
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat terutama di 

bidang perdagangan, uang kertas sebagai alat pembayaran dirasakan 

mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya, terutama 

untuk transaksi dalam jumlah yang besar. Adanya perkembangan 

perekonomian ini merupakan salah satu wujud dari kebebasan dari warga 

negara dan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi dalam memenuhi 

kehidupannya.  

Setiap orang bebas melakukan berbagai hal guna mempertahankan 

hidupnya, seperti dalam hal ini transaksi jual beli yang terjadi dalam 

masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Djoko Prakoso dan 

Bambang Riyadi juga mengatakan bahwa transaksi jual beli merupakan hak 

setiap individu/manusia, dikatakan demikian karena jual beli merupakan suatu 

kegiatan manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari.
1
 Dalam suatu transaksi jual beli, apapun jenis benda yang 

diperjualbelikan mulai dari jual beli biasa seperti jual beli permen di kios-kios 

sampai jual beli yang dilakukan secara tertulis seperti jual beli tanah, bebas 

untuk dilakukan dengan syarat tidak melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

                                                           
1
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Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 10. 
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Berbicara mengenai transaksi jual beli baik secara langsung maupun 

secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar 

sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan 

bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
2
 Ketentuan yang 

mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang 

memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, 

sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUHPerdata ini 

tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas 

Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan 

bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta 

selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah 

perjanjian adalah sebagai berikut: 

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian. 

2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian. 

3. Suatu hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal. 

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang 

membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh 

ada paksaan, kekhilafan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog). Dalam 

                                                           
2
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melaksanakan jual beli ini tentunya memerlukan adanya alat atau instrumen 

untuk melakukan pembayaram. Instrumen/alat pembayaran merupakan media 

yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran saat ini dapat 

diklasifikasikan atas tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah 

uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah dikenal 

selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas 

alat pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut paper-

based instrument seperti, cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain serta alat 

pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut card-based 

instrument seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain.
3
 

Adanya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran ini adalah 

merupakan sebuah akibat perkembangan perekonomian dan kemajuan 

masyarakat terutama di bidang perdagangan. Uang sebagai alat pembayaran 

dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-

transaksinya, terutama untuk transaksi dalam jumlah yang besar. Penyelesaian 

transaksi dengan membawa sejumlah uang yang besar selain tidak praktis, 

juga dapat menimbulkan risiko-risiko tertentu. Adanya risiko dalam 

penyelesaian transaksi dengan membawa sejumlah uang atau secara tunai 

disebabkan beberapa faktor antara lain:
4
 Sulitnya pengangkutan uang tunai 

dari negara yang satu ke negara yang lain, mahalnya biaya pengangkutan uang 

                                                           
3
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Pembayaran Nasional, hlm. 2. 
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tunai, karena bahannya yang berat, adanya risiko pengangkutan uang dan 

perampokan sebagai akibat situasi yang belum sepenuhnya aman. 

Adanya risiko tersebut, maka untuk mengatasi keadaan tersebut di atas, 

maka dicarilah jenis alat pembayaran baru selain mata uang. Alat pembayaran 

yang dimaksud adalah dengan mempergunakan surat-surat atau akta-akta lain 

yang bernilai uang yang disebut dengan kata uang giral. Surat-surat atau akta-

akta yang bernilai uang ini disebut surat perniagaan (handelspapieren) atau 

uang Giral.
5
 Dalam perkembangan selanjutnya, dunia perbankan melahirkan 

suatu tawaran instrumen baru. Alat pembayaran baru yang disajikan 

mengandung berbagai kemudahan bagi siapa saja yang berhak 

mengunakannya salah satunya adalah kartu kredit, kartu ATM serta kartu 

debit. 

Timbulnya kartu kredit/credit card sebagai alat pembayaran jenis baru, 

adalah merupakan salah satu usaha perkembangan dari potensi, inisiatif dan 

daya kreasi di bidang alat-alat pembayaran yang ada di dalam masyarakat.
6
  

Di Indonesia penggunaan Kartu Kredit mulai diperkenalkan tahun 1980-an 

oleh bank-bank tertentu di Amerika (Contoh: Bank of America).  

