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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan masih terjaga dengan kinerja yang terus 

membaik ditopang oleh peningkatan rentabilitas (kemampuan perusahaan 

mencetak laba). Selain itu, kecukupan permodalan dan likuiditas juga dinilai 

masih memadai meskipun resiko kredit cenderung mengalami peningkatan. 

Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen krisis OJK, 

mengatakan, Return on Assets (ROA) yang mengalami kenaikan sebanyak 23 

basis poin (bps) per Januari 2017 menjadi 2,46% (month to month/mtm) 

dibandingkan akhir Desember lalu yang hanya 2,23%. Sementara dari sisi 

Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) ikut naik 172 bps 

dari 82,22% akhir 2016 lalu menjadi 83,94% per Januari 2017.
1

Kondisi tersebut pada satu sisi sangat bermanfaat bagi kepentingan 

perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan 

fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga penunjang 

lainnya. Salah satu sistem keuangan di Indonesia adalah sistem perbankan, 

yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Namun operasi perkreditan itu hanyalah mungkin dapat dilakukan oleh suatu 

bank apabila bank itu memiliki dana yang cukup.  

1
Tribunnews 2017, OJK Sebut Kondisi Perbankan Indonesia Stabil dan Cenderung 

Membaik, diakses dari http://banjarmasin.tribunnews.com 

http://banjarmasin.tribunnews.com/tag/perbankan
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Dana yang diperoleh bank sebagian besar berasal dari masyarakat 

yang dihimpun oleh bank untuk disimpan. Sebagaimana diketahui bank sebagai 

lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat 

mempunyai peranan dan posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi. 

Dengan demikian maka setiap bank dituntut untuk mampu bersaing dalam 

penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat. Berbagai jasa perbankan dan produk perbankan dikeluarkan guna 

menarik nasabah sebanyak mungkin diantaranya melalui peningkatan terhadap 

pelayanan bank, berupa pemberian bunga simpanan yang cukup tinggi dan 

insentif lainnya bagi nasabah penyimpan dana, baik berupa hadiah undian, 

fasilitas yang berupa kemudahan tarik/setor dana nasabah serta penggunaan 

teknologi canggih untuk menunjang berbagai kegiatan tersebut. 

Jaminan merupakan unsur yang sangat penting dan mempunyai peran 

dalam penentuan analisis kredit. Dalam undang-undang perbankan, yang 

dimaksud dengan pemberian jaminan kredit adalah “keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur” untuk melunasi utangnya. Sedangkan 

agunan adalah merupakan salah satu unsur dari jaminan, sehingga apabila 

berdasarkan unsur -unsur lain (watak, kemampuan, modal dan prospek usaha) 

telah dapat diperoleh keyakinan, maka agunan dapat hanya berupa barang, 

proyek atau hak tagih dari proyek yang dibiayainya tersebut. 

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang di 

utamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur- kreditur lain. 
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Tanah yang bersertifikat tersebut yang dijadikan sebagai jaminan 

utang atau kredit oleh Debitur kepada Bank, akan dibebankan dengan Hak 

Tanggungan. Pembebanan Hak Tanggungan tersebut dapat dilakukan dengan 2 

(dua) cara yaitu secara langsung dengan penandatanganan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT) antara Bank dengan pemilik tanah (pemberi Hak 

Tanggungan) yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya 

di singkat (PPAT) atau secara tidak langsung yang dilakukan melalui Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dari pemberi Hak 

Tanggungan kepada Bank yang dapat dibuat di hadapan PPAT atau dihadapan 

notaris. Dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 pasal 15 ayat 4 disebutkan 

bahwa  Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah 

yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.
2
 

Selanjutnya apabila proses pendaftaran tanah tersebut telah selesai dan 

sertifikat atas tanah tersebut telah keluar, Bank baru melaksanakan 

penandatanganan Akta Pemberian Hak Tangungan dan selanjutnya diakukan 

pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan atas tanah tersebut. 

Penilaian yang dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian guna mengurangi adanya risiko yang akan timbul dikemudian 

hari. Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka 

pemberian kredit tercermin dalam kriteria-kriteria yang dinamakan “The Five 

C’s Principle of Credit Analysis”. Adapun penjelasan tentang analisis dengan 

                                                           
2
 Nufus, Nur Hayatun. 2010. Proses Pembebanan Hak Tanggungan terhadap Tanah yang 

Belum Bersertifikat. Universitas Diponegoro Semarang. 
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5C adalah sebagai berikut: a) Character, yang bermakna watak, sifat, kebiasan 

debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit; b) 

Capacity, adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk 

mengembalikan pinjaman; c) Capital, Melihat banyaknya modal yang dimiliki 

oleh debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam 

usahanya, kreditur menilai modal debitur tersebut; d) Colateral, jaminan yang 

digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan 

pinjamannya; e) Condition of Economy, dilihat dari keadaan perekonomian 

disekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk 

memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. 

