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ABSTRAK 

Bank dalam hal memberikan pelayanan kredit kepada calon nasabahnya 

terkadang perlu adanya jaminan (agunan). Jenis jaminan kredit yang sampai saat 

ini paling diminati oleh masyarakat sebagai pemohon kredit adalah pengikatan 

jaminan dalam bentuk fidusia. Objek jaminan yang dapat diikat dalam bentuk 

fidusia meliputi benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda 

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggunan, salah 

satunya adalah hak cipta. Hal tersebut diperkuat dalam pasal 16 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Bahwa hak cipta dapat 

dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Namun dalam praktek perbankan 

khususnya di kota Denpasar pelaksanaan kredit dengan jaminan hak cipta belum 

dapat dilaksanakan. Pihak perbankan belum pernah menerima hak cipta sebagai 

jaminan kredit, hal tersebut karena adanya faktor faktor yang menghambat 

pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta tersebut. Faktor faktor 

tersebut berkaitan dengan nilai pasar, kepemilikan, kewenangan pengajuan hak 

cipta sebagai objek jaminan, serta eksekusi. 

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian 

hukum empiris. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan fakta (wawancara) dan perundang-undangan. 

Kesimpulan dari skripsi ini masih belum terlaksana karena ada beberapa 

faktor yang menghambat pelaksanaannya antara lain  berkaitan dengan masalah 

nilai pasar, kepemilikan, dan kewenangan pengajuan hak cipta sebagai objek 

jaminan, eksekusi, serta belum adanya aturan secara khusus yang mengatur 

mengenai hak cipta sebagai jaminan kredit. 

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan, Hak Cipta 
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ABSTRACT 

 

Bank credit in terms of providing services to prospective customers 

sometimes need their guarantees (collateral). Types of credit guarantees until now 

most in demand by the public as a credit applicant is binding guarantee in the form 

of a fiduciary. Security object that can be tied in the form of fiduciary include 

moving objects both tangible and intangible assets and property, especially 

buildings that are not encumbered encumbrance, one of which is copyrighted. This 

is reinforced in Article 16 paragraph 3 of Law No. 28 Year 2014 About the 

Copyright, the copyright that can be used as objects of fiduciary. But in banking 

practice, especially in the city of Denpasar implementation of credit to guarantee 

copyright can not be implemented. The banks have not yet received a copyright as 

credit insurance, it is because the factors that hinder the implementation of a credit 

agreement with the guarantee of the copyright. These factors relating to the market 

value, ownership, copyright filings authority as a security object, as well as 

execution. 

The method of this thesis is to use empirical legal research methods. And 

approaches used in this study using facts approach (interviews) and legislation. 

The conclusion of this thesis is still not implemented because there are 

several factors that hinder its implementation, among others, issues related to 

market value, ownership and authority of the filing of copyright as a security object, 

execution, and the lack of rules specifically governing the copyright as loan 

collateral. 

Keywords: Credit Agreement,Collateral, Copyright 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Hak Cipta merupakan hal yang tak terpisahkan dari hak kekayaan 

intelektual yang bergerak di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan (art and 

literary) yang didalamnya mencakup pula program komputer maka dari itu  hak 

cipta memiliki ruang lingkup objek lindung paling luas, yang kemudian 

memunculkan suatu kebutuhan tersendiri bagi manusia akan perlindungan dan 

jaminan di bidang karya intelektual. Perjalanan hak cipta sebagai regulasi yang ada 

di Indonesia telah melalui sejarah yang cukup panjang. Pengaturan hak cipta 

sebagai hukum positif indonesia telah dikenal sejak zaman Hindia belanda yaitu 

dengan berlakunya Auteurswet 1912,1 dan terus mengalami perkembangan dalam 

pengaturannya  dan  undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang 

berlaku sampai sekarang ini.  

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengatur dan menjamin hak cipta 

lebih luas lagi dan lebih modern daripada undang-undang sebelumnya. Secara garis 

besar undang –undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mengatur mengenai 

:  

                                                           
 1 Arif Lutviansori, 2010. Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, h. 61  
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a. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang khususnya 

perlindungan  Hak Cipta dalam bidang tertentu  yaitu selama hidup pencipta 

ditambah 70 tahun setelah  pencipta meninggal dunia. 

b. Perlindungan  yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta / Pemilik 

Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual 

putus (sold flat). 

c. Penyelesaian sengketa secara efektif  melalui proses mediasi, arbitrase atau 

pengadilan, serta penerapan delik aduaan untuk tuntutan pidana. 

d. Pengelola tempat perdagangan bertangguang jawab atas tempat penjualan 

dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan /atau Hak Terkait di pusat tempat 

perbelanjaan yang dikelolanya. 

