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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan dari

pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya mencapai masyarakat

yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Perekonomian

nasional digerakan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun

insitusi yang mempunyai tujuan memporeleh keuntungan. Para pelaku

ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha

yang bervariasi, dan menjalankan usaha yang bervariasi pula.Hal ini

ungkapan oleh Sri Redjeki Hartono kegiatan ekonomi masyarakat pada

hakekatnya dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi

terdiri atas perorangan dan insitusi yang bertujuan komersial dengan istilah

badan usaha dan korporasi. Kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam berbagai

skala dan bentuk kegiatan.1

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah menetapkan

sasaran pembangunan jangka panjang berupa pembangunan di bidang

ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang

pertanian, industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat.

Salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan uang dan untuk

mendapatkannya, maka manusia sibuk melaksanakan pekerjaannya masing-

masing. Dengan bekerja manusia akan mendapatkan uang untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Oleh karena kebutuhan manusia yang beraneka ragam,

1Neni Sri Imaniyati,Pengantar Buku Perbankan. (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2016), h.1
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maka tidak jarang uang yang diperoleh dari hasil bekerja tidak mencukupi

kebutuhan hidup dan salah satu upaya mendapatkan uang tersebut adalah

dengan meminjam.2

Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu alternatif aman adalah

meminjam uang pada lembaga keuangan misalnya pada bank

pemerintah/swasta maupun pada lembaga keuangan non perbankan, misalnya

Perum Penggadaian.

Pegadaian pada awalnya berbentuk suatu perusahaan umum (perum)

dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), tetapi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun

2011 maka lembaga pegadaian mengalami perubahan bentuk badan hukum

menjadi perusahaan Perseroan (Persero) namun tetap di bawah naungan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam usaha penggadaian  pada Dasar Hukum Gadai dapat dilihat

pada peraturan perundang undangan :

a. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 buku II KUH

Perdata

b. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan

pegadaian

c. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1970 tentang perubahan peraturan

pemerintah nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan

d. Peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum

(perum) pegadaian.

2PrihartantoDenny, Tanggung Jawab Pt Pegadaian Terhadap Kerugian Atas Rusak Atau
Hilangnya Jaminan Di Pt Pegadaian,(Surakarta , 2015) H  1
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Sebagai persyaratan agar perjanjian kredit dengan jaminan hak gadai

dapat terlaksana, maka barang jaminan harus berada di bawah penguasaan

pegadaian yang bertindak sebagai kreditur. Hal ini sesuai dengan Pasal 1152

ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dalam gadai harus

ditarik dari kekuasaan debitur. Penyerahan barang jaminan kepada pegadaian

dilakukan saat debitur menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK) atau hak

gadai dapat terjadi pada saat SBK tersebut ditandatangani.

Sebelum barang jaminan diserahkan pada pihak kreditur, maka benda

tersebut harus ditaksir terlebih dahulu oleh juru taksir untuk menentukan

berapa nilai dari barang jaminan itu. Besar kecilnya pinjaman yang diberikan

tergantung dari nilai barang yang dijaminkan. Semakin besar nilai barang

jaminan, semakin besar pula pinjaman yang diberikan oleh pegadaian. Selain

menentukan nilai pinjaman, penaksiran juga untuk menentukan berapa nilai

ganti kerugian apabila terjadi suatu kerusakan atau kehilangan barang

jaminan. Apabila barang jaminan yang berada di bawah penguasaan kantor

pegadaian mengalami kerusakan atau hilang maka sudah sewajarnya

diberikan ganti kerugian.

Hak dan kewajiban antara pemberi gadai dengan penerima gadai di

dalam pasal 1155 KUHP perdata telah di atur tentang hak dan kewajiban

kedua belah pihak. Hak penerima gadai adalah :3

1. Menerima ansuran pokok pijaman dan bunga sesuai dengan waktu yang

ditentukan

3Salim Hs,Hak dan kewajiban gadai, ( jakarta: 2008), H: 47
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2. Menujual barang gadai jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibanya

setelah lampau waktu atau setelah dilakukuan peringatan untuk

pemenuhan janjinya

Kewajiban penerima gadai diatur didalam pasal 1154 Pasal 1156 dan

1157 KUHP perdata. kewajiban penerima gadai adalah:

a. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya

b. Tidak diperkenalkan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi

miliknya,walaupun pemberi gadai wanpestasi (pasal 1154 KUHP perdata)

c. Memberitahu kepada pemberi gadai (Debitur) tentang pemindahan barang-

barang gadai (pasal 1156 KUHP perdata)

d. Bertanggung jawab atas kerugian atas susutnya barang gadai, sejauh hal

itu terjadi akibat kelalaianya (pasal 1157 KUHP perdata).