Walaupun beberapa bank telah menempuh usaha yang intensif dengan 

penuh kehati-hatian, namun sekalipun demikian masih terjadi dalam kenyataan 

terjadinya kredit macet. Terungkap bahwa yang menjadi faktor-faktor yang 

menimbulkan kredit macet, dapat dibedakan antara faktor internal dan faktor 

eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang terdapat di 

dalam tubuh Bank sendiri, misalnya: 

a. Analisis yang tidak tepat; 

b. Pengaruh dari pemilik Bank dalam keputusan kredit; 

c. Kualitas manajemen bank. 

Sedangkan faktor disebut sebagai faktor eksternal yang menjadi sebab 

kredit tersebut macet, yaitu: 

a. Lembaga jaminan yang tidak ideal, yaitu berupa hipotik atau fidusia; 

b. Syarat-syarat sahnya perjanjian kredit tidak berdasarkan perundang-undangan 

yang berlaku. Baik syarat subyektif mapun memenuhi syarat objektif. 
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c. Selalu berdasarkan standar kontrak yang bertentangan dengan 

perundangan-undangan yang merugikan debitur. Sehingga debitur tidak 

dapat melaksanakan perjanjian atau kontrak tersebut. 

Untuk dapat memberikan kredit, bank membutuhkan agunan  

(collateral) dari calon debiturnya agar ketika terjadi permasalahan kredit 

seperti kredit macet, jaminan tersebut dapat dijadikan barang yang dapat disita. 

Misalnya seperti jaminan kebendaan terdiri dari kebendaan tidak bergerak dan 

jaminan kebendaan bergerak, jaminan tidak bergerak terdiri dari hipotik, resi 

gudang dan hak tanggungan, sedangkan jaminan barang bergerak terdiri dari 

gadai dan fidusia. Jaminan pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya 

berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur 

cidera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit 

tersebut, maka akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan 

dan kepastian hukum kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun 

nasabah debiturnya wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek 

jaminan kredit bank yang bersangkutan. Jaminan merupakan sesuatu yang 

diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan bahwa debitur akan memenuhi 

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
3
 

Peneliti memiliki hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan jaminan 

secara umum, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji secara 

mendalam. Sehingga dari sini peneliti hanya mengemukakan beberapa penelitian 

terdahulu yang terkait dengan jaminan secara umum adalah sebagai berikut : 

                                                           
3
 Hadisoeprapto, Hartono. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. 

Yogyakarta. PT. Liberty 
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1. Hasil penelitian menunjukkan terbatasnya peranan bank dalam memberikan 

kredit dengan jaminan Resi Gudang terkait dengan perkembangan dan 

penerapan sistem Resi Gudang di Indonesia. Pelaksanaan sistem Resi 

Gudang di Indonesia saat ini masih dalam tahap penyempurnaan dan 

pembangunan infrastruktur serta kelembagaan yang menopang berjalannya 

Sistem Resi Gudang tersebut. UUSRG dan peraturan pelaksana lainnya 

telah mengatur sedemikian rupa tentang perlindungan hukum bagi 

pemegang hak jaminan yaitu dengan melibatkan institusi-institusi atau 

lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
4
 

2. Hasil penelitian menunjukkan Hak Tanggungan yang obyeknya tanah 

dengan status Hak Guna Bangunan yang berakhir sebelum kreditnya jatuh 

tempo tidak mendapat perlindungan hukum berdasarkan UUHT. 

Berakhirnya jangka waktu HGB mengakibatkan Hak Tanggungan yang 

membebaninya ikut terhapus. Tahap pemberian Hak Tanggungan, yaitu 

dengan pembuatan APHT dihadapan PPAT, hanya saja tidak didahului 

dengan perjanjian utang piutang. Tahap pendaftarannya oleh Kantor 

Pertanahan, yamg menentukan saat lahirnya Hak Tanggungan yang 

dibebankan.
5
 

3. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan 

terhadap tanah yang belum bersertifikat dalam prakteknya tidak pernah 

dilakukan bank dengan membuat APHT secara langsung terhadap tanah-

                                                           
4
 Batubara, Larisa Muchdani. 2012. Perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan 

sebagai kreditur penerimaan hak jaminan resi gudang : Universitas Sumatera Utara. 
5
 Sari, Eka Widya Retno. 2008. Pemberian kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan yang 

yang objeknya tanah dengan status hak guna bangunan: Universitas Diponegoro Semarang.  
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tanah yang belum bersertifikat. Pertimbangan hukum tidak dibuatnya 

APHT terhadap tanah-tanah yang belum terdaftar oleh karena terdapat 

kemungkinan hak-hak atas tanah tersebut belum jelas kepemilikannya. 

