cash 

credit payment.  

b. Pembayaran cash credit payment akan di lanjutkan dengan kegiatan follow up  

dari bagian perkreditan yang tujuannya mengkorfirmasi kembali barang yang 

di inginkan, berkaitan dengan harga,tipe, dan warna dari barang tersebut. Serta 

meminta beberapa persyaratan pembiayaan yang di butuhkan bagian 

perkreditan seperti Ktp, rekening listrik/air, Slip gaji, Dll. 

c. Selanjutnya bagian perkreditan melaksanakan penilaian terhadap kemampuan 

membayar dan itikad baik calon konsumen, hal tersebut di nilai dari data 

konsumen yang sudah kita terima, seperti pembayaran listrik setiap bulannya, 

tanggungan anak ( jika sudah berkeluarga), Gaji konsumen setiap bulannya. 

Sedangkan itikad baik konsumen di nilai dari cara konsumen melayani telepon 

konfirmasi dari bagian perkreditan. 

d. Jika di nilai mampu oleh bagian perkreditan nantinya konsumen akan di 

kunjungi oleh salah satu anggota perkreditan untuk menandatangani perjanjian 

pembiayaan. 

E. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan 

a) Tahap Persiapan 

Tahap persiapan awal Kerja praktek ini di mulai dengan permohonan 

izin untuk melaksanakan kerja praktek di PT.Yakin Matahari Timur yang 

beralamat di Komplek Pertokoan Aviari Pratama Block e2 No.15-16, 
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Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan 

Riau.Kerja praktek ini di pilih setelah melaksanakan survei langsung ke 

PT.Yakin Matahari Timur dan memperoleh beberapa pertimbangan yaitu: 

1) PT.Yakin Matahari Timur memberikan jasa kredit tanpa menggunakan 

Perjanjian Kredit secara tertulis. 

2)  Serta banyak kredit macet yang tidak dapat di lakukan eksekusi 

terhadap objek jaminannya ataupun objek pembiayaannya, 

Melalui beberapa pertimbangan tersebut penulis sangat tertarik untuk 

melakukan penulisan tentang Perancangan Perjanjian Kredit Atas 

Pembiayaan Barang Bergerak Pada PT. Yakin Matahari Timur di 

Kota Batam. 

b) Tahap Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan dalam kerja praktek ini, tentunya banyak 

memerlukan data-data pendukung lainnya, yaitu antara lain: 

Jenis-jenis data yang di kumpulkan oleh penulis terdiri dari 2 jenis 

yaitu:  

1) Data primer merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil kajian 

objek penelitiannya yaitu dengan melaksanakan kerja praktek di PT. 

Yakin matahari timur, penulis memperoleh fakta-fakta di lapangan 

yang di jadikan data primer dalam laporan ini. 
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2) Data sekunder merupakan data yang di peroleh penulis secara tidak 

langsung, melainkan diperoleh dari sumber-sumber lain selama 

penelitian objek kajiannya berlangsung, data sekunder terdiri dari: 

a. Bahan Primer 

Bahan yang sifarnya mengikat seperti hukum positif yang 

berkaitan dengan hasil kerja praktek penulis, bahan primer terdiri 

dari Burgelijk WetBoek atau lebih di kenal Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) terkhusus bagian buku ketiga yaitu 

mengenai perjanjian. 

b. Bahan Sekunder 

Bahan Sekunder merupakan Bahan yang bersifat memberikan 

penjelasan terhadap bahan primer.Seperti hasil karya sarjana yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang di kaji oleh 

Penulis,literatur-literatur,buku-buku yaitu terdiri dari buku atau 

situs internet yang bekaitan dengan Hukum Perjanjian 

c. Bahan Tersier 

Bahan tersier merupakan bahan pelengkap untuk bahan primer 

dan bahan sekunder.Seperti Kamus Hukum,Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

c) Tahap Pelaporan dan Penilaian 

Pada tahap ini,segala data-data dan bahan-bahan yang di peroleh akan 

di olah dan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan 

disusun menjadi sebuah laporan kerja praktek.dan dilanjutkan dengan 
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adanya penilaian kerja praktek oleh atasan langsung di PT.Yakin Matahari 

Timur dan di evaluasi oleh dosen pembimbing. 

d) Jadwal Kerja 

Penulis melaksanakan kerja praktek di PT.Yakin Matahari Timur 

selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 25 juni 2018 – 5 Agustus 2018. 

Berikut jadwal pelaksanaan kerja praktek: 

Tabel 4.1 Jadwal Kerja 

Berikut Jadwal kerja praktek yang di laksanakan yaitu : 

Cacatan :  

1. Terhitung mulai tanggal 25 ( dua puluh lima ) juni 2018 ( Permohonan izin 

kerja praktek). 

2. Hari senin tanggal 25 ( dua puluh lima ) juni 2018 mulainya tahap persiapan. 

3. Hari senin tanggal 9 ( sembilan ) july 2018 mulainya tahap pelaksanaan. 

4. Hari senin tanggal 30 ( tiga puluh) july 2018 mulainya tahap penilaian dan 

pelaporan 

Keterangan 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 20 

Tahap Persiapan      
 

       

Tahap Pelaksanaan              

Tahap Penilaian dan Pelaporan              
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5. Perhitungan tabel ini berdasarkan cacatan per-minggu 

6. Waktu kerja praktek mulai hari senin sampai dengan hari sabtu, dengan 

pembagian waktu antara lain : Hari Senin sampai dengan Hari Jumat ( 09.00 

WIB –  21.00 WIB), sedangkan Hari Sabtu ( 09.00 WIB - 17.00 WIB) 
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