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BAB IV 

METODOLOGI 

A. Rancangan Penelitian

Penelitian hukum menurut Prof. Abdulkadir Muhammad dilihat 

dari fokus penelitiannya, terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu penelitian 

hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian 

hukum empiris.15 Jenis-jenis penelitian hukum tersebut dilakukan dengan 

studi kasus dan dapat juga dilakukan dengan analisis perbandingan 

diantara peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Dengan demikian 

Penelitian hukum fokus pada Permasalahan hukum yang terjadi baik itu 

dari perisitiwa hukum maupun produk hukum. Jenis penelitian hukum 

yang digunakan sangat bergantungan dengan objek penelitian yang dipilih. 

Dalam kerja praktek ini, jenis penelitian hukum yang akan digunakan 

penulis adalah Penelitian Hukum Empiris.

Penelitian hukum empiris lebih berfokus pada kejadian di lapangan 

masyarakat dalam menerapkan hukum positif yang berlaku. Studi kasus 

hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.16 Pokok penelitian 

berfokus pada perilaku nyata masyarakat yang bersifat tidak tertulis. 

Dengan demikian sumber data penelitian hukum empiris adalah hasil 

observasi lapangan di lokasi yang akan dilakukan penelitian.

15Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm.52. 

16Ibid., hlm.40
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Salah satu Perbedaan penelitian normatif dengan penelitian empiris 

terletak pada data yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian 

normatif disebut penelitian dengan berpedoman pada buku-buku atau 

sumber lain yang bersifat tertulis, sedangkan penelitian empiris atau 

sosiologis hukum berpedoman pada data yang didapatkan peneliti dari 

lapangan melalui observasi secara langsung. Penelitian normatif 

menitikberatkan pada langkah-langkah menganalisis suatu peristiwa 

hukum secara teoritis. Sebaliknya penelitian empiris menekankan pada 

langkah-langkah studi lapangan dan analisis hukum atas hasil studi 

lapangan tersebut, atau dikenal dengan istilah socio-legal research. Dalam 

menyusun laporan kerja praktek ini, Penulis akan menggunakan metode 

penelitian hukum empiris, dimana penulis melakukan penelitian dengan 

studi kasus secara langsung di lapangan terutama tempat kerja praktek 

yang dipilih penulis. Dengan demikian laporan ini akan berisi hasil 

observasi yang dilakukan penulis. Hasil observasi lapangan tersebut 

sebelum dituangkan dalam laporan ini, terlebih dahulu akan melewat suatu 

analisis hukum yang akan penulis lakukan berdasarkan data-data 

pendukung, yaitu data primer maupun data sekunder.  

  Observasi dan wawancara secara langsung mengenai permasalahan 

hukum di Kantor Notaris dan PPAT Anly Cenggana, SH, penulis 

mengetahui bahwa sebagian besar perusahaan industri yang melakukan 

peminjaman dana kepada Bank, akan menggunakan mesin industri sebagai 

jaminan atas kreditnya tersebut. Namun disamping itu, mesin industri yang 

dijadikan jaminan tersebut akan tetap digunakan oleh perusahaan. Dengan 
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demikian dapat menimbulkan permasalahan jika terdapat kerusakan pada 

mesin industri tersebut dan nilainya turut mengalami penurunan. Pada saat 

itu, jika kredit macet dan dilakukan penjualan atau pelelangan umum 

berkemungkina besar pihak Bank tidak lagi mendapatkan nilai jaminan 

yang sama seperti awal pemberian pinjaman. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis merasa perlu untuk 

dilakukan penelitian dan pengkajian untuk mencari solusi hukum atas 

permasalahan tersebut. Solusi hukum tersebut ditujukan kepada Bank 

selaku pemberi kredit, agar Bank mendapatkan suatu perlindungan hukum 

berupa jaminan atas pengembalian dana dari hasil eksekusi benda yang 

telah dijaminan oleh krediturnya, dimana dana yang didapatkan dapat 

sesuai dengan nilai penjaminan awal pemberian kredit, terutama jaminan 

benda berupa mesin industri yang dapat mengalami kerusakan dan 

penurunan nilainya. 

