
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini dunia bisnis di Indonesia sangat berkembang pesat. 

Sehingga semakin banyaknya wirausahawan yang bermunculan dan 

fasilitator-fasilitator yang menawarkan berbagai fasilitas yang menunjang 

kemajuan bisnis di Indonesia. Salah satunya adalah dengan penawaran 

fasilitas kredit terhadap perusahaan pembiayaan yang mulai marak ada di 

Indonesia. 

Perusahaan pembiayaan dapat memberikan modal baik dalam bentuk 

uang ataupun barang modal. Awal mula munculnya perusahaan pembiayaan 

yaitu yang terkait dengan proses pengajuan kredit, pembiayaan konsumen  ini  

muncul  sebagai  suatu  bentuk  penyediaan  dana  atau  barang modal  kepada  

masyarakat  untuk  pembelian  barang  yang  pembayarannya dilakukan secara 

angsuran atau berkala oleh konsumen. Saat ini banyak lembaga pembiayaan 

(finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan 

pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing) 

dan anjak piutang (factoring).Dengan kehadiran berbagai pembiayaan 

konsumen tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita  

ketahui  bahwa  tidak  semua  orang  dalam  masyarakat mempunyai cukup 

dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu  pembiayaan 

konsumen sangatlah membantu menjalankan  roda perekonomian. 
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Bank adalah salah satu lembaga yang menyelenggarakan pembiayaan 

bagi konsumen. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang 

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
1
. 

Praktek perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang salah satunya 

mengatur mengenai jenis bank. Dalam peraturan tersebut jenis bank 

dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank 

Perkreditan Rakyat merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur 

berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam 

undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bawah ada dua jenis bank, 

yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut undang-undang 

tersebut kegiatan Bank Perkreditan Rakyat hanya meliputi pada kegiatan 

menghimpun (tidak termasuk giro) dan penyaluran dana masyarakat saja. 

Dengan demikian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak diperkenankan untuk 

mengikuti proses kliring (lalu lintas pembayaran antar bank) dan tidak 

melakukan transaksi valuta asing (devisa). 

                                                           
1
https://ferdinandwisnu.wordpress.comTentang pengertian bank, jenisbank, fungsi bank 

dan reformasi bankdiakses pada tanggal 17 November 2016. 

 

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bank_perbankan.aspx
https://ferdinandwisnu.wordpress.com/
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Terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan 

hutang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi 

masyarakat kita pada masa sekarang ini. Hutang piutang tidak hanya 

dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan 

oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Sementara itu hutang 

piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus 

disertai dengan jaminan.  

Fungsi jaminan kredit adalah untuk mengamankan pelunasan kredit 

sangat berkaitan dengan kepentingan bank yang menyalurkan dananya kepada 

debitur yang sering dikatakan mengandung resiko. Dengan adanya jaminan 

yang dikuasai dan diikat bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, 

pelaksanaan fungsi tersebut akan terlaksana pada saat debitur ingkar 

janji
2
.Salah satu jaminan yang dikenal didalam sistem hukum jaminan 

indonesia yaitu jaminan fidusia. 

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi “fides” yang 

berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) 

antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan 

hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya 

bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah 

diserahkan setelah dilunasi utangnya. sebaliknya penerima fidusia percaya 

                                                           
2
Witanto, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta, PT 

Tatanusa, 2016) h. 52 
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bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang 

berada  dalam kekuasaannya
3
. 

Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap 

yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht(F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik 

secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut Fiduciary 

Transfer of Ownership.Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal 

dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Pasal 1 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu “ 

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut 

tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”
4
. 

Sedangkan menurut Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan 

Fidusia adalah:“Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), 

berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian hutang piutang) kepada 

kreditur,akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-

levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai 

jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur
5
. 

Latar belakang lahirnya jaminan fidusia karena jaminan kebendaaan 

berupa hipotik dan gadai dirasakan kurang memadai untuk perkembangan 

ekonomi. Bagi golongan pengusaha kecil yang memerlukan dana untuk 

kelangsungan usahanya mendapatkan perolehan dana dari pihak Bank, dengan 

                                                           
 

3
Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2000), h. 119. 
4
https://id.wikipedia.org Jaminan fidusia diakses pada tanggal 9 Agustus 2016. 