Perkembangan penggunaan Kartu Kredit boleh dikatakan sangat pesat 

karena perkembangan tersebut sebenarnya didorong oleh berbagai faktor yang 

berkenaan dengan pengunaan kemudahan, kepraktisan dan citra diri pemegang 

kartu kredit.
7
 Dalam hal pengggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran 

                                                           
5
Soeratno, 1986, Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai dan Masalahnya, Semarang: Fakultas 

Hukum UNDIP, hlm. 1. 
6
Sri Redjeki Hartono,1994, Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit, Jakarta: Badan Pembinaan 

Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, hlm.3. 
7
Muhammad Djumhana, 1993, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,  

hlm. 228. 
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untuk melakukan belanja di mana dilakukan dengan cara bank akan 

melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada merchant atau bank lain sesuai 

dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit kemudian 

setelah bank penerbit kartu kredit melakukan pembayaran terhadap pemegang 

kartu kredit tersebut maka pemegang kartu kredit bertanggung jawab untuk 

membayar kepada bank penerbit kartu kredit atas jumlah transaksi yang 

tercantum dalam jumlah tagihan dan tagihan dilakukan setiap bulan dengan 

melalui billing statement ke alamat pemegang kartu kredit atau melalui email.
8
 

Sebagai salah satu alat/sarana pembayaran, Kartu Kredit relatif mempunyai 

kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dengan alat pembayaran tunai.  

Penggunaan Kartu Kredit dalam fungsinya sebagai alat/sarana pembayaran, 

telah memberikan suatu substitusi alat pembayaran yang sah (uang kertas dan 

logam). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kartu kredit merupakan 

instrumen baru dalam dunia perdagangan dan merupakan surat-surat berharga 

yang mempunyai nilai uang atau bisa disebut sebagai uang giral.  

Berlakunya Kartu Kredit di masyarakat apabila berhubungan dengan 

hukum, maka hukum dipandang sebagai sesuatu yang esensial bagi penciptaan 

dan pembinaan pasar-pasar. Sifat esensial hukum di sini disebabkan oleh 

karena mampu memberikan prediktabilitas (peramalan) kepada para pelaku 

ekonomi, atau dengan perkataan lain dapat memberikan kepastian hukum 

dalam rangka mereka menjalankan usahanya.  

Nasabah dapat dengan mudah menggunakan kartu kredit sebagai alat 

pembayaran yang sah walaupun nasabah tersebut tidak memiliki uang pada 

                                                           
8
Ch. Gatot Wardoyo, 2005, Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan 

Manajemen, Jakarta: Citra Kreasi, hlm. 76. 
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saat itu dalam hal ini itulah fungsi dari kartu kredit walaupun nasabah tidak 

memiliki uang pada saat itu akan tetapi nasabah dapat melakukan transaksi 

untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan kartu kredit karena prinsip dari 

kartu kredit dapat diartikan sebagai kartu hutang, di mana dalam hal ini bank 

penerbit kartu kredit melakukan pembayaran atas segala transaksi yang 

dilakukan oleh pemegang kartu kredit sesuai dengan limit kartu kredit yang 

ditentukan oleh bank penerbit.
9
 Setelah bank melakukan pembayaran tersebut 

maka bank berhak untuk melakukan tagihan bulanan atas transaksi yang 

dilakukan oleh pemegang kartu kredit tersebut dan pemegang kartu kredit 

memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas tagihan bulanan 

yang diberikan oleh bank berdasarkan jumlah transaksi yang dia lakukan 

dengan melalui billing statement ataupun melalui email.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum dengan judul: “KARTU KREDIT DAN NASABAH 

(Studi tentang Hubungan Hukum Antara Bank dan Pemegang Kartu 

Kredit di Kantor Cabang Utama Bank BCA Surakarta)”. 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dalam suatu 

penelitian karya ilmiah agar lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai 

sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasannya, 

maka dalam penyusunan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:  

                                                           
9
 Ibid. 
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1. Bagaimanakah hubungan hukum antara bank penerbit dengan pemegang 

kartu kredit dalam perjanjian penerbitan kartu kredit di BCA? 