Dalam  peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 /pojk.05/2016

tentang Usaha Pergadaian pasal 22 :

(1) Perusahaan pegadaian wajib memiliki tempat penyimpanan barang

jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan yang memenuhi

persaratan keamanan dan keselamatan.

(2) Perusahaan pengadaian wajib memiliki pedoman tertulis dalam menjaga

keamanan dan kesalamatan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan

barang titipan

(3) Perusahan penggadaian wajib mengasuransikan barang jaminan

berdasarkan hukum gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi

risiko.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persaratan tempat penyimpanan barang

jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan sebagai mana

dimaksut pada ayat 1 di atur dalam surat edaran OJK.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016

Pasal 25

1. Dalam hal nasabah telah melunasi uwang pijaman berserta bunga pijaman

atau imbal jasa/imbal hasil bagi perusahaan pegadaian yang

meyelenggarakan kegiatan usaha  berdasarkan prisip perusahaan

pengadaian wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam

kondisi fisik yang sama seperti saat peyerahaan barang jaminan.

2. Dalam hal barang jaminan sebagai mana termasut dalam ayat 1 hilang

atau rusak, perusahaan pengadaian wajib menggantinya dengan :

a. Uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai jaminan

pada saat barang jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk barang

jaminan berupa perhiyasan; atau

b. Uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang

jaminan pada saat barang jaminan tersebut dijaminkan, untuk barang

jaminan selain perhiasan.

Dalam prakteknya penjaminan dalam bentuk pegadaian merupakan

cara pinjam meminjam yang di anggap paling praktis oleh masyarakat, karena

tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga

diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti penjaminan lain

seperti Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.
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Dengan adanya pegadaian ini, masyarakat merasa terbantu dalam

usaha memenuhi kebutuhannya. Manfaat utama yang diperoleh masyarakat

(nasabah) yang meminjam dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan

prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat

terutama apabila dibandingkan dengan kredit Perbankan. Disamping itu,

mengingat itu jasa yang ditawarkan oleh pegadaian tidak hanya jasa

pengadaian, nasabah juga memperoleh manfaat sebagai berikut:4

1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah

berpengalaman dan dapat dipercaya.

2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat

dipercaya nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman

menempatkan barang bergeraknya ditempat sendiri, atau tidak

mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan

suatu barang bergerak dapat menitipkan suatu barang bergerak dapat

menitipkan barangnya di pegadaian

Berdasarkan ketentuan diatas, jelaslah bahwa dalam melakukan

pegadaian ada kewajiban dari seorang debitur untuk menyerahkan barang

bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan hutang.

Jaminan kebendaan memberikan kepastian hukum kepada kreditur

tentang barang apa yang digunakan sebagai jaminan utang. Objek jaminan

dapat dilihat dahulu bentuk dan wujudnya dan ditaksir dahulu berapa nilainya

seandainya barang itu dijual. Kreditur sebagai pemegang jaminan mempunyai

perkiraan mencukupi atau tidak barang-barang yang dijaminkan untuk

4 Veithza Rivai, Andria Permata Dan Ferry, Bank And Finacial Instituttion
Managemen,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) H.1326
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mengamankan belum cukup mampu untuk membayar utangnya, kreditur

dapat meminta kepada debitur menambah barang jaminan.

Hak jaminan secara umum di bedakan menjadi dua yaitu:

a. Jaminan perorangan adalah hak jaminan yang bersifat perorangan

(personlijke zekerheid), yaitu adanya seseorang tertentu atau badan

hukum yang bersedia menjamin pelunasan utang tertentu bila debitur

wanprestasi.

b. Jaminan kebendaan adalah adanya suatu kebendaan tertentu yang

dibebani dengan utang utang.

