
50 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

 
] 

A. Jenis dan Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif terapan (Applied research). 

Penelitian hukum normatif terapan diarahkan pada sasaran penilitian terhadap 

ketentuan kredit khususnya berkaitan dengan jaminan dalam satu paket , 

kemudian diterapkan, diberlakukan. Sebagai bukti bahwa ketentuan tersebut 

sudah diterapkan dibuktikan dengan adanya dokumen pelaksanaannya. Jadi, 

objek kajian dalam penelitian ini, di samping normatif  dalam bentuk Undang-

undang Perbankan, Perjanjian kredit, juga termasuk dokumen sebagai produk 

kegiatan-kegiatan atau terapan dari ketentuan-ketentuan perjanjian kredit yang 

dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit. Hasil 

penelitian ini akan dideskripsikan sesuai dengan penelitian yang bertipe 

deskriptif, artinya hasil penelitian tersebut diuraikan secara lengkap, rinci, 

sistematis, sehingga mudah dipahami. 

 
 

B. Pendekatan masalah 

Pendekatan masalah adalah suatu bentuk usaha dalam melakukan gerak 

langkah untuk mencapai dan mendapatkan jawaban atas permasalahan. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

teoritis yuridis yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mencari 
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berbagai macam literatur, buku-buku, peraturan dan bahan hukum lain yang 

berhubungan dengan hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.  

 
 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang terdiri dari : 

1. Bahan hukum primer, terdiri dari:  

 

a Kitab Undang-undang Hukum  Perdata; 

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 

c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 

d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria; 

e. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan; 

f. dokumen perjanjian kredit. 

 

2. Bahan hukum  sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berbagai literatur atau 

buku-buku yang berhubungan dengan perjanjian kredit. 

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya memberi 

penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri 

dari kamus dan pedoman penulisan karya ilmiah. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penilitian ini adalah : 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengumpulkan 

literatur hukum serta membaca, mengutip, dan membuat ikhtisar bahan 

hukum yang ada kaitannya dengan pokok bahasan dari bahan-bahan 

berupa literatur-literatur hukum dan peraturan perundang-undangan. 

2. Studi Dokumen 

Dalam studi dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 

mengkaji dokumen mengenai Perjanjian Kredit dengan Menggunakan 

Jaminan Hak Tanggungan. 

3. Wawancara 

Wawancara dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

bertujuan sebagai pendukung data sekunder dengan diperolehnya 

informasi lansung mengenai perjanjian kredit, wawancara dilakukan 

dengan Bagian Analisis Kredit, dan Direktur pada PD. Bank Pasar Kota 

Bandar Lampung. 

 

E.  Pengolahan Data 

 

Pengolahan data ini dilakukan dengan cara: 

 

1. Seleksi data, yaitu memeriksa data secara selektif untuk mengetahui 

kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. 
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2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data dengan kelompok atau 

aturan yang ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dalam penelitian ini. 

3. Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut tata urutan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasa sehingga mudah 

dianalisis. 

 

F.  Analisis Data 

 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis secara 

kualitatif, yaitu dengan cara menerangkan suatu keadaan sesuai dengan 

perumusan masalah, tujuan dan konsep atau teori yang berkenaan dengan hal 

tersebut. Selanjutnya hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk kalimat 

yang tersusun secara sistematis, jelas dan rinci sehingga memudahkan dalam 

pemberian arti terhadap data tersebut. 