2. Permasalahan apa sajakah yang akan timbul di dalam melakukan transaksi 

dengan menggunakan kartu kredit? 

3. Bagaimanakah perlidungan hukum yang diperoleh masing-masing pihak 

apabila terjadi permasalahan dalam penggunaan kartu kredit? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai 

penelitian tersebut. Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan 

masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Tujuan  

a. Tujuan Objektif  

1) Mendeskripsikan tentang bagaimana hubungan hukum antara bank 

penerbit dengan pemegang kartu kredit dalam perjanjian penerbitan 

kartu kredit di BCA. 

2) Permasalahan apa sajakah yang akan timbul di dalam melakukan 

transaksi dengan menggunakan kartu kredit. 

3) Perlidungan hukum yang diperoleh masing-masing pihak apabila 

dalam penggunaan kartu kredit terjadi permasalahan dalam 

pemakaian kartu kredit. 
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b. Tujuan Subjektif 

Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap 

penerapan teori-teori yang penulis peroleh selama menempuh kuliah 

dalam mengatasi masalah hukum perjanjian kartu kredit yang terjadi 

dalam masyarakat. Selain itu, untuk mengembangkan daya penalaran 

dan daya pikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang 

penulis. Selain itu juga untuk memperoleh data yang penulis 

pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk 

mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

2. Manfaat  

a. Manfaat teoritis 

Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum perdata, memberikan 

sumbangan referensi bagi pengembangan Ilmu Hukum yaitu Hukum 

Perdata dan hukum perjanjian yang disandingkan dengan Hukum 

Perbankan. 

b. Manfaat praktis 

Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dinamis sekaligus 

untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu yang 

diperoleh. Di samping itu, memberikan sumbangan pemikiran dan 

wacana yang luas bagi para pihak yang berkepentingan dalam 

penelitian ini, untuk melatih penulis dalam mengungkapkan masalah 

tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan masalah yang ada 
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dengan metode ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu 

pengetahuan yang penulis dapat selama perkuliahan. 

 

D. Kerangka Pemikiran  

Salah satu teori hukum positif yang diterapkan dalam pembuatan 

perjanjian termasuk dalam hal ini perjanjian penerbitan kartu kredit maupun 

transaksi jual beli antara underwriter dan emiten adalah teori hasrat.
10

 Menurt 

teori hasrat dalam suatu perjanjian prestasi kedua belah pihak dalam suatu 

kontrak yang menekankan kepada pentingnya “hasrat” (will atau intend) dan 

pihak yang memberikan janji. Ukuran dan eksistensi, kekuatan berlaku dan 

substansi dan suatu perjanjian diukur dan hasrat tersebut, yang terpenting 

dalam suatu kontrak atau penjanjian bukan apa yang akan dilakukan oleh para 

pihak dalam kontrak tersebut, tetapi apa yang mereka inginkan. Jadi suatu 

perjanjian mula-mula dibentuk berdasarkan kehendak para pihak. 

Selanjutnya menurut teori yang dikemukan oleh Van Dunne, yang 

mengartikan tentang perjanjian, yaitu “suatu hubungan hukum antara dua 

pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. 

Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus 

dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam 

membuat perjanjian, yaitu:
11

 

1. Tahap pra contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan. 

                                                           
10

Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dan Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra 

Aditya Bakti, hlm. 5 
11

Salim HS, 2002, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Mataram: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi, hlm. 26. 
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2. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara 

para pihak. 

3. Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian. 

