
 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 
 

 
A.  Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian mengenai 

keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada 

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Abdulkadir 

Muhammad, 2004 :134). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan 

hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian dan mengkaitkannya 

dengan penerapannya pada Perum Pegadaian Cabang Teluk Betung sebagai objek 

penelitian serta produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) sebagai 

bahasan penelitian. 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan secara jelas, terperinci dan sistematis tentang Pemberian Kredit  

Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada Perum Pegadaian. 

 

 

 

 



B.  Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris. Pendekatan yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan 

menggunakan kaidah hukum jaminan dan peraturan terkait. Sedangkan empiris 

karena pendekatan bertujuan memperoleh data mengenai Pelaksanaan Pemberian 

Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada Perum Pegadaian Cabang Teluk 

Betung.  

C.  Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder.  

Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan-peraturan hukum, dokumen 

serta literatur yang berkaitan dalam penelitian ini. Data sekunder yang 

dipergunakan  dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. 

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

b. Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

c. Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang Perusahaan 

Umum Pegadaian. 

d. Dokumen Akta Jaminan Fidusia. 

e. Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 106/ US. 2.00/ 2004      

Tentang Buku Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI.  

 



2. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari bahan hukum kepustakaan, hasil 

wawancara sebagai data pendukung data sekunder, serta literatur-literatur 

yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. 

D.  Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder dengan 

mengumpulkan data-data dari literatur hukum, peraturan perundang-

undangan maupun dari buku-buku ilmu pengetahuan yang mempunyai 

relevansi dengan masalah yang diteliti. 

2. Studi Dokumen 

Studi ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji 

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, Dokumen-

dokumen mengenai Akta Jaminan Fidusia serta peraturan lainnya yang 

berkenaan dengan pokok bahasan, sehingga memudahkan dalam proses 

pengolahan data. 

3. Wawancara 

Untuk menunjang kelengkapan data sekunder, penulis juga melakukan 

wawancara langsung dengan pihak pegawai kantor Perum Pegadaian 

Cabang Teluk Betung, yang diwakili oleh Pegawai Fungsional Pelayanan 

Kredit KREASI Bapak Suhendri, S. H.   

 

 



Setelah semua data terkumpul, maka  selanjutnya diadakan pengolahan data 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Identifikasi data, dilakukan untuk menentukan kelengkapan data yang 

sesuai dengan pokok bahasan. 

2. Seleksi data, yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh 

apakah data yang terkumpul terdapat kekurangan dan memerlukan 

perbaikan data.  

3. Sistematis data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah 

ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis agar 

memudahkan dalam menganalisis. 

E.  Analisis Data 

Setelah diadakan pengolahan data maka dilakukan analisis data secara kualitatif, 

yaitu dengan menguraikan data-data dalam bentuk kalimat yang jelas dan tersusun 

secara terperinci dan sistematis sehingga memudahkan di dalam penarikan 

kesimpulan akhir sebagai jawaban terhadap masalah yang dikemukakan dalam 

skripsi ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