e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek 

jaminan fidusia. 

f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan 

apabila Ciptaan tersebut melanggar norma-norma dan peraturan perundang-

undangan. 

g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga 

Manajemen Kolektif  agar dapat menarik imbalan atau Royalty. 

h. Pencipta dan / atau Pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalty sehubungan 

dengan Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara 

komersial. 

i. Lembaga Manajemen Kolektif  wajib mengajukan permohonan izin operasional 

kepada menteri. 
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j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk 

merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Dalam kesempatan ini yang akan dibahas yaitu mengenai Hak Cipta yang 

merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan objek jaminan 

fidusia. Definisi hukum jaminan menurut H Salim HS adalah “keseluruhan dari 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan 

penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk 

mendapatkan fasilitas kredit”. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur  : 

1. Adanya kaidah hukum 

2. Adanya penerima dan pemberi jaminan 

3. Adanya jaminan 

4.  Adanya fasilitas kredit 

 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Kredit adalah penyediaan uang ataupun tagihan-tagihan yang dapat disamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak 

lain dalam hal mana pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.  

Dalam proses pinjaman uang atau proses kredit diperlukan barang sebagai 

jaminan untuk pembayaran utang kredit tersebut.  Jaminan dalam dunia perbankan 
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sudah tidak asing lagi didengar terutama dalam pelayanan bank yaitu pelayanan 

kredit. Pelayanan kredit memberikan peluang kepada siapa saja pelaku usaha untuk 

mendapatkan tambahan modal melalui pinjaman yang disediakan oleh bank. 

Dengan bank memberikan pinjaman kepada nasabah-nasabahnya (debitur) maka 

para nasabah (debitur) perlu memberikan jaminan kepada bank sebagai itikad baik 

dari nasabah untuk melunasi pinjaman kredit dari bank. Hukum jaminan secara 

umum dapat kita jumpai pengaturannya dalam buku II KUH Perdata (BW) dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan dalam peraturan perundang-undangan 

yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok 

Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang  Hak tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1992 tentang Pelayaran.  

Dalam perjanjian kredit lembaga keuangan khususnya bank, jaminan 

fidusia merupakan jaminan yang paling diminati. Jaminan fidusia ini sangat 

diminati karena barang/benda yang dijadikan jaminan tetap berada pada 

pemiliknya. Benda-benda yang dapat di jadikan jaminan fidusia adalah benda 

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak 

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hak cipta 

sebelum berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2014 hak cipta hanya 

memiliki hak moral dan hak ekonomi, namun setelah berlakunya undang-undang 

nomer 28 tahun 2014 ini bahwa hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak 

tidak berwujud dan dalam ketentuan pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 
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Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai 

objek jaminan fidusia.  Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tersebut 

maka hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan 

sebagai objek jaminan fidusia khususnya dalam perjanjian kredit bank. Bank 

sebagai lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mau tidak mau 

harus mengikuti perkembangan khususnya dalam pelayanan kredit yaitu 

menerapkan ketentuan pasal 16 ayat 2 huruf F dan ayat 3 undang-undang nomor 28 

tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai dasar pemberian kredit dengan jaminan Hak 

Cipta. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan ketentuan tersebut belum dapat 

dilaksanakan karena  ada beberapa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 

ketentuan tesebut. Dalam penelitian ini akan meneliti tentang  pengaturan hak cipta 

sebagai jaminan kredit serta pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta 

dalam praktek perbankan di kota Denpasar. dengan mengambil tempat penelitian 

pada beberapa bank  di kota Denpasar yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, 

dan Bank Permata. 

 

1.2 Rumusan Masalah   

1. Bagaimanakah pengaturan hak cipta sebagai jaminan kredit ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta 

dalam praktek perbankan di kota Denpasar ? 
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1.3 Ruang Lingkup Masalah  

Agar terjadi keserasian antara pembahasan dan permasalahan dan tidak 

terjadi pembahahasan yang berlebihan maka perlu adanya suatu batasan – batasan 

terhadap permasalahan tersebut yang berkaitan dengan pengaturan hak cipta 

sebagai jaminan kredit dan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta 

dalam praktek perbankan di kota Denpasar. Adapun permasalahan pertama yang 

akan dibahas bagaimana pengaturan mengenai hak cipta sebagai satu objek jaminan 

kredit dan bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta 

dalam praktek perbankan di kota Denpasar. 