5
Salim, HS, Perkembangan Hukum Jamninan Di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2004), h. 56. 
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pengikatan jaminan fidusia dianggap mudah dan cepat. Fidusia hanya 

didasarkan pada kepercayaan terhadap debitur karena barang yang menjadi 

jaminan tetap berada dibawah penguasaan debitur. Lembaga jaminan ini 

sebelumnya tidak di atur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara 

khusus, namun sejak tanggal 30 September 1999 pemerintah telah  

mengundangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia (UUJF). 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia, maka yang menjadi ojek jaminan fidusia adalah benda 

bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda 

dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan 

berlakunya UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek 

jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang 

tersebut objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu; 

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud 

2. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak 

tanggungan. 

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani haktanggungan 

disini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. 

Subjek dalam jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia, 
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sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang 

mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia
6
. 

Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis ingin membahas tentang 

pelaksanaan jaminan fidusia.Semakin berkembangnya perusahaan 

pembiayaan saat ini mengakibatkan pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia 

semakin banyak dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila 

debitur melakukan wanprestasi,kreditur dapat langsung mengeksekusi objek 

jaminan fidusiatersebut tanpa melalui pengadilan, karena berdasarkan titel 

eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut.  

Berbagai lembaga pembiayaan umumnya menggunakan tata cara 

perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda 

jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang 

bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri 

kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur). 

Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur secara fidusia. 

Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia 

kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek 

sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur atau pihak yang punya 

barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak 

sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik 

debitur dan dibuatkan akta notaris. Kreditur sebagai penerima fidusia akan 

mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan 

                                                           
6
Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.Cit., h. 124 
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mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur atau  penerima fidusia serta 

merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi 

dalam pinjaman dalam perbankan. 

Kemudian untuk perjanjian  kredit yang menggunakan 

jaminan  fidusia,prosedur yang wajib ditempuh dalam pembebanan jaminan 

dengan  fidusia menurut ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, 

yaitu  didasarkan atas perjanjian kredit yang telah dibuat (atas hutang yang 

telah  ada atau hutang yang akan timbul dikemudian hari yang telah 

diperjanjikan  dalam jumlah tertentu) atau hutang yang pada saat eksekusi 

dapat  ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok. Dalam 

pelaksanaannya  pembebanan benda dengan jaminan fidusia tersebut harus 

dibuat dengan  akta notaris dan dikenal dengan Akta Jaminan Fidusia, yang 

harus memuat  sekurang-kurangnya identitas pihak-pihak pemberi dan 

penerima fidusia,  data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian 

mengenai benda yang  menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan 

nilai benda yang  menjadi objek jaminan fidusia.  

Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan  Fidusia mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan 

fidusia wajib  didaftarkan
7
. Artinya, terhadap benda yang telah dibebani 

jaminan fidusia  seperti yang termuat dalam Akta Jaminan Fidusia 

berdasarkan perjanjian  pokoknya yaitu perjanjian kredit, maka untuk 

selanjutnya, wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Adanya 

                                                           
7
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 



 
 

 
 

8 

kata-kata wajib dalam ketentuan  pasal tersebut, berarti adanya keharusan 

bahwa objek jaminan fidusia  didaftarkan. Kata "wajib" dalam ketentuan 

pasal tersebut, dapat diartikan  bentuk dan format dari perjanjian kredit dalam 

praktek perbankan, diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa objek jaminan fidusia wajib 

didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia tetapi pada prakteknya masih 

banyak bank yang tidak mendaftarkannya diantaranya adalah Bank 

Perkreditan Rakyat Anugerah Bintang Sejahtera yang berada di Pekanbaru. 

Dikarenakan Bank tersebut memiliki pertimbangan tersendiri terhadap 

nasabah, nasabah mana yang harus didaftarkan dan mana yang tidak perlu 

didaftarkan. Tetapi walaupun demikian bank tersebut tetap melanggar 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan 

Jaminan Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Anugerah Bintang Sejahtera Di Pekanbaru” 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka 

penulis memfokuskan pembahasan: “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan 

Jaminan kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Anugerah 

Bintang Sejahtera Di Pekanbaru” 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang dicoba 

untuk ditemukan jawabannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit terhadap kendaraan bermotor 

menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang jaminan fidusia 

pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Bintang Sejahtera di 

Pekanbaru? 

2. Faktor penyebab tidak didaftarkannya objek Jaminan Fidusia ke Kantor 

Pendaftaran Fidusia oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Bintang 

Sejahtera Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui penerapan kewajiban pelaksanaan perjanjian kredit 

dengan jaminan kendaraan bermotor menurut undang-undang nomor 

42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Anugerah Bintang Sejahtera di Pekanbaru.  

b. Untuk mengetahui dampak hukum apakah yang ditimbulkan jika pihak 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Bintang Sejahtera Pekanbaru 

tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor 

ke kantor pendaftaran fidusia. 
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2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan  penelitian yang diharapkan oleh penulisan penelitian 

ini  adalah: 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang penerapan 

kewajiban pelaksanaanperjanjian kredit terhadap kendaraan bermotor 

menurut undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan 

fidusi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Bintang Sejahtera 

Pekanbaru dan akibat hukum tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia 

ke Kantor Pendaftaran Fidusia. 

b. Bagi pembaca semoga dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan 

dalam mencari perbandingan khusus bagi mahasiswa dan masyarakat 

umum lainnya. 

c. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu 

pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis 

lainnya yang akan melaksanakan terhadap ruang lingkup yang sama. 

d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata satu 

Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

E. Kerangka Teoritis 

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konsepsional dan landasan 

atau kerangka teoritis menjadi syarat yang penting. Dalam kerangka 

konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan 

dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan atau 
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kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai 

suatu sistem aneka “theore’ma” atau ajaran
8
. 

1. Teori Perjanjian 

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1313 kitab 

undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan satu orang atau lebih dan mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik 

yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan adalah perbuatan yang 

terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada 

tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih atau orang-orang yang 

ditunjukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan masing-masing 

pihak secara timbal balik. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa didalam perjanjian 

terdapat beberapa unsur-unsur yaitu: 

a. Essentalia, yaitu unsur persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak 

mungkin ada. 

b. Naturalia, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

peraturan yang bersifat mengatur. 

c. Accidentalia, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam 

persetujuan karena undang-undang tidak mengaturnya. 

 

                                                           
 

8
Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 7. 
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2. Teori EfektifitasHukum 

Efektifitas berasal dari kata efek yang artinya pengaruh yang 

ditimbulkan oleh sebab, akibat atau dampak. Efektif yang artinya berhasil, dan 

efektifitas pencapaian tujuan secara tepat dari serangkaian alternatif atau 

pilihan cara menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa 

juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan. 

Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk 

menegakkan hukum tersebut. 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto
9
 adalah bahwa 

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung yang penegak hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yyang 

didasarkan pada karsa manusia diidalam pergaulan hidup.  

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan perlindungan hukum 

preventif, dengan mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia 

maka penerima fidusia akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang dapat 

memberikan kekuatan eksekutorial, yang sama dengan putusan pengadilan 

                                                           
9
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8. 
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yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sertifikat jaminan fidusia 

tersebut dapat digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, 

jika sewaktu-waktu pemberi fidusia cidera janji
10

. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis 

sosiologis, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau 

masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di PT.Bank Perkreditan Rakyat Anugerah 

Bintang Sejahtera (BPR ABS) di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 316, 

Pekanbaru. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil 

menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada 

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. 

Sedangkan sampel adalah sebagian atau seluruh dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi
11

. 