Jaminan kebendaan dapat diberi artiyang jaminan objeknya berupa

barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus

diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila di

kemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitur.Serta

memberikan hak kepada kreditur yang dalam hal ini adalah pihak pegadaian

untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila

debitur tidak menebus kembali barang yang dimaksud dalam jangka waktu

yang telah ditentukan. Dengan kata lain, kewajiban debitur untuk

menyerahkanharta bergerak meiliknya sebagai agunan kepada pihak

pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pihak pegadaian untuk

melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang ditentukan5

Namun di samping berbagai kemudahan yang diberikan oleh

pegadaian pasti tidak akan lepas dari masalah karena setiap hal mempunyai

sisi positif dan negatif. Semakin banyak masyarakat yang mempercayakan

5Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan
Teori Dan Contoh Kasus, (Jakarta: Kencana Pmg,2005) H 38-39
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barang-barang mereka kepada pegadaian, semakin besar pula tanggung jawab

yang harus dipikul oleh pihak penggadaian. Pihak penggadaian harus

menanggung resiko apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan rusak atau

hilangnya barang yang menjadi jaminan dari para nasabah. Berbagai hal bisa

terjadi baik karena kelalaian atau overmarcht (keadaan memaksa) seperti

bencana banjir, gempa dan bencana alam lainya. Hal ini merujuk pada udang-

udang OJK peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/POJK.05/2016 pasal

28 yaitu:

1. Perusahaan pengadaian wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme

penanganan pengaduan dan penyelesaian seketa bagi nasabah

2. Mekanisme penanganan pengaduan dan peyelesaian seketa sebagai mana

dimaksut ayat satu (1) wajib dicamtukan dalam surat bukti gadai

3. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa

sebagaimana dimaksud ayat satu berpedoman pada peraturan OJK

mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan peraturan

OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa beserta

peraturan pelaksaanya

Pengadaian mempunyai peran yang besar dalam melakukan

pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaanya,

sehingga benda yang di jaminkan tidak mengalami kerusakan, tertukar, rusak,

salah letak, atau hilangnya barang gadai di kantor penggadaian, tidak adanya

pemberitahuan secara person sebelum terjadinya lelang, tidak sesuai kondisi

awal barang saat penyerahan yang dilakukan oleh  pegawai penggadaian.

Maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi pihak
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penggadaian, yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan

barangnya tetapi Banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan mengerti

haknya sebagai debitur dan tanggung jawab dari kreditur.

Dalam hubungan ini sebaiknya sekaligus dilandasi anggapan berupa

pengakuan  akan kenyataan bahwa manusia dalam hubungan yang sempit dan

luas memerlukan satu sama lain untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan

yang dirasanya baik dan perlu bagi kelangsungan eksistensinya. Keharusan

sosial ini dapat di tarik sedemikian jauh, sehingga mencakup juga akan

tuntutan untuk mempertanggung jawabkan atas suatu perbuatan yang

mungkin juga bersifat yuridis di jatuhkan pidana.6

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori,

yaitu:7

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan

perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau

mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan

kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep

kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum

yang sudah bercampur baur (interminglend).

6Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ihktiar Baru-Van Hoeve, 1990)VI: H 34
7Abdulkadir Muhamad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

2010), H 503
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c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa

mempersoalkan kesalahan (strickliability), didasarkan pada perbuatanya

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan

kesalahanya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat

perbuatanya.

Dilihat dalam peraturan Oteritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

yang mana pada nomor 31 /POJK. 05 / 2016  tentang usaha pegadaian pada

pasal 25 yaitu:

1. Dalam hal nasabah telah melunasi uang pinjaman beserta bunga

pinjaman atau imbalan jasa/imbal hasil bagi perusahaan pergadaian yang

menyeleggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip pegadaiab,

perusahaan pegadaian wajib mengembalikan barang jaminan kepada

nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan barang

jaminan.

2. Dalam hal barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hilangnya atau rusak, perusahaan pergadaian wajib mengganti dengan:

a. Uang atau barang yang nilainya sama atau serta dengan barang

jaminan pada saat barang jaminan tersebut hilang atau rusak,

b. Untuk barang jaminan berupa perhiasan; atau uang atau barang yang

nilainya sama dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan

tersebut dijaminkan, untuk barang jaminan selain perhisan.

Ditijau dari peraturan Oteritas Jasa Keuwangan nomor 31 /POJK. 05 /

2016 pihak  pegadaian tidak menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh

peraturan oteritas keuangan didalam pergantia ganti rugi barang jaminan yang
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hilang. Pihak pegadaian hanya menjalanankan penggantian ganti rugi dengan

pengantian berupa uang saja. Di dalam peraturan Oteritas Jasa Keuwangan

nomor 31 /POJK. 05 / 2016 sudah menjelaskan pengantian dilakukan dengan

2 cara yaitu dengan menggunakan pegantian dengan keuwangan dan

pegantian dengan barang.

