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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi, 

juga terjadi dalam dunia perekonomian, bahkan perkembangan kebutuhan 

masyarakat semakin tidak terkendali dan manusia harus mengikuti 

perkembangan tersebut agar tetap dapat menjalankan kegiatan ekonominya. 

Manusia memiliki kebutuhan yang beragam dan tidak pernah merasa puas. 

Manusia mempunyai sifat selalu ingin memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas dalam hidupnya, manusia ini disebut makhluk ekonomi (homo 

economicus)
1
, sehingga hal tersebut mendorong manusia untuk terus 

memenuhi kebutuhannya, padahal dibutuhkan keuangan yang cukup dan stabil 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan.Dalam membantu orang memenuhi 

segala kebutuhannya tersebut, bank mempunyai fungsi yang beragam dalam 

kehidupan sehari-hari bagi setiap anggota masyarakat yang selalu berupaya 

mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, mudah, dan lancar. Berbagai 

pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sehari hari-hari, orang sudah mulai 

merasakan bahwa dirinya tidak mungkin lepas dari berbagai kemudahan yang 

ditawarkan oleh lembaga bank.
2
 Bank berfungsi sebagai “Financial 

Intermediary” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan 
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dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari Unit Surplus kepada 

Unit Deficit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
3
 Dengan 

kredit ini seseorang dapat mendapatkan uang untuk membantu pemenuhan 

kebutuhannya, bahkan untuk modal usaha agar menjadi manusia produktif 

yang dapat meningkatkan perekonomiannya. Fungsi ini sebagaimana 

dijelaskan dalam pengertian kredit yang tertuang dalam Pasal 1 angka 11 

Undang-Undang Perbankan,  

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga.” 

Pemberian kredit tersebut bank wajib memperhatikan beberapa ketentuan 

sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan; 

(1) “Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah 

Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan 

dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.” 

(2) “Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia.” 

 

Pasal 8 tersebut mewajibkan untuk mempunyai keyakinan akan 

kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya, dan juga memperhatikan 

prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan bahwa 

debitur dapat melunasi hutangnya, dan untuk mengetahui atau menentukan 

bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumya dunia 

perbankan menggunakan instrumen analisa yang dikenal dengan the fives of 
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credit atau 5 c yaitu: character (watak), capital (modal), capacity 

(kemampuan), collateral (jaminan), condition of economi (kondisi ekonomi).
4
 

Kredit ini diberikan pada nasabah yang sanggup menyediakan suatu 

benda tertentu atau surat berharga atau orang untuk diikatkan sebagai 

jaminan.
5
 Jaminan dijadikan sebagai salah satu dari analisa pemberian kredit 

karena fungsi jaminan dalam kredit sangat penting yaitu memberikan hak dan 

kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan 

barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi hutangnya pada 

waktu yang telah di tentukan.
6
 Dengan adanya jaminan, bank mendapatkan 

kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat 

yang telah ditentukan.
7
 Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak dan 

benda tidak bergerak. Jaminan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah 

jaminan hak atas tanah yang termasuk dalam jaminan benda tidak bergerak, 

yaitu jaminan hak atas tanah berupa hak milik yang dapat di bebani hak 

tanggungan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu;“hak atas tanah yang dapat di 

bebani hak tanggungan adalah: hak milik; hak guna usaha; hak guna 

bangunan”.  

Hak Tanggungan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak 

Tanggungan adalah; 
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“hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan 

yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pook-

Pokok Agrara, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 

tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.” 

 

Pembebanan sebagai pelunasan hutang tertentu yang dimaksud dalam 

Pasal 5 angka 1 Tanggungan yaitu:“suatu objek hak tanggungan dapat 

dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan 

lebih dari satu utang”, dari pasal tersebut dapat diambil pengertian bahwa hak 

jaminan yang dibebani hak tanggungan dapat di jadikan jaminan atas lebih 

dari satu hutang dengan objek hak tanggungan yang sama, sekaligus 

memberikan pengertian tentang adanya tingkatan-tingkatan hak tanggungan 

sebagai jaminan atas hutang, yang selanjutnya di jelaskan mengenai peringkat 

hak tanggungan yaitu;  

(2) “apabila suatu objek hak tanggungan dibebani dengan lebih dari satu 

hak tanggungan, peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan 

menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan”,  

(3) “peringkat hak tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama 

ditentukan ditentukann menurut tanggal pembuatan akta pemberian hak 

tanggungan”. 

Pemegang hak tanggungan dari masing-masing peringkat tersebut 

hanyalah pemegang hak tanggungan pertama yang mempunyai hak untuk 

menjual obyek hak tanggungan, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu: 

“apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama 

mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan 

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 

dari hasil penjualan tersebut.” 
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Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin 

melakukan penelitian skripsi ini dengan memberikan judul “Pelaksanaan 

Tingkatan–Tingkatan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit dengan 

Jaminan Hak Atas Tanah”.  

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah  

Pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada objek 

yang diteliti perlu dilakukan untuk mempermudah penelitian. Penelitian ini 

dibatasi hanya pada pelaksaan tingkatan-tingkatan hak tanggungan dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah pada kantor Notaris dan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah Seno Budi Santoso, S.H. 

Guna mempermudah pemahanan dan pembahasan permasalahan yang 

akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan 

terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan tingkatan-tingkatan hak tanggungan dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah di kantor Notaris dan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah Seno Budi Santoso, S.H?  

2. Apa yang menjadi kendala pelaksanaan tingkatan-tingkatan hak 

tanggungan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah di 

kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Seno Budi Santoso, S.H?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak 

dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan tingkatan-tingkatan hak tanggungan dalam 

perjanjian kedit dengan jaminan hak atas tanah di kantor Notaris dan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah Seno Budi Santoso, S.H. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan tingkatan-tingkatan hak 

tanggungan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah di 

kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Seno Budi Santoso, S.H. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka manfaat yang 

ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya 

hukum perdata terutama mengenai pelaksanaan tingkatan hak tanggungan 

dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pemahaman 

dan juga mengembangkan penalaran penulis tentang pelaksanaan 

tingkatan-tingkatan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan 

jaminan hak atas tanah, serta dapat memberikan masukan dan sumbangan 

pemikiran bagi masyarakat yang mengajukan permohonan kredit agar hak-

haknya tetap dioptimalkan dan bagi pemberi kredit agar pelaksanaan kredit 

dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Hak Tanggungan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang 

Undang 4 Nomor Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah; 

“hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan 

yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 

tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”  

Hak tanggungan sebagai pelunasan hutang bersifat tidak dapat di bagi-

bagi, yaitu bahwa jaminan meliputi benda secara utuh, artinya dengan 

membayar sebagian hutang tidak berarti dapat membebaskan hutang, sehingga 

apabila jaminan tersebut berupa tanah, maka jika sebagian hutang dilunasi 

tidak mewajibkan pemegang hak tanggungan untuk menyerahkan sebagian 

dari tanah yang dijadikan jaminan,
8
 hal ini tercantum dalam pasal 2; 

(1)“hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika 

diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2)”,  

(2)“apabila hak taggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, 

dapat diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan yang 

bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan 

dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing 

hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan, yang 

akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga kemudian hak 

tanggungan itu hanya membebani sisa obyek hak tanggungan untuk 

menjamin sisa utang yang belum dilunasi.” 

 Hak tanggungan pada dasarnya hanya dibebankan pada hak atas tanah 

saja,
9
 tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu Hak 

Tanggungan hanya dapat dibebankan pada tanah-tanah hak primer, yaitu: hak 
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milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai yang punya nilai 

ekonomis, hak pakai atas satuan rumah susun.
10

 Pembebanan hak tanggungan 

atas hutang tersebut dapat dilakukan lebih dari satu hutang dengan 

berdasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Hak Tanggungan, ayat (1) “Suatu 

Objek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak 

Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang.”  