Dalam prakteknya Notaris/PPAT selalu membuatkan Surat Kuasa 

Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) sesuai Pasal 15 (4) UUHT, untuk 

mengikat jaminan atas tanah-tanah yang belum bersertifikat yang akan 

dijadikan agunan. Akan tetapi hal inilah yang menjadi kendala karena 

proses pengsertifikatannya memerlukan jangka waktu yang lebih dari 3 

(tiga) bulan bahkan bisa mencapai 1 (satu) tahun. 
6
 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 

10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang 1992 tentang 

Perbankan, maka bank dapat saja memberikan kredit kepada siapapun yang 

dikehendakinya asalkan bank mempunyai keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Dalam pembuatan perjanjian kredit, pada umumnya bank tidak 

akan menyetujui permintaan kredit tanpa memperhatikan jaminan yang 

diberikan oleh debitur. Sehingga, ketika menyalurkan kredit bank meminta 

debitur untuk memberikan agunan sebagai jaminan ketika melakukan 

permintaan kredit kepada bank untuk mengamankan kredit yang diberikan 

oleh bank. Dengan tujuan lain untuk mengamankan dana masyarakat yang 

ditempatkan di bank. 

                                                           
6
 Ibid  hal 3 
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Benda jaminan yang sering digunakan untuk permintaan kredit yang 

paling disukai oleh lembaga keuangan seperti bank yang memberikan fasilitas 

kredit adalah tanah. Karena pada umumnya, tanah mudah dijual, harga tanah 

terus meningkat, tanah mempunyai tanda bukti hak, sulit digelapkan, serta 

dapat dibebani hak tanggungan yang memberikan hak istimewa kepada 

kreditur atau bank. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang selanjutnya disebut UUHT. 

Walaupun di dalam Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

yang selanjutnya disebut KUH Perdata sudah mengatur mengenai jaminan 

umum. Akan tetapi seringkali bank tidak merasa puas dengan jaminan yang 

dirumuskan secara umum tersebut. Sehingga, bank perlu meminta kepada 

debitur untuk memberikan benda tertentu sebagai jaminan yang lebih kuat untuk 

diikat secara yuridis. Hak milik dapat dijadikan jaminan kredit dengan dibebani 

Hak Tanggungan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 25 UUPA. 

Pengaturan tentang pendaftaran di Kantor Pertanahan untuk 

pemberian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 13 UUHT. Dalam praktik di 

dunia perbankan, dikenal adanya objek jaminan akta jual beli hak atas tanah. 

Akta Jual Beli Hak atas Tanah adalah dokumen yang membuktikan adanya 

alat bukti perjanjian jual beli tanah dari pemilik sebagai penjual kepada 

pembeli sebagai pemilik baru. Pada prinsipnya jual beli tanah bersifat terang 

dan tunai, yaitu dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

dan harganya telah dibayar lunas. 
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, bahwa PPAT bertugas pokok 

melaksanakan sebagai kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta 

sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh 

perbuatan hukum. Akta tersebut kemudian dapat menjadi dasar persertifikatan 

tanah, jika akta tersebut adalah akta jual beli tanah, maka dapat menjadi bukti 

bahwa terjadi transaksi jual beli tanah. Namun, bukti kepemilikan tanah dapat 

dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas 

tanah yang kuat status hukumnya. 

Maka dari itu apabila objek jaminan kredit berupa akta jual beli hak atas 

tanah, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan tenggang waktu 

yang telah diperjanjikan, tidak bisa dilakukan eksekusi terhadap tanah tersebut, 

karena akta jual beli hak atas tanah tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat 

terhadap kepemilikan tanah tersebut. Dengan latar belakang di atas, maka penulis 

menulis judul “ Praktik Penjaminan Akta Jual Beli Hak atas Tanah di Bank Jatim 

cabang Kediri ditinjau dari Perspektf Hukum Jaminan”. 

 

B. Rumusan Permasalahan 

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana praktik penjaminan akta jual beli hak atas tanah  di Bank Jatim 

cabang Kediri ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak 

tanggungan? 
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2. Faktor pendukung dan kendala yang dihadapi oleh Bank Jatim cabang 

Kediri tentang praktik penjaminan akta jual beli hak atas tanah ditinjau 

dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini yaitu: 

1. Untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis praktik 

penjaminan akta jual beli hak atas tanah  di Bank Jatim cabang Kediri 

ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. 

2. Untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis kendala dan 

pendukung yang dihadapi oleh Bank Jatim cabang Kediri ditinjau dari 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritik 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk mengembangkan Ilmu Hukum secara umum dan khususnya mata 

kuliah hukum jaminan mengenai akta jual beli hak atas tanah.  

2. Secara praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka 

menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dan 

mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dalam hal ini mengenai 

praktek penjaminan akta jual beli hak atas tanahditinjau dari 

perspektif hukum serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1). 
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b. Instititusi Bank 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta 

sumbangan pemikiran serta kontribusi bagi bank yang berkaitan 

dengan melaksanakan perlindungan hukum bagi kreditur atas kredit 

macet dengan objek “jaminan” akta jual beli hak atas tanah. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap 

masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum tentang lembaga 

jaminan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum kualitatif, yang mempunyai arti bahwa penelitian  ini  

mengkaji dengan menggunakan cara kerja menjabarkan hasil penelitian 

berdasarkan penelitian dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh. 

Metode ini digunakan apabila data hasil penelitian tidak dapat diukur 

dengan angka atau dengan ukuran-ukuran lain yang bersifat eksak.
7
 Jenis 

penelitian dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada asas-asas 

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik 

penjaminan akta jual beli hak atas tanah di Bank Jatim cabang Kediri 

ditinjau dari perpektif hukum jaminan. 

 

                                                           
7
 Soekanto, Soerjono. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press 
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2. Lokasi Penelitian 

Untuk  mendapatkan  data dan  informasi  sesuai dengan judul dan 

permasalahan penelitian ini yakni praktik penjaminan akta jual beli hak 

atas tanah di Bank Jatim cabang Kediri ditinjau dari perspektif hukum 

jaminan, maka penelitian ini dilaksanakan di Bank Jatim cabang Kediri 

yang beralamat di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No. 122, Banjaran, 

Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dimaksud adalah menyangkut informasi yang dapat 

memperkaya dan informasi tentang permasalahan yang menjadi perhatian 

peneliti. Sumber yang diharapkan mampu menyediakan informasi yang 

diperlukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari narasumber yang 

berada di Bank Jatim cabang Kediri, data tersebut secara langsung 

berhubungan dengan obyek penelitian dan mampu memberikan informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik melalui wawancara maupun 

melalui pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Data 

primer antara lain : catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan 

data-data menegenai informan. 

2. Data Sekunder  

a. Bahan Hukum Primer  

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a) Norma 

(dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945; (b) Peraturan 

Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan 
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Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan perundang-

undangan; (d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti 

hukum adat; (e) Yurisprudensi; (f) Traktat; (g) Bahan hukum dari 

zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu yang memberikan penjelasan menganai bahan hukum primer, 

seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan 

hukum dan seterusnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi 

keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara 

mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis 

sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh 

dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak 

langsung (data sekunder). Teknik Pengumpulan Data merupakan teknik atau 

cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik menunjuk suatu cara 

sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, 

pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Teknik pengumpulan data 

terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.  

a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari 

tangan pertama).  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang 

sudah ada.  
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Teknik pegumpulan data primer adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara ( Interview ) 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

secara langsung dan sistematis dengan tatap muka, hal ini untuk 

mengetahui apa yang diketahui oleh si penjawab tentang  perlindungan 

hukum bagi kreditur atas kredit macet dengan objek jaminan akta jual 

beli hak atas tanah di bank menurut hukum. Dalam penelitian ini, peneliti 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan dan 

wawancara dilakukan secara langsung pada responden. Yang menjadi 

responden dalam penelitian adalah: 

2. Pejabat Bank Jatim cabang Kediri yang diberi wewenang untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pejabat bank ini 

merupakan populasi sekaligus sampel yang dipilih secara purposive 

sampling. 

3. Nasabah Bank Jatim cabang Kediri yang menjaminkan akta jual beli hak 

tas tanah pada tahun 2016. Populasi semua nasabah yang menjaminkan 

akta jual beli hak tas tanah pada tahun 2016 tidak semuanya dijadikan 

sampel. Sampel responden akan diambil 10% dari populasi dengan 

metode random sampling. 

4. Dokumentasi 

Dokumen terkait utang piutang dengan jaminan akta jual beli hak atas 

tanah di Bank Jatim cabang Kediri. 
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5. Studi Kepustakaan   

Studi kepustakaan dan dokumentasi adalah teknik deskriptif analisis 

yaitu metode yang menggunakan buku literatur, artikel, jurnal ilmiah, 

pendapat para ahli serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini 

sehingga dapat digunakan sebagai pedoman penulisan penelitian ini. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan penguraian data dalam bentuk kalimat yang 

tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian 

diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.
8
 Analisis data yang 

dipergunakan dalam peelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni memberikan 

pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di 

lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. 

Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu 

menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang 

bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. 

 

 

                                                           
8
  Ibid hal 12 
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BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi berbagai Kajian pustaka merupakan teori dasar yang 

berkenaan dengan penelitian ini. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

terkait dengan praktik penjaminan akta jual beli hak atas tanah di Bank Jatim 

cabang Kediri ditinjau dari perspektif hukum jaminan. 

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan. 

 