1.4 Orisinalitas Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perpustakaan fakultas hukum 

universitas udayana tidak ditemukan suatu tulisan yang membahas hal yang sama 

namun ada beberapa yang berkaitan. salah satu skripsi yang berkaitan dengan judul 

yang diajukan yaitu : 

 Hak Guna Bangunan Sebagai  Jaminan Kredit Dengan Dibebani Hak 

Tanggunan Oleh Dewa Ayu Fera Nitha dengan Rumusan Masalah : 

1. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan pihak kreditur apabila jangka 

waktu Hak Guna Bangunan  berakhir  sedangkan utang debitur belum 

lunas ? 

2.  Proses dan tindakan apakah yang diambil oleh pihak kreditur selaku 

pemberi kredit dengan jaminan Hak Guna Bangunan jika debitur 

wanprestasi ? 
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 Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pemberian Kredit Umum Pedesaan 

Di Bank Rakyat Indonesia Unit Yeh Embang Kabupaten Jembrana Oleh I 

Made Agus Sugiantara. Dengan Rumusan Masalah : 

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada 

KUPEDES di Bank Rakyat Indonesia Unit Yeh Embang ? 

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia 

dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada pemberian kredit umum 

pedesaan (KUPEDES) di Unit Yeh Embang ? 

Dari judul dan Rumusan Masalah tersebut diatas bahwa berbeda dengan judul 

dan rumusan masalah yang diajukan yaitu berjudul “Pelaksanaan Perjanjian 

Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota 

Denpasar” dengan rumusan masalah : 

1. Bagaimanakah pengaturan  hak cipta sebagai jaminan kredit? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit dengann jaminan hak cipta 

dalam praktek perbankan di kota Denpasar? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan hal yang penting dalam menentukan suatu hasil. Dalam 

setiap penulisan karya ilmiah, haruslah mempunyai tujuan yang dapat di 

pertanggung jawabkan. Penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan 

khusus. 
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1.5.1 Tujuan Umum  

1. penulisan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan 

Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar” 

Merupakan upaya peneliti untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan 

paradigma science as a process (ilmu sebagai proses). 

2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam 

bidang penelitian. 

3. Untuk melatih dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis. 

4. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum. 

5. Untuk mengembangkan diri pribadi dalam kehidupan masyarakat. 

6. Pembulatan studi untuk memenuhi persyaratan SKS dari jumlah studi untuk 

memperoleh gelar sarjana hukum. 

1.5.2 Tujuan Khusus  

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan hak cipta sebagai suatu objek 

jaminan  fidusia 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan  perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta 

dalam praktek perbankan  

1.6 Manfaat Penulisan 

 Manfaat penulisan skipsi ini meliputi  manfaat teoritis dan manfaat praktis 

yaitu sebagai berikut : 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak cipta. 

1.6.2 Manfaat Praktis  

 penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan memberi 

informasi  mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak cipta dalam 

praktek perbankan. 

1.7 Landasan Teoritis 

“Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga 

dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dari seorang pencipta atau 

beberapa orang secara bersama-sama dimana atas inspirasinya lahir suatu ciptaan, 

berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian 

yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang mendapat 

perlindungan hukum”.2 

Pengertian mengenai hak cipta oleh para pakar telah dijelaskan dalam beberapa 

doktrin-doktrin dan juga terdapat dalam peraturan-peraturan baik yang terdahulu 

maupun yang sekarang masih digunakan.3 Salah satunya yaitu menurut St. Moh 

                                                           
2Sophar Maru Hutagalung, 2012, Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya Dalam 

Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 126. 
3Arif Lutviansori, op.cit, h. 67. 



10 
 

 
 

Syah yang dikutip oleh Arif Lutviansori bahwa istilah hak cipta sebagai pengganti 

istilah hak pengarang karena dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. 

Selain doktrin-doktrin yang disampaikan oleh para pakar, dalam pasal 1 

angka 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan 

definisi yaitu :  

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata 

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. 

Hak Cipta yang merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual merupakan 

suatu bagian dari benda tidak berwujud (benda immaterial), yang batasannya dapat 

dilihat dalam pasal 499 KUH Perdata. Benda immaterial yang berupa hak itu dapat 

dicontohkan sebagai hak tagih, hak atas bunga, hak guna usaha, termasuk juga hak 

atas kekayaan intelektual.4 

Dalam undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dalam 

pasal 16 ayat 3 undang –undang tersebut menyatakan bahwa hak cipta dapat 

dijadikan jaminan fidusia. 

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 

tetap dalam penguasaan pemilik benda (pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999). 