Dalampengambilansampelpenulismenggunakan metode Purposive 

Sampling, yaitu sampel dimana elemen yang dimaksudkan dalam sampel 

                                                           
10

www.pps.unud.ac.id.thesis.pdf. Akibat hukum pendaftaran jaminan fidusia dalam 

sistem online, diakses tanggal 17 Januari 2016. 
11

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : CV. Setia Pustaka, 2009), 

h.100 

http://www.pps.unud.ac.id.thesis.pdf/


 
 

 
 

14 

dilakukan dengan sengaja dengan catatan bahwa sampel tersebut 

representative atau mewakili sampel yang ada
12

. 

No Responden Populasi Sampel Persentase  

1. Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat 

Anugerah Bintang Sejahtera di 

Pekanbaru 

1 Orang 1 Orang 100 % 

2. Account Officer 2 Orang 1 Orang 50 % 

3. Legall Officer 2 Orang 1 Orang 50 % 

4. Nasabah dengan Jaminan Berupa 

Kendaraan Bermotor 

20 Orang 5 Orang 25 % 

Jumlah Orang 

 

4. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian, 

sumber sumber data dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 

 

 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber 

atau objeknya
13

. Seperti yang diperoleh dari observasi, wawancara, 

dan pengamatan. Sedangkan dalam penelitian ini, sumber data primer 

                                                           
12

Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, ( Jakarta: PT Alfabeta,2008), cetakan 2. h.115 

 

 
13

Amiruddin. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), h. 30. 
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penelitiannya adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

responden kuesioner. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, dan peraturan perundang-

undangan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik 

pengumpulan data antara lain : 

a. Observasi, merupakan suatu proses melihat, megamati dan mencermati 

serta merekam prerilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. 

b. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan 

tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan 

responden yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang 

diteliti
14

. 

c. Studi kepustakaan, adalah cara yang dilakukan untuk mencaria tau 

informasi membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-

bahan publikasi yang tersedia dipustaka. 

6. Metode Analisa Data 

Analisa data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai 

suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan dianalisa secara 

                                                           
14

Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Pekanbaru :Uin Suska Riau,2011) h. 53. 
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deskripsi dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu 

keadaan pada waktu tertentu
15

. 

Dalam penelitian metode analisa data yang digunakan adalah metode 

kualitatif, karena data yang dikumpulkan hanya sedikit yang bersifat 

monografis atau berwujud kasus-kasus dan tidak dapat disusun kedalam 

suatu struktural klasifikasi. Adapun data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer tersebut 

diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden. 

Setelah penulis memperoleh data yang dikumpulkan dari wawancara, 

kemudian penulis mengolah dan menyajikan data dalam bentuk penjelasan 

dan uraian kalimat kemudian penulis melakukan interpretasi sendiri 

terhadap data tersebut dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. 

Kemudian penulis menarik kesimpulan ini secara deduktif yaitu penarikan 

kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada 

ketentuan yang bersifat khusus. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematis 

penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-sub, 

sehingga antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem 

dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan 

menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu: 

                                                           
14

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Pers, 1984), h.12. 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan uraian tentang : Latar Belakang Masalah, 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penelitian. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan gambaran umum tentang 

PT. Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Bitang  Sejahtera Di 

Pekanbaru, visi dan misi, dan struktur organisasi. 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS  

Bab ini membahas tentang teori-teori hukum dalam perjanjian 

kredit dengan jaminan fidusia. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian yang 

ada dalam rumusan masalah yaitu penerapan kewajiban 

pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan berupakendaraan 

bermotor yang diikat secara fidusia menurut undang-undang 

nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Anugerah Bintang Sejahtera di Pekanbaru dan 

dampak hukum yang ditimbulkan jika pihak PT. Bank Perkeditan 

Rakyat Anugerah Bintang Sejahtera di Pekanbaru tidak 

mendaftarkan objek jaminan fidusia ke kantor  pendaftaran 

fidusia. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP 

Merupakan bab kesimpulan dan saran: dalam bab ini akan 

disampaikan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa 

permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. 

Disamping ini juga akan disampaikan beberapa saran yang 

bersifat konkrit dan praktis menyangkut pelaksanaan perjanjian 

kredit dengan jaminan fidusia. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