Setelah subjek hukum dalam perjanjian telah jelas, termasuk mengenai 

kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus 

menguasai materi atas perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Dua hal 

paling penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian 

serta syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati. Dalam suatu perjanjian 

terdapat beberapa asas, di antaranya adalah asas Kebebasan Berkontrak  

dan asas Konsensualisme (consensualisme).
12

 Asas Konsensualisme 

(consensualisme) adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian itu telah 

lahir pada saat atau detik tercapainya kata sepakat di antara pihak-pihak yang 

melakukan perjanjian tersebut. Asas konsensualisme mendasari lahirnya suatu 

perjanjian dari kata sepakat yang timbul antara kedua belah pihak yang 

mengadakan suatu perjanjian, selain asas konsensualisme ada juga asas 

kebebasan berkontrak yang mengatur dibentuknya perjanjian.
13

 Asas 

kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang 

pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam 

apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum. 

Asas kebebasan berkontrak bersifat mengatur, hal ini sesuai dengan 

Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya 

                                                           
12

 Ridwan Syahrani, 2000, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, hlm. 

212. 
13

 Loc. Cit., hlm. 76. 



11 

mengikat untuk hal-hal yang yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga 

untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, 

kebiasaan atau undang-undang, maksudnya para pihak dalam suatu perjanjian 

pada prinsipnya bebas untuk menentukan isi perjanjian, asalkan tidak 

bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, dan yang 

lebih penting isi perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian 

seperti yang diterangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 

Sementara itu, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua maka 

penulis akan menggunakan teori O. P. Simorangkir, di mana beliau 

mengatakan bahwa perlindungan hukum yang diperoleh oleh masing-masing 

pihak bila terjadi permasalahan kartu kredit dalam penggunaan kartu kredit, 

yaitu mediasi terlebih dahulu akan tetapi apabila cara mediasi tidak berjalan 

bagus atau lancar mnaka dapat melalui pengadilan, gugatan dilakukan di 

wilayah tempat tinggal debitur sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR. Kredit yang 

diberikan merupakan kredit tanpa jaminan khusus sehingga dalam gugatan 

pihak bank selaku kreditur wajib meminta sita jaminan terhadap harta benda 

debitur dengan tujuan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya maka 

harta benda debitur tersebut di jual lelang.
14

 Dalam melakukan penerbitan 

kartu kredit penerbit kartu hendaknya melakukan perjanjian dengan calon 

nasabah pemegang kartu kredit (card holder) dengan berpedoman pada prinsip 

5-C.  Adapun hubungan hukum antara pedagang dengan pembeli (perjanjian 

jual beli barang/jasa) hendaknya dilakukan dengan berdasarkan perjanjian 

                                                           
14

 O. P. Simorangkir, 1986, Seluk Beluk Bank Komersil, Jakarta: Aksara Persada, hlm. 91. 
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yang dicantumkan di dalam perjanjian kerjasama antara pedagang dengan 

Bank Penerbit dan perjanjian pemberian kredit antara Bank Penerbit dengan 

Pemegang Kartu. Sedangkan antara bank dengan pedagang seharusnya 

terdapat perjanjian kerjasama yang menjelaskan syarat dan ketentuan bila 

pemegang kartu berbelanja.
15

 Dalam hal jaminan, bank hendaknya meminta 

jaminan khusus sesuai dengan hukum jaminan berupa benda bergerak atau 

benda tidak bergerak sehingga bila terjadi kredit bermasalah maka agunan 

tersebut bisa dieksekusi untuk pelunasan hutang debitur. Bilamana terjadi 

kegagalan dalam pembayaran hutang beserta bunga oleh debitur maka 

hendaknya kreditur melakukan upaya damai (mediasi) terlebih dahulu karena 

dengan upaya damai dapat menghemat biaya dan waktu. Bila memang tidak 

memungkinkan jalan damai, maka kreditur bisa melakukan upaya hukum 

melalui Pengadilan dengan gugatan perdata untuk mengeksekusi harta benda 

debitur. 

