
III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1.  Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka jenis penelitian ini

adalah penelitian hukum normatif-terapan (applied law approach). Penelitian

hukum noramtif-terapan adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau

implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara

faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat

(Abdulkadir Muhammad, 2004: 34). Penelitian ini menyangkut tentang

Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Uang Pada PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta

Makmur Perwakilan Lampung Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Teluk

Betung.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yang

menggambarkan atau mendeskripsikan secara terperinci sehingga diperoleh

gambaran yang jelas dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap uang

tunai di bank oleh perusahaan asuransi.

B. Pendekatan Masalah
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Pendekatan masalah yang digunakan adalah studi kasus hukum nonyudisial

(nonjudicial case study). Yaitu stusdi kasus hukum tanpa konflik yang tidak

melibatkan pengadilan. Kalaupun ada konflik, diselesaikan oleh pihak-pihak

sendiri secara damai. (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 40)

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diajukan adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang

Teluk Betung dan PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur Perwakilan

Lampung.

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dikemukakan diatas, maka data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yaitu

hasil wawancara dengan pihak Bank Rakyat Indonesia selaku tertanggung dan

pihak PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur selaku penanggung dalam

perjanjian asuransi uang.

2.  Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum dengan cara

mempelajari, mengutip serta mencatat literatur-literatur dan catatan serta bahan

informasi yang ada hubungannya dengan materi, seperti peraturan perundang-



26

undangan, dokumen berupa polis, perjanjian kerja sama, dokumen klaim dan lain-

lain. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan  hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pokok bahasan, terdiri dari:

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 1847

Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang perubahan dan Penambahan atas

Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara

Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959)

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1992 Tambahan lembaran

Negara Nomor 3647)

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472),

sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)



27

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang menjelaskan pokok

bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian

ini yang menjadi bahan hukum tersier berupa kamus besar Bahasa Indonesia, surat

kabar, dan pencarian data melaui internet.

E. Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, langkah-langkah

dan  metode yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan

mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan

secara langsung atau lisan pada informan yang terlibat dengan peristiwa hukum

yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penulisan

skripsi ini. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan data penunjang dari data

sekunder dengan cara melakukan wawancara kepada bapak Muhamad Asprianto,

staf dari PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur selaku penangung dan

Bapak Ardian Marsen, front liner dari pihak Bank Rakyat Indonesia selaku
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tertanggung. Wawancara dilakukan dengan tidak berstruktur, hanya berupa

pokok-pokok pertanyaan yang ditanyakan langsung.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak

dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti

pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum,

pengembangan hukum, serta praktik hukum. (Abdulkadir Muhammad, 2004:83).

Dokumen yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini antara lain:

a. Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

dengan PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur Nomor:

B.085/ADK/PJB/04/2005/Nomor: PKS.005/DIR/UND/04/2005 beserta

perubahannya terakhir dalam Addendum I Perjanjian Kerja Sama antara PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Asuransi Bringin Sejahtera

Arta Makmur Nomor:B.051/ADK/PJB/04/2007/Nomor:PKS.006/DIR /UND/

06/2007 tanggal 4 Juni 2007.

b. Polis Asuransi Uang

c. Dokumen Penutupan

d. Dokumen Klaim berupa bukti deklarasi transaksi yang dilakukan pihak bank

yang sebelumnya juga telah diterima oleh pihak asuransi, surat laporan

kehilangan serta berita acara yang diminta dari kepolisian yang mewilayahi

tempat kerugian itu terjadi.

e. Serta dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan

penutupan asuransi dan pengajuan klaim asuransi.
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F.  Pengolahan Data

Apabila data yang diperlukan dalam penelitian ini telah terkumpul, maka data

tersebut akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Seleksi data, yaitu memeriksa data secara selektif untuk mengetahui kesesuian

data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan  data sesuai dengan pokok-pokok

bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian

ini.

c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah

ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam

menginterpretasikan data.

G.  Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk menyempurnakan data yang ada dalam bentuk

yang lebih mudah dibaca dan dipahami untuk memberikan jawaban secara rinci

dan sistematis terhadap rumusan maslah dan pokok bahasan dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif

yaitu dengan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat secara terperinci dan

sistematis, sehingga akan mempermudah dalam memberikan jawaban serta

menarik kesimpulan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.