Terdapat 2 (dua) jenis sumber data yang akan penulis gunakan 

dalam melakukan penelitian ini, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara 

langsung dari sumber datanya. Data primer ini penulis dapatkan 

dari hasil observasi dan wawancara langsung kepada tokoh-tokoh 

yang berkaitan seperti Notaris dan PPAT Anly Cenggana,SH 

sebagai pimpinan di tempat kerja praktek penulis. Selain itu, 

penulis akan melakukan wawancara kepada staff notaris bagian 

penjaminan khususnya jaminan fidusia. Penulis juga akan 
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melakukan wawancara terhadap pihak lain yang berkaitan dengan 

objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, 

yang kemudian menjadi data primer dalam penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

berupa hasil pembelajaran atau analisis terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal-jurnal, 

maupun hasil penelitian dari peneliti sebelumnya sebagai bahan 

pertimbangan dalam menyusun laporan ini. Adapun data sekunder 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum ini adalah peraturan perundang-undangan 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini: 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945) 

2) Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 7 

Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 10 

tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan) 

3) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia (UU Fidusia)  

4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)  

b. Bahan Hukum Sekunder 
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Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat 

menjelaskan bahan hukum primer17. Secara umum, yang 

digunakan sebagai bahan hukum sekunder adalah jurnal hukum 

yang merupakan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya. 

Selain itu, bahan hukum sekunder juga dapat bersumber dari 

literatur-literatur maupun makalah hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk18 agar memudahkan penelitian dalam 

melakukan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Petunjuk dapat bersumber dari kamus-kamus 

hukum seperti blacklaw dictionary, Kamus bahasa seperti 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun dari artikel 

surat kabar.

B. Teknik Pengumpulan Data 

Pada umumnya dalam penelitian hukum empiris teknik 

pengumpulan data yang digunakan ada 2 (dua) yang dapat dilakukan salah 

satu maupun kedua-duanya, teknik pengumpulan data tersebut yaitu 

dengan melakukan observasi dan wawancara. Kedua teknik pengumpulan 

data tersebut akan dilakukan penulis dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi 

17Ziah�Ardiyanti,�Skripsi:�“Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 

Penculikan”�(Bandar�Lampung:�Universitas�Lampung,�2019),�hlm.�43.

18Ibid.
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Ketika melakukan observasi penulis akan mengamati seluruh 

pelaksanaan operasional dalam Kantor Notaris dan PPAT Anly 

Cenggana,SH dan menemukan permasalahan hukum yang terjadi. 

Sesuai dengan judul yang diambil Penulis, penulis menemukan 

permasalahan hukum pada pengikatan kredit dengan jaminan berupa 

mesin industri. Oleh karena itu, penulis akan meletakkan perhatian yang 

lebih untuk melakukan observasi atau pengamatan terhadap 

pembebanan jaminan kredit berupa mesin industri yang akan 

dilaksanakan pada tempat kerja praktek penulis.  

2. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah dengan 

melakukan wawancara. Selain mendapatkan data dengan melakukan 

obsevasi,  penulis juga akan mendapatkan data dari hasil percakapan 

yang dilakukan dengan cara tanya-jawab antara penulis dengan 

narasumber yang ada di tempat kerja praktek penulis. Penulis akan 

mengajukan pertanyaan seputar permasalahan hukum yang akan penulis 

angkat dan narasumber yang penulis pilih adalah staff dan Notaris dan 

PPAT Anly Cenggana, SH, dimana narasumber akan memberikan 

jawaban yang akan menjadi salah satu sumber data bagi penulis. 

C. Metodologi Pelaksanaan 

Metodologi yang penulis tentukan untuk melaksanakan penelitian 

ini terdiri dari beberapa tahapan-tahapan yang terbagi menjadi 3 (tiga) 

yaitu sebagai berikut :
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1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan sebelum penulis 

melaksanakan kerja praktek, pada tahapan ini adalah awal dimulainya 

kerja praktek penulis. Dalam tahap ini, setelah menentukan tujuan 

tempat kerja praktek, penulis akan berkunjung ke tempat kerja tersebut 

terlebih dahulu dan mengajukan permohonan kepada pimpinan yaitu 

Notaris dan PPAT Anly Cenggana,SH agar menerima penulis 

ditempatnya untuk melakukan kerja praktek. Setelah penulis disetujui 

oleh tempat kerja praktek, penulis akan melakukan observasi awal 

untuk menemukan permasalahan hukum yang akan menjadi objek 

penelitian dalam kerja praktek penulis.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini akan dimulai ketika penulis telah 