Dari permasalah diatas, dapat dilihat walaupun banyak kebijakan pihak

pengadaian yang telah dikeluarkan tetapi belum efektif dilaksanakan atau

dipenuhi pihak pengadaian terhadap debitur seperti kerusakan dan

kehilangan. Jika dilihat penulis menemukan masalah pada tanggung jawab

pengadaian terhadap barang gadai debitur yang hilang disebabkan kelalaian

pihak pengadaian berdasarkan peraturan UU Oteritas Jasa Keuangan (Ojk)

Nomor 31/Pojk.05/2016 sehingga dibutuhkan perhatian serius terhadap

tanggung jawab pengadaian terhadap barang gadai debitur.

Maka dari Kesimpulan pembahasan diatas maka peneliti tertarik untuk

membahas permasalahan ini dalam sebuah penelitian guna penyusunan

skripsi yang berjudul: “TANGGUNG JAWAB PENGADAIAN

TERHADAP BARANG GADAI  DEBITUR YANG HILANG

DISEBABKAN KELALAIAN PIHAK PERUM PEGADAIAN PT.

(PERSERO) CABANG RUMBAI DITINJAU DARI PERATURAN

OTERITAS JASA KEUANGAN (OJK) NOMOR 31/POJK.05/2016”.

B. Batasan Masalah

Untuk memberikan pembahasan tentang penelitian ini supaya terarah

dan jelas maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini
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yaitu tentang tanggung jawab pengadaian terhadap hilangya barang

pengadaian debitur, tindakan lajut terhadap kelalaian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilantar belakang masalah

tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah, rumusan masalah

dalam penelitin ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pegadaian terhadap barang gadai debitur yang

rusak atau hilang disebabkan kelalaian pihak perum pegadaian?

2. Bagaimana cara penyelesaian atas tuntutan debitur apabila barang debitur

yang dijaminkan hilang disebabkan kelalaian pihak perum pegadaian?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun  tujuan penelitian yang inggin dicapai penulis dalam

penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pegadaian terhadap

barang gadai debitur yang hilang disebabkan kelalaian pihak perum

pegadaian?

b. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian atas tuntutan debitur

apabila barang gadai debitur yang  dijaminkan hilang disebabkan

kelalaian pihak perum pegadaian

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat penelitian

adalah:
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a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis, baik secara

teoritis maupun secara praktek yang berhubungan dengan masalah

bagaimana tanggung jawab pegadaian terhadap barang gadai debitur

yang hilang disebabkan kelalaian pihak perum pegadaian.

b. Untuk bahan masukan bagi masyarakat agar semakin sadar akan

ketentuan-ketentuan hukum dan hak-hak dalam perlindungan

konsumen terutama mengenai pengadaian.

c. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi rekan-rekan

mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang masih berkaitan dengan

penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Guna mendukung suksesnya penelitian ini, baik dalam rangka

memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap

tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka peneliti telah menetapkan

metode peneliti sebangai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam  menyusun penelitian ini

adalah penelitian yuridis sosiologis penelitian survei kelapangan, yaitu

dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung ke Pegadaian

terhadap perlindungan hukum dan tanggung jawab pegadaian terhadap

hilangnya barang jaminan.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskritif, yaitu suatu

penelitian yang memberikan penjelasan yang lengkap tentang masalah

pokok yang diteliti.
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2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis pilih dalam penelitian ini,maka

penulis mengambil lokasi penelitian diwilayahkota pekanbaru. Penelitian

ini dilakukan di PT. Pegadaian (persero) cabang Rumbai Jln. Sekolah

nomor 55 C kota Pekanbaru. Dimana saat dilakukan survey awal yang

peneliti lakukan pada tanggal 6 Maret 2017 sebayak 5 orang, yang mana

mengatakan  adanya kelalaian pihak pengadainyan terhadap barang gadai

milik debitur. Berdasarkan data tersebut menjadi dasar peneliti  untuk

meniliti di lokasi tersebut.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang dinggunakan dalam penelitian ini antara

lain sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dapat langsung dari

responden atau narasumber melalui observasi dan wawancara

mengenai tanggung jawab pengadaian terhadap barang gadai  debitur

yang disebabkan kelalaian pihak perum pegadaian (persero) cabang

Rumbai Jln. Sekolah nomor 55 C. Yang mana ditinjau dari Pasal

OJK.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan

melakukan studi pustaka yang terdiri dari buku-buku, jurnal, website

internet dan peraturan perundang-udangan yang berkenaan dengan

penelitian ini.
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4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel

adalah bagian dari jumlah dan karak teristik yang dimiliki oleh populasi.

