
 

 

 

 

 

III.    METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research). 

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

mengkaji bahan hukum tertulis dari berbagai aspek bahan pustaka dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Abdulkadir Muhammad, 2004: 101). 

Berdasarkan pengertian di atas maka penelitian ini akan mengkaji dan 

menganalisis suatu peraturan perundang-undangan berupa UU Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan perundang-undangan yang 

terkait dengan penelitian yang diteliti. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah 

perlindungan hukum bagi pemegang obligasi akibat perusahaan tidak mampu 

membayar utang. 

B. Tipe Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe 

penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad 

(2004: 50), tipe penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 

memperoleh penggambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan tertentu dan 

pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum 
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tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Untuk itu, berdasarkan tipe deskriptif 

maka penelitian ini bertujuan digunakan untuk menggambarkan secara jelas, rinci, 

dan sistematis tentang perlindungan hukum bagi pemegang obligasi akibat 

perusahaan tidak mampu membayar utang. 

C. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis teoritis, yaitu 

suatu pendekatan dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan perundang-

undangan dan literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. 

(Abdulkadir Muhammad, 2004: 143). Untuk itu, penelitian ini mengkaji tentang 

perlindungan hukum bagi pemegang obligasi akibat perusahaan tidak mampu 

membayar utang berdasarkan ketentuan hukum Undang-Undang Kepailtan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari penelitian pustaka meliputi buku-buku literatur, 

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud laporan dan seterusnya. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan 

hukum primer dan sekunder. 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan 

mengikat, yang berasal dari: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 
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c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).  

2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang 

ditulis para ahli. 

3. Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat dan 

memahami berbagai peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Studi 

kepustakaan juga dilakukan melalui pencarian ke beberapa sumber data, 

seperti katalog perpustakaan dan media internet. 

b. Studi Dokumen 

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen 

yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu : Hubungan hukum antara  

pemegang obligasi dan  penerbit obligasi yang  pailit, bentuk perlindungan 

hukum bagi para pemegang obligasi jika  perusahaan selaku penerbit obligasi 

tidak mampu membayar utang, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 
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pemegang obligasi jika perusahaan penerbit obligasi jika perusahaan penerbit 

tidak mampu membayar utang. 

 

F. Pengolahan Data 

 

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan data dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Identifikasi data, yaitu mengumpulkan data serta memilih dan memilah data 

yang berkaitan dengan penelitian; 

b. Klasifikasi data, yaitu menyusun data sesuai dengan bidang atau kelompoknya 

agar memudahkan dalam menganalisisnya; 

c. Penyusunan data, yaitu menyusun data secara sistimatis sehingga 

mempermudah dalam pengkajiannya. 

G. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menginterprestasikan 

data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian 

dilakukan pembahasan dan analisisnya sebagai jawaban atas pokok bahasan. 

Interprestasi data yaitu menguraikan data yang telah disusun tersebut sehingga 

diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas. 

 