menemukan permasalahan hukum yang akan penulis teliti. Dalam 

tahapan ini terdiri dari proses identifikasi masalah yang timbul 

terhadap jaminan berupa mesin industri yang mengalami kerusakan 

atau penurunan nilai. Kemudian penulis akan melakukan pengumpulan 

data sesuai teknik pengumpulan data yang telah penulis tentukan 

sebelum yaitu observasi dan wawancara. Apabila penulis telah berhasil 

mengumpulkan data dengan lengkap, maka akan dilanjutkan dengan 

studi dokumen yaitu melakukan analisis terhadap data-data yang 

dikumpul dengan dibantu oleh data-data pendukung lainnya yang 

merupakan data primer. Dengan demikian, output dari kerja praktek ini 

adalah hasil analisis penulis berupa upaya hukum yang dapat ditempuh 
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pihak Bank atau kreditur untuk mendapatkan perlindungan hukum 

terhadap jaminan berupa mesin industri dapat mengalami kerusakan 

atau penurunan nilai. Langkah-langkah berupa upaya hukum tersebut 

kemudian akan disusun secara singkat dan jelas dalam bentuk diagram 

agar mudah dipahami.

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan

Dari hasil penelitian dari penulis akan dipaparkan dalam bentuk 

laporan dan selanjutnya dinilai oleh pemimpin tempat kerja praktek 

penulis yaitu Notaris dan PPAT Anly Cenggana, SH. Selain itu, 

penilaian dan evaluasi juga akan diserahkan kepada dosen pembimbing 

penulis dalam bentuk presentasi laporan kerja praktek penulis. 

D.  Jadwal Kerja 

Di tempat kerja praktek penulis memiliki Jadwal Kerja yang dapat 

penulis paparkan melalui tabel berikut ini.

Senin-Jumat 08.00 WIB sampai 17.00 WIB

Sabtu 08.00 WIB sampai 14.00 WIB

Keterangan
Minggu Ke-

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

Tahap Persiapan √ √ √ √

Tahap Pelaksanaan √ √ √ √

Tahap Penilaian dan 
Pelaporan

√ √ √ √
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Catatan:
� Kerja Praktek mulai sejak tanggal 11 Mei 2019 diawali dengan 

permohonan izin pada tempat Kerja Praktek 
� 15 Mei 2019 sebagai tanggal mulainya tahap persiapan. 
� 31 Mei 2019 sebagai tanggal mulainya tahap pelaksanaan. 
� 29 Juni 2019 sebagai tanggal mulainya tahap penilaian dan 

pelaporan. 

Tabel tersebut diatas menunjukkan periode waktu pelaksanaan kerja 

praktek. Mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, sampai penilaian dan 

pelaporan dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan. Bulan 

pertama melaksanakan tahapan persiapan, bulan kedua melaksanakan 

tahapan kedua yaitu pelaksanaan, bulan ketiga melaksanakan tahapan ketiga 

yaitu penilaian dan pelaporan. 

E. Perancangan    

Dari permasalahan hukum yang penulis temukan dalam 

melaksanakan kerja praktek di Kantor Notaris dan PPAT Anly 

Cenggana,SH penulis melakukan observasi secara langusng untuk 

memahai secara mendalam mengenai permasalahan dalam pengikatan 

jaminan kredit berupa mesin industri, dari permasalahn tersebut penulis 

fokus pada nilai objek jaminan yang dapat berubah terutama apabila 

mengalami kerusakan dan penurunan harga. Hal tersebut akan 

berpengaruh pada pengembalian dana kepada kreditur ketika melakukan 

pelelangan atau penjualan asset jika kredit debitur mengalami macet. 

Dengan adanya hasil atau output dari kerja praktek penulis akan dapat 

memberikan kemudahan bagi Kantor Notaris dan PPAT Anly Cenggana, 
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SH untuk mengatasi permasalahan tersebut. Solusi yang akan digunakan 

untuk mengatasi permasalahan akan diletakkan dari awal suatu pengikatan 

dilakukan. Sehingga hasil output dari proyek penulis berupa suatu 

rangkaian tindakan yang dapat memberikan antisipasi agak dikemudian 

hari pihak bank memiliki perlindungan hukum. 
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