Adanya pembebanan hak tanggungan lebih dari satu, ini berarti terdapat 

tingkatan hak terhadap pemegang hak tanggungan, ketentuan mengenai 

tingkatan pemegang hak tanggungan ditentukan menurut tanggal 

pendaftarannya pada kantor pertanahan dan tanggal pembuatan akta 

pemberian hak tanggungan, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 5 Undang-

Undang Hak Tanggungan; 

(2) “apabila suatu objek hak tanggungan dibebani dengan lebih dari satu 

hak tanggungan, peringkat masing-masing hak tanggungan ditentukan 

menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertanahan.”  

(3) “peringkat hak tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama 

ditentukan menurut tanggal pembuatan akta pemberian hak tanggungan 

yang bersangkutan.” 

 Hak tanggungan merupakan hubungan hak antara kreditur dengan tanah 

hak yang dijadikan jaminan utang oleh debitur, yang memberikan wewenang 

kepada debitur wanprestasi atau melalaikan kewajibannya. Kewenangan 

tersebut bersifat istimewa yaitu kreditur mempunyai wewenang untuk 

mengambil pelunasan atas piutangnya dahulu daripada kreditur-kreditur 
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 Irma Devita Purnamasari, 2011, Hukum Jaminan Perbankan, Bandung: PT Mizan 

Pustaka, Hal 40 
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lainnya.
11

 Sebagaimana di sebutkan pada Pasal 6 Undang-Undang Hak 

Tanggungan tentang kewenangan istimewa tersebut: 

“apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama 

mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan 

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 

dari hasil penjualan tersebut.”  

 Janji debitur tersebut di lakukan sebelum pemberian hak tanggungan 

bahwa debitur memberikan hak tanggungan kepada kteditur sebagai jaminan 

pelunasan hutang, janji tersebut dituangkan dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari perjanjian utang piutang
12

, tertuang dalam Pasal 10 Undang-

Undang Hak Tanggungan, sedangkan jika janji tersebut dilanggar pemegang 

hak tanggungan pertama dapat melakukan eksekusi benda jaminan dengan 

cara pelelangan dengan cara yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak 

Tanggungan yaitu:  

(1)“apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan : a. hak pemegang 

hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau; b. titel eksekutorial yang 

terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimanadimaksud dalam 

pasal 14 ayat (2). obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum 

menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak 

mendahulu daripada kreditur-kreditur lainnya. (2) atas kesepakatan 

pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan 

dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat 

diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. (3) 

pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya 

dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan 

secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 

(dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau 

media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. 

(4) setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara 

yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
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batal demi hukum. (5) sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, 

penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan 

dengan pelunasan utang yang dijamin dengan hak tanggungan itu beserta 

biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.” 

 

Hak tanggungan sebagai pelunasan utang harus didaftarkan agar diketahui 

oleh umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Hak 

Tanggungan ayat (1) pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada 

kantor pertanahan, dalam hal ini hak tanggungan bersifat publisitas. Sifat 

publisitas adalah akta hak tanggungan harus didaftarkan pada kantor 

pertanahan dimana tanah yang dibebani hak tanggungan berada.
13

 Sifat 

publisitas ini juga disebut sifat keterbukaan artinya membuka seluas-luasnya 

atau mengumumkan kepada masyarakat agar mengetahui suatu bidang tanah 

dibebani hak tanggungan yang dapat dilihat di kantor pertanahan setempat. 

Dengan adanya sifat publisitas dari hak tanggungan maka hak tanggungan 

mengikat pihak ketiga.
14

 Sifat publisitas tersebut sangat penting karena hak 

tanggungan tidaklah berdiri sendiri melainkan sebagai akibat adanya 

perjanjian pokok atau perjanjian awal yaitu perjanjian utang piutang antara 

pihak debitur dengan pihak kreditur, dimana pihak debitur dalam perjanjian 

bersedia memberikan jaminan utang yang berupa hak tanggungan atas tanah 

hak, yang ditunjuk sebagai jaminan dari pinjaman atau utangnya.
15

 

Berdasarkan dari kerangka pemikiran tersebut di atas, maka penulis 

jadikan sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan yang sudah 

ditetapkan dengan melakukan riset dan penelitian di kantor Notaris dan 
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 Sutarno Loc Cit Hal 161 
14

 Ibid Hal 162 
15

Sutarno Ibid hal. 17  
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Pejabat Pembuat Akta Tanah Seno Budi Santoso, S.H, yang berkedudukan 

hukum di Sukoharjo berkaitan dengan pelaksanaan tingkatan-tingkatan hak 

tanggungan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah, dan 

mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaaan tingkatan-

tingkatan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas 

tanah. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. 

Sedangkan penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui 

penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang 

dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat 

diperoleh melalui suatu permasalahan itu.
16

 Adapun dalam membahas 

permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan di atas, maka 

penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan beberapa 

cara, yaitu :  

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan 

yuridis empiris. Empiris berarti nyata. Dalam penelitian ini, usaha 

mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau 

                                                           
16

 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardoyo, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, Hal 1 
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sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini 

mendekati permasalahan tentang pelaksanaan tingkatan-tingkatan hak 

tanggungan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah.  

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang bersifat deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta tentang mekanisme pelaksanaan 

tingkatan-tingkatan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan 

jaminan hak atas tanah.  

3. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) Seno Budi Santoso S.H yang berkedudukan hukum di 

Sukoharjo.  

4. Sumber dan Jenis data 

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data yang berupa sejumlah keterangan yang didapat dengan cara 

wawancara secara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan 

notaris dan PPAT Seno Budi Santoso S.H, khususnya mengenai 

pelaksanaan tingkatan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan 

jaminan hak atas tanah di kantornya yang berkedudukan hukum di 

wilayah Sukoharjo. 
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b. Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu: berupa buku-buku tentang hukum hak 

tanggungan dan hukum jaminan di Indonesia serta kepustakaan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji penulis mengenai 

pelaksanaan tingkatan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan 

jaminan hak atas tanah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Guna mendapatkan data yang dimaksud diatas maka penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung pada yang diwawancarai.
17

 Dengan demikian penulis 

melakukan tanya jawab secara langsung terhadap pihak yang 

bersangkutan yaitu bapak Seno Budi Santoso S.H, selaku Notaris dan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah.  

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa 

atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat 

memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh 

peneliti.
18

 Dilakukan dengan cara, membaca, mempelajari dan 

mengutip dari dokumen, literatur, perundang-undangan yang berlaku 

                                                           
17

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, Hal 

108 
18

 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 

2007, Hal 101 
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dan dokumen lain yang bersangkutan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam dengan 

informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan 

mengetahui situasi objek penelitian. Sebelum melakukan wawancara, 

penulis menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebagai bekal 

bertemu dengan informan kunci. Dari hasil data wawancara tersebut 

selanjutnya penulis melakukan analisis data yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tingkatan-tingkatan hak tanggungan dalam perjanjian kredit 

dengan jaminan hak atas tanah. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitan akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan 

gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam 

penelitian ini. Guna untuk lebih mempermudah dalam melakukan 

pembahasan, menganalisa, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka 

penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari: 

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II adalah tinjauan pustaka yang memuat tinjauan tentang kredit dan 

perjanjian kredit yang terdiri dari pengertian kredit dan perjanjian kredit, 
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unsur-unsur kredit, syarat pemberian kredit, jaminan dalam pengajuan kredit. 

tinjauan tentang hak tanggungan yang terdiri dari pengertian hak tanggungan, 

unsur-unsur hak tanggungan dan asas-asas hak tanggungan, objek dan subjek 

hak tanggungan, pembebanan hak tanggungan dan pendaftaran hak 

tanggungan, tingkatan-tingkatan hak tanggungan, eksekusi hak tanggungan. 

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan, memuat mengenai 

pelaksanaan tingkatan-tingkatan hak tanggungan dalam perjanjian kredit 

dengan jaminan hak atas tanah dan kendala pelaksanaan tingkatan-tingkatan 

hak tanggungan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah. 

Bab IV berisi penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan 

saran yang diambil dari hasil penelitian dan terkait permasalahan dari 

penelitian.  

 

 

 