                                                           
4 Sophar Maru Hutagalung, op.cit, h. 69. 



11 
 

 
 

Sebagai lembaga jaminan fidusia pun merupakan perjanjian acesoir/  

perjanjian ikutan seperti halnya dengan hipotek, creditverband dan gadai. Dengan 

demikian sebelum diadakan perjanian fidusia maka terlebih dahulu  harus ada 

perjanjian pokoknya, dalam hal ini adalah perjanjian kredit.5 

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata yaitu “perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu 

orang atau lebih”.  Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa perjanjian tersebut 

mengikat para pihak yang membuatnya secara hukum, memberikan kepastian 

penyelesaian sengketa, dan untuk memperjelas hubungan hukum.6 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan 

memberikan definisi “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak”. Jadi salah satu usaha bank adalah pelayanan kredit. 

Kredit adalah penyediaan uang ataupun tagihan-tagihan yang dapat 

disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain dalam hal mana pihak meminjam melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.7 

                                                           
5 HR. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, h. 82 
6 I ketut Artadi, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010,Implementasi Ketentuan-

Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak,Udayana University Press, 

Denpasar, h. 28. 
7 Santosa Sarimbing, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, h. 51. 
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Perjanjian kredit adalah perjanjian secara khusus baik oleh bank selaku 

kreditur maupun nasabah selaku debitur, maksudnya perjanjian kredit merupakan 

perjanjian obligatoir.  

Dalam proses pinjaman uang atau proses kredit diperlukan barang sebagai 

jaminan untuk pembayaran utang. Jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan 

khusus, jaminan khusus dapat dibagi 2 yaitu jaminan kebendaan dan jaminan 

perorangan, jaminan kebendaan dibagi menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, 

Jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusia.  

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan zakerheidesstelling atau 

security of law8. Menurut H salim HS mengemukakan bahwa definisi hukum 

jaminan adalah “keseluruhan  dari kaidah-kaidah hukum yang  memgatur hubungan 

hukum antara pemberi dan penerima jaminan kalam kaitannya dengan pembebanan 

jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit”. Dari pengertian tersebut mengandung 

unsur-unsur yaitu : 

1. Adanya kaidah hukum  

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan 

3. Adanya jaminan 

4. Adanya fasilitas kredit 

Jaminan fidusia adalah jaminan yang paling diminati masyarakat dalam dunia 

perjanjian pinjaman uang atau kredit khususnya kredit bank. Sifat perjanjian fidusia 

                                                           
8 H Salim HS, 2008, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesiia, Rajawali Pers , 

Jakarta, h. 5. 
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adalah perjanjian (accesoir) dari suatu perjanian pokok yang menimbulkan 

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dengan dikeluarkannya 

undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, hak cipta merupakan benda 

bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan fidusia. Oleh karena itu, 

maka sudah sepatutnya hak cipta juga dapat menjadi jaminan dalam perjanjian  

kredit  dalam praktek perbankan. 

1.8 Metode Penelitian 

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata 

penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti 

cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang dengan 

suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, 

sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah 

suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara 

ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non 

eksperimental, interaktif maupun non interaktif. 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah 

suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu 

pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Secara lebih luas lagi  bahwa 

metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, 

dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan 
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tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, 

dan mengantisipasi masalah. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis 

dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.9 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak 

Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar  adalah merupakan penelitian 

empiris. Kajian empiris merupakan kajian yang memandang hukum sebagai 

kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan sebagainya.10  

penelitian ini menitikberatkan pada penelitian di lapangan yang menjelaskan situasi 

serta hukum yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat secara menyeluruh, 

sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta yang semuanya berhubungan 

dengan judul skripsi ini. Dan dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan 

penelitian terhadap beberapa bank umum  di Denpasar seperti Bank BRI ,Bank 

Mandiri, Bank BNI dan Bank Permata memanfaatkan data data primer dari hasil 

wawancara yang didukung dengan sumber data primer, sumber data sekunder, 

maupun sumber data tersier. 

 

 

 

                                                           
 9 H. Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.17 

 10 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, 

Cet. Ke I, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 2   
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1.8.2 Jenis Pendekatan 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan 

Perundang-undangan (The Statue Aproach) dan Pendekatan Fakta (The Fact 

Aproach), yaitu mencari dan menemukan suatu peraturan perundang-undangan 

yang menjadi objek penelitian dan menghubungkannya dengan fakta-fakta 

dilapangan. karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian di lapangan yang 

menjelaskan situasi serta hukum yang terjadi dan berlaku dalam masyarakat, 

sehingga hasil dari penelitian ini akan bersifat aktual dan akurat mengenai fakta-

fakta yang semuanya berhubungan dengan judul skripsi “Pelaksanaan Perjanjian 

Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar”. 

1.8.3  Sifat Penelitian 

 Sifat Penