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BAB IV 

METODOLOGI DAN PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Berdasarkan tujuan atau subyek yang telah dinyatakan penulis dalam 

Laporan Pelatihan Kejuruan ini, ini adalah perjanjian pinjaman. Penelitian 

hukum adalah salah satu kegiatan ilmiah yang sistematis dan sistematis, dan 

pemikiran tertentu menargetkan satu atau beberapa fenomena hukum dengan 

analisis.  

Metodologi penelitian merupakan salah satu jembatan bagi kita dalam 

membuat sebuah laporan karya ilmiah, sehingga dengan menjelaskan secara 

rinci mengenai metode dalam penelitian yang digunakan, maka senantiasa akan 

structural dan memiliki landasan yang kuat.  

Pada metode penelitian ini, penulis memutuskan untuk memakai metode 

Observasi dan Penelitian Terapan. Dengan memilih metode-metode tersebut 

dengan alasan bahwa dengan memakai metode yang akan diterapkan, maka akan 

memberikan informasi dan teknik penulisan laporan yang sangat detail. Selain 

itu, dengan memilih metode tersebut, maka akan memberika sebuah pengaruh 

yang cukup signifikan kepada perusahaan, sehingga Laporan Kerja Praktek ini 

tidak semata-mata dibuat tetapi juga akan memberikan solusi yang akan 

diterapkan pada perusahaan. Dengan ada hasil penelitian ini yang terangkum 

dalam sebuat Laporan Kerja Praktek, diharapkan untuk dapat berguna baik untuk 

individu, instansi, ataupun sekolompok orang.  

Metode observasi dipilih dan digunakan dalam proses pembuatan laporan 

ini berguna untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kiat-kiat yang terkandung 
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didalam sebuah kontrak pinjam pakai. Dala melakukan observasi, yang ditelaah 

atau diuji tidak hanya mengenai sisi kontrak saja, tetapi juga menelaah 

bagaimana kontrak tersebut dapat diterpakan dalam perusahaan, bagaimana 

respon karyawan terhadap diberlakukannya sebuah kontrak tersebut, dan 

bagaimana kontrak ini mempengaruhi sebuah bentuk kedisiplinan karyawan.  

Penelitian terapan dipilih sebagai rancangan penelitian yang penulis pilih, 

dikerenakan hasil dari Laporan Kerja Praktek ini akan diimplementasikan pada 

pihak perusahaan. Pada penelitian terapan tentu kita memilih hal-hal secara 

terperinci dan detail, agar suatu output yang dihasilkan dari rancangan ini dapat 

berjalan dengan sebagaimana mestinya. Beban yang ditanggung sangat besar, 

karena hasil penelitian ini akan di berikan kepada instasi serta pihak universitas. 

Penelitian terapan berguna agar dapat memberikan sebuah perubahan dan 

alternatif menjadi lebih baik dan referensi dalam pengambilan keputusan yang 

relevan dan terbaik. 

B. Objek Penelitian 

Dalam melakukan penelitian yang akan dituangkan didalam Laporan 

Kerja Praktek, maka penulisa melakukan sebuah pengangkatan objek penelitian 

pada CV. Esti Rizki Konstruksi. Dengan mengangkut sebuah topik besar yaitu 

berupa Kontrak Pinjam Pakai, dengan ini penulis menemukan sebuah bentuk 

tindak prosedur yang kurang dalam menerapkan hukum yang berlaku. 

Bentuk dari pinjam pakai kendaraan perusahaan pada CV. Esti Rizki 

Konstruksi tidak memiliki sebuah alur yang khusus dan terarah. Adanya izin 

yang diberikan pihak perusahaan tidak tercantum didalam sebuah kontrak atau 

bahan tertulis sehingga apabila adanya sebuah kelalaian atau resiko dari luar 
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yang terjadi, pihak perusahaan tidak dapat menuntut ganti rugi ataupun sebuah 

tanggung jawab dari si pemakai kendaraan perusahaan tersebut. Salin itu, dengan 

tidak adanya sebuah kontrak yang mengikat, maka para pemakai kendaraan 

perusahaan tidak memiliki sifat memilki dan merawat kondisi kendaraan 

tersebut. 

Kasus-kasus tersebut muncul seiring dengan dipakainya sebuah kendaraan 

perusahaan tersebut, kerap pihak perusahaan menanggung kerugian tanpa 

adanya dasar yang jelas. Selain itu, adanya bentuk tidak tanggung jawab lainnya 

ialah keadaan atau kondisi mobil yang tidak seperti sewaktu di pinjamkan 

kepada si pemakai. Kondisi tersebut dapat berupa lecet, penyok, dll. Meskipun 

pihak perusahaan dapat melakukan sebuah klaim asuransi, tetapi apa yang 

menjadi dasar perusahaan dalam menimbang layal atau tidak layaknya si 

pemakai untuk tetap menggunakan kendaraan tersebut tidak ada. 

Dengan munculnya berbagai kasus akibat dari tidak adanya sebuah 

kontrak pinjam pakai tersebut, hal itu lah yang membuat penulis untuk 

mengambil sebagai objek penelitian dan membuat output yang dapat berguna 

dan diimplementasikan di kemudian hari. Sebuah kontrak dapat menjadi dasar 

dan pondasi yang kuat dan mengikat, karena adanya hukum yang memaksa dan 

inkrach. Hal-hal diatas merupakan alasan mengapa diangkatnya sebuah objek 

atau kontrak pinjam pakai ini di tulis dan telaah. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Bentuk dari teknik pengumpulan data yang penulis pilih diantaranya ialah 

teknik observasi dan wawancara Penjelasan mengenai teknik dari masing-

masing pilihan tersebut diantaranya adalah : 
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1. Teknik Observasi 

Pada saat melakukan kerja praktek pada perusahaan CV. Esti Rizki 

Konstruksi, bentuk pengambilan teknik observasi dapat memberikan 

informasi yang jelas akurat. Penulis melakukan sebuah observasi dengan 

melakukan Kerja Praktek pada perusahaan tersebut selama sebulan. Dengan 

waktu yang sangat singkat dan cepat, Penulis berusaha semaksimal mungkin 

dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam pembuatan sebuah 

Laporan Kerja Praktek.  

Dalam 60 hari waktu yang di gunakan, tetapi dalam hari kerja yang 

diakui tidak sepenuhnya hari kerja karena adanya waktu hari minggu dan 

libur cuti bersama lebaran Idul Fitri. Penulis melakukan sebuah bentuk tanya 

jawab secara lisan kepada para pekerja yang ada di CV. Esti Rizki Konstruksi 

tentang perihal apa saja yang terjadi dalam perusahaan yang membuat 

perlunya sebuah hukum yang mengatur dan membuat suatu perubahan yang 

berarti untuk perusahaan. Dengan bentuk tidak terstruktur dan tidak adanya 

pengaturan yang seharusnya, maka Penulis berinisiatif untuk mengangkat 

sebagai tema dan topik dalam pembahasan. 

Selain itu, dalam melakukan observasi, Penulis mengumpulkan 

segenap data yang menunjang guna pembuatan Kontrak Pinjam Pakai sebagai 

output dari penelitian. Dengan membuat list berbagai hal yang menjadi 

dampak dari tidak adanya sebuah hukum yang mengatur, dampak terhadap 

pihak perusahaan dan karyawan, dampak terhadap berjalannya efektivitas 

perusahaan. Teknik observasi ini membantu Penulis dalam merumuskan 

segenap rumusan masalah yang terjadi dalam perusahaan. Kesimpulan yang 
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dapat diambil ialah berupa harus adanya prosedur yang mengikat serta wajib 

dipatuhi oleh seluruh karyawan agar terciptanya kondisi kerja yang terjamin 

dan optimal. 

Pengamatan dalam teknik observasi Penulis lakukan semenjak hari 

pertama melakukan kerja praktek. Pengamatan terhadap prosedur kerja, cara 

kerja karyawan dalam melakukan sesuatu serta dampak dari prosedur atau 

peraturan tersebut kepada kehidupan sehari-hari. Pengamatan terus 

berlangsung selama sebulan penuh, tidak hanya melalui pengamatan secara 

visual tetapi juga pengamatan secara tertulis. Arsip-arsip perusahaan yang 

diberikan di bawah pengawasan management, penulis mencoba untuk 

mendata segenap kasus yang terjadi dalam setahun terkahir terkait dengan 

kendaraan perusahaan. 

2. Teknik Wawancara 

Penulis kerap melakukan sesi wawancara kepada para pekerja agar data 

yang di dapatkan lebih akurat dan detail. Wawancara yang penulis lakukan 

bertujuan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk 

menyimpulkan masalah yang terdapat dalam perusahaan. 

Melakukan wawacara secara lisan dengan berbagai karyawan CV. Esti 

Rizki Konstruksi, memberikan sebuah respon ataupun jawaban yang cukup 

beragam apabila dikaitkan dengan topik pinjam pakai kendaraan perusahaan. 

Para karyawan cenderung menyukai apabila adanya sebuah prosedur ataupun 

peraturan baru yang mengikat dan memberikan sebuah akibat hukum yang 

baik dan pasti terhadap kelangsungan perusahaan.  

 

Essty Yana, Penerapan Kontrak Pinjam Pakai Kendaraan Perusahaan Berdasar 
Pasal 1740 KUHPerdata Pada CV. Esti Rizki Konstruksi, 2019 
UIB Repository©2019



59 
 

Universitas Internasional Batam 

3. Teknik Tinjauan Pustaka 

Dengan mencari data melalui sumber-sumber tertulis, diharapkan dapat 

menunjang data yang telah di dapatkan pada teknik observasi dan wawancara, 

dengan demikian sebuah laporan yang dibuat mempunyai dasar dan 

pertimbangan yang kuat dan jelas. Teknik ini hanya sebagai pendukung dan 

pelengkap dalam memaksimalkan mengolah sebuah data yang telah 

terkumpul, sehingga dapat dibuat dengan sedemikian rupa. 

D. Metodelogi Pelaksanaan 

Pelaksanaan hasil proyek Laporan Kerja Praktek yang penulis buat, 

memilki beberapa tahapan yang mendukung terwujudnya sebuah hasil proyek 

yang dapat diterima oleh pihak perusahaan. Adapaun taapan-tahapan tersebut 

meliputi : 

1. Tahapan Persiapan 

Pada tahapan awal, Penulis diwajibkan menentukan tempat kerja 

sebagai sarana dalam memberikan sebuah hasil proyek. Melakukan survey 

yang teah dilakukan saat memasuki masa kuliah Metodologi Penelitian pada 

semester 6, sehingga pada saat proses kerja praktek dilakukan Penulis sudah 

mengetahui arah yang akan dituju.  

Pada bulan maret, Penulis mencoba untuk memasukkan surat izin kerja 

praktek kepada perusahan yang penulis tuju, dan memberikan sebuah respon 

yang sangat baik, sehingga setelah itu membuat sebuah perjanjian untuk 

kapan di mulainya kerja praktek Penulis. Persiapan yang Penulis lakukan, 

memilih CV. Esti Rizki Konstruksi sebagai wadah Penulis 

mengimplementasikan ilmu yang sudah di dapatkan di Universitas.  
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Gambar 4.1 

Setelah melakukan komunikasi yang cukup intens, Penulis memulai 

kegiatan kerja praktek pada 10 Mei 2019 hingga 13 Juli 2019. Dengan waktu 

selama 2 (dua) bulan yang diberikan, wajib dimanfaat sebaik mungkin agar 

memiliki data yang menunjang. Topik yang dipilih sudah Penulis ajukan 

semenjak Proposal Laporan Kerja Praktek di kumpulkan. Dengan berbekal 

informasi secara sekilas, yaitu berkomunikasi dengan salah satu Admin CV. 

Esti Rizki Konstruksi terhadap perihal yang mengganggu dan kurang dalam 

menjalankan prosedur perusahaan, sehingga hasil dari komunikasi tersebut 

lah Penulis dapat mengangkat topik Kontrak Pinjam Pakai Kendaraan 

Perusahaan, karena diharapkan dapat diterima dan di implementasikan oleh 

pihak perusahaan. 

Pada tahap persiapan penulis melakukan beberapa teknik yaitu seperti 

observasi terhadap lingkungan kerja praktek yang akan penulis tuju, dengan 

menentukan bidang hukum apa yang akan penulis tuju berdasar permaslahan 

yang timbul. Selain itu juga mengobservasi permasalahan apa saja yang 

muncul dalam perusahaan sehingga Penulis dapat menentukan bentuk Luaran 

Proyek dan Analisa Hukum yang akan Penulis buat. 
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2. Tahapan Pelaksanaan 

Pada tahap ini seletah Penulis melakukan segenap pengumpulan data 

dan membuat proyek yang akan diimplementasikan kepada pihak perusahaan. 

Dengan membuat sebuah draft Kontrak Pinjam Pakai, dengan masa kerja 

praktek Penulis di CV. Esti Rizki Konstruksi yang dimulai dari 10 Mei 2019 

sampai dengan 13 Juli 2019 sekitar 2 bulan dua hari penulis melakukan kerja 

praktek tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Setelah mengumpulkan data yang didapatkan melalui teknik 

wawancara dan observasi, maka selanjutnya Penulis melakukan sebuah 

analisa terhadap produk yang akan diimplementasikan kepada perusahaan 

sehingga dengan begitu, penulis dapat mengajukan kepada perusahaan 

terhadap output yang Penulis buat. Setelah itu apabila adanya sebuah kritik 

dan saran yang perusahaan ingin tambahkan. Setelah itu Penulis akan 

melakukan sebuah simulasi dan evaluasi terhadap output yang dikeluarkan 
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agar nantinya dapat diimplementasikan kepada perusahaan guna 

meminimalisir permasalahan yang timbul dilain hari.  

Dengan persiapan yang matang dan siap untuk melakukan sebuah 

pengimplementasian ilmu, maka dengan ini Penulis melakukan beberapa 

tahapan pengumpulan data yang di ambil pada saat pelaksanaan kerja praktek. 

Adapun isi dari tahapan pelaksanaan dengan teknik-tekniknya ialah: 

a. Melalui Wawancara 

Wawancara dengan beberapa karyawan perusahaan, untuk 

menunjang sebuah data yang nyata dan signifikan serta memiliki dasar 

yang kuat dan diakui oleh hukum yang berlaku. Penulis menanyakan 

perihal keluar dan masuknya kendaraan perusahaan kepada staff 

personalia dan diberikan nya sebuah akses untuk melihat pendataan arsip 

perusahaan. 

Dengan fasilitas yang diperoleh pada CV. Esti Rizki Konstruksi, 

Penulis memanfaatkan hal tersebut dengan sebaik mungkin. 

b. Melalui Tinjauan Pustaka 

Penulis berusaha untuk memaksimalkan sebuah data yang ada di 

dukung dengan dasar-dasar yang tepat dan jelas. Tinjauan pustaka sangat 

berperan penting dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah, dengan 

memberikan sebuah esensi yang tepat, diharapkan dapat membantu 

Penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktek tersebut. 

 Beberapa sumber pustaka yang di pilih kerap kali yang berhubungan 

dengan kontrak, pinjam pakai, pinjam pakai kendaraan, kontrak pinjam 
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pakai, dan sumber pendukung berupa garis besar atau secara umum 

mengenai perjanjian dan perikatan. 

c. Melalui Obeservasi 

Dengan observasi yang dilakukan sebelum dan saat Penulis 

melakukan sebuah kerja praktek, memberikan sebuah tujuan awal ataupun 

topik yang akan dibahas dan dituang dalam Laporan Kerja Praktek. 

Observasi dilakukan dengan sangat detail, dan memperhatikan dari 

berbagi sudut pandang, baik sebagai pihak karyawan ataupun sebagai 

pihak management perusahaan. 

Observasi mesti dilalui dengan dua sudut pandang tersebut, karena 

apabila kita hanya melihat secara garis besar dan keseluruhan, ditakutkan 

dapat menghasilkan sebuah proyek ataupun output yang timpang dan tidak 

maksimal. Penulis berusaha untuk tetap menjaga hal tersebut sedemikian 

rupa agar produk atau proyek yang dihasilkan dapat di terima dan 

diimplementasikan sebaik mungkin. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Proses penyusunan Laporan Kerja Praktek, Penulis lakukan pada tahap 

ini. Penulis berusaha untuk memaksimalkan dengan data yang telah di 

peroleh dan waktu yang ditentukan untuk pengumpulan laporan. Penyusunan 

laporan dengan mengolah data yang didapatkan dari teknik pengumpulan 

data, lalu memasukkan sebuah penilaian terhadap kinerja Penulis selama dua 

bulan pada CV. Esti Rizki Konstruksi. Selama pembuatan Laporan Kerja 

Praktek, menulis juga dibimbing oleh Dosen Pembimbing untuk kerja 

praktek, sehingga apa yang Penulis buat tidak lari dari jalurnya.  
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Gambar 4.3 

Pada tahapan ini penulis menemukan sebuah solusi untuk masalah yang 

timbul yang berhubungan dengan mobilisasi kendaraan perusahaan. Proyek 

yang penulis buat, sebelumnya telah didiskusikan dengan pihak perusahaan 

apakah nantinya akan diterima dan dapat diimplementasikan, dan respon yang 

didapati oleh para karyawan sangat baik dan antusias terhapa apa yang akan 

penulis berikan.  

Dalam pembuatan Laporan Kerja Praktek, Penulis juga kerap 

berkonsultasi dengan pihak Personalia ataupun HRD di CV. Esti Rizki 

Konstruksi terhadap pengolahan data karyawan yang ada di Bab Ketiga serta 

pada Bab Keempat.  

Dengan terlaksananya tahap pelaksanaan dengan teknik yang sudah 

penulis lakukan. Dengan data-data yang sudah dikumpulkan, maka 

selanjutnya Penulis akan menyusun Laporan Kerja Praktek yang mana 

laporan tersebut akan difinalisasi dan dinilai baik dari dosen pembimbing dan 

pihak instansi. 
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E. Jadwal Kerja 

Dengan jadwal kerja praktek dimulai dari proses tahapan persiapan, 

dengan ini Penulis berusaha untuk membuat secara ringkas, jelas dan padat 

dalam bentuk tabel yang akan dipahami dengan mudah oleh para pembaca. 

NO 

KETERANGAN 

TAHAP KERJA 

PRAKTEK 

JUMLAH BULAN PADA TAHUN 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 

1 
Penyampaian Materi 

Kuliah Metodologi  
√ √ √ √      

   

2 
Observasi Perusahaan 

Untuk Kerja Praktek 
√ √ √ √ √     

   

3 
Proses dan Pembuatan 

Proposal Kerja Praktek 
 √ √ √      

   

4 Pelaksanaan Kerja Praktek     √ √ √   
   

5 
Pengumpulan Data 

Laporan 
     √ √   

   

6 

Pembuatan Laporan Kerja 

Praktek      √ √ √  

   

 

Tabel 1.1 

Keterangan : 

1. Pada tahapan persiapan dilakukan penyusunan proposal yang disusun dari 

bulan Februari hingga awal April. 

1. Pelaksanaan Kerja Praktik dilakukan kurang lebih 1 bulan. 

2. Tahapan pembuatan laporan dikerjakan mulai bulan Juli setelah masa Kerja 

Praktik usai. 

F. Perancangan 

Melakukan sebuah proses perancangan dalam menulis Laporan Kerja 

Praktek, Penulis kerap melakukan beberapa analisa mengenai sebuah hasil 
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proyek yang akan diimplementasikan nantinya. Dengan perancangan awal yang 

Penulis lakukan saat mendesign atau menyusun sebuah format dari kontrak 

pinjam pakai ialah : 

 

Gambar 4.4 

Dari gambar tersebut merupakan rangkaian awal dari kontrak yang Penulis 

buat. Tetapi terdapat beberapa poin yang seharusnya tercantum pada kontrak 

tersebut, dan tidak Penulis bunyikan. Dengan bimbingan yang diperoleh dari 
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Dosen Pembimbing Laporan Kerja Praktek penulis, maka dengan hal tesebut 

point-point penting Penulis tambahkan sebagai bagian dari kontrak yang baku. 
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