 

E. Metode Penelitian  

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analitis, yakni: 

“Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara 

menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.”
16

 

Di mana dalam hal ini penulis memberikan gambaran serta uraian secara 

                                                           
15

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan 

Pembiayaan, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 265. 
16

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hlm. 58. 
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terperinci tentang bagaimana hal-hal yang harus dihubungkan hukum 

antara bank penerbit kartu kredit dengan penerima kartu kredit.  Selain itu 

di dalam penelitian ini juga dijelaskan tentang akibat hukum yang 

ditimbulkan serta upaya hukum yang dilakukan oleh bank apabila terjadi 

wanprestasi dari penerima kartu kredit terhadap bank”.17
  

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris adalah suatu pendekatan penelitian hukum dikonsepkan sebagai 

pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial 

yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, 

dikaji sebagai variabel bebas/sebab (independent variabel) yang 

menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, 

kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (socio-legal 

research),
18

 yang kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan hukum 

perdata di Indonesia yang disandingkan dengan  hukum perjanjian dan 

hukum perbankan. 

3. Sumber dan Jenis Data  

Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder yaitu: 

a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau 

dari objek penelitian di BCA Kantor Cabang Utama Surakarta. 

                                                           
17

Ibid. 
18

Ibid. 
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b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari kepustakaan berupa 

buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Penulis dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data 

yang digunakan terbagi menjadi 2 yaitu data primer yang dilakukan 

dengan cara wawancara dan riset data dan data sekunder yang dilakuan 

dengan cara studi pustaka yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara pewawancara mengajukan 

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang benar dan 

pasti dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan responden adalah Bank Central Asia 

Surakarta bagian kartu kredit. 

b. Riset Data  

Riset data dilakukan dengan meminta proses pengajuan kartu kredit di 

Bank Central Asia Surakarta yaitu dengan cara meminta formulir 

pengajuan kartu kredit yang biasa disebut dengan aplikasi kartu kredit 

BCA dimana didalam aplikasi kartu kredit BCA telah terdapat aturan-

aturan tentang mekanisme dan syarat pengajuan kartu kredit BCA 

dengan segala ketentuannya. 
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c. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta 

mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, 

peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan 

dengan objek penelitian tersebut dan kemudian dilakukan analisa data. 

5. Metode Analisis Data  

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari data primer 

maupun data sekunder, dipergunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian 

menganalisa.
19

 

Teknik deskriptif kualitatif, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu 

kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum dimana 

dalam hal ini penulis ingin menguraikan tentang suatu kondisi atau posisi 

dari sebuah akibat hukum dari adanya wanprestasi dalam pemberian kartu 

kredit. 

 

F. Sistematika Skripsi  

Memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam 

penulisan hukum ini, penulis akan membangi penulisan hukum ini menjadi 

empat bab yang setiap bab dibagi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 

memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun 

sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:  

                                                           
19

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia  

(UI-Press), hlm. 5. 
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Bab I adalah  Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 

Bab II adalah Landasan Teori, memuat Tinjauan umum tentang Bank, 

yang berisi Pengertian dan Fungsi Bank, Tinjauan umum tentang Kartu 

Kredit, Pengertian Kartu Kredit, Prosedur Pembuatan Kartu Kredit, Pihak-

Pihak Yang Terlibat Dalam Penggunaan Kartu Kredit, kemudian Tinjauan 

Umum tentang Perjanjian Kartu Kredit, berisi Pengertian Kartu Kredit, Syarat-

Syarat Perjanjian Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit  Para Pihak Yang 

Terlibat Dalam Kartu Kredit, Klausula-Klausula Dalam Perjanjian Kartu 

Kredit. 

Bab III adalah Pembahasan Hasil Penelitian berisi Hubungan Hukum 

Antara Bank Penerbit dengan Pemegang Kartu Kredit dalam Perjanjian 

Penerbitan Kartu Kredit, Permasalahan yang akan timbul di dalam melakukan 

transaksi dengan menggunakan kartu kredit, dan Perlidungan hukum yang 

diperoleh dari masing-masing pihak apabila dalam penggunaan kartu kredit 

terjadi permasalahan dalam  kartu kredit. 

Bab IV  adalah Penutup, yang berupa Kesimpulan dan Saran. 

 