Dalam penelitian  ini yang menjadi Populasi dan sampel adalah

nasabah pihak pegadaian Rumbai Pekanbaru kota untuk tahun 2017 yang

berjumlah 7 orang, Yang mana di ambil dari 1 orang humas dari cabang

PT. pegadaian (parsero) kantor cabang Rumbai, 1 karyawan dan 5

nasabah pada PT. Pegadaian (persero) cabang Rumbai.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel dalam penelitian adalah

1 orang humas dari cabang PT. Pegadaian (persero) Kantor Cabang

Syariah Rumbai, 1 karyawan dan 5 nasabah pada PT. Pegadaian

(persero) cabang Rumbai Jln. Sekolah nomor 55 C

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No Responden Populasi Sampel

1 Kepala cabang PT. Pengadaian 1 1

2 Karyawan 2 1

3 Nasabah 8 5

Total 11 7

Sumber: Data Primer

Dari penjelasan diatas penulis menggunakan metode total

sampling, yaitu purposive sampling, dengan menentukan sendiri populasi
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yang akan dijadikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang

dipandang dapat meberikan data secara maksimal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Suatu data yang diperoleh sumber dengan cara mencatat peristiwa

atau mencatat karakteristik, mencatat nilai variabel,  kemudian data

mentah hasil penelitian tersebut diolah menjadi data yang bisa dibaca

dengan baik. Adapun yang menjadi metode pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah.

a. Observasi

Observasi, yaitu turun kelapangan, melihat kondisi yang ada

yakni yang berhubungan dengan tanggung jawab pengadaian

terhadap barang gadai debitur yanghilang disebabkan kelalaian

pihak perum Pegadaian Rumbai

b. Wawancara

Wawancara, yaitumelakukan wawancara pada pihak

karyawan pengadaian yang mengkaji tentang  kreditur yang

disebabkan kalalaian pihak perum pengadaian.

c. Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu kajian terhadap teori-teori dan buku

yang berhubungan dengan pemasalahan yang diteliti.

d. Teknik analisis data

Berdasarkan sifat peneliti ini menggunakan metode

penelitian yang bersifat deskriptif analisi, maka analisis data yang

dipergunakan adalah analisis secara kualitatif terhadap data sekunder
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dan data primer. Destriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum

positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk

menentukan isi dan makna aturan hukum.

Semua data yang terkumpul akan dihubungkan dengan

masalah penelitian kemudian melakukan analisa dan memberikan

kesimpulan atas penelitian tersebut.

6. Metode Analisa Data

Dalam menulis dan membahas permasalahan, penulis

menggutamakan metode analisa data.

a. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa

penelitian kuantitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut

di klarifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan

jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara

yang satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya akan diperoleh

gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

b. Metode Penulisan

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas

berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

b. Deduktif, yaitu dengan metode ini penulis memaparkan data-data

yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan

menjadi data yang bersifat khusus.
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c. Induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari cara yang

khusus, peristiwa yang kemudian dari fakta kusus itu ditarik

generalisasi yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini lebih jelas dan mudah

dipahami pembahasan dalam penelitian, penulis menyusun dalam sistematiska

dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari: Pendahuluan yang berisi lantar

belakang masalah, batas masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,

dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM

Yang terdiri dari: Gambaran umum lokasi penelitian

yang terdiri dari sejarah perum pegadaian, visi dan  misi

perum pegadaian, budaya perusahaan, struktur organisasi

perum pegadaian cabang kota dan jenis produk perum

pegadaian cabang kota Pekanbaru

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Yang terdiri dari: Tinjauan umum gadai, Perumusan

Gadai, para pihak dalam gadai, hak gadai atas barang

bergerak, benda gadai diserahkan, hak gadai sebagai hak

kebendaan, gadai diperjanjikan
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penyusun memaparkan hasil dari

rumusan masalah dan hasil dari penelitian dengan cara

analisis data data yang dapat penyusun dan

mengkerolasikan dengan referensi yang terkait dengan

pihak penggadaian.

BAB V : PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan bab-bab  diatas  secara

sederhana dan sistematis dengan menguraikan

kesimpulan dan saran dari hasil penelitian skripsi.

Disamping itu juga disampaikan beberapa saran yang

bersifat konkrit dan praktis menyangkut aspek

operasional dan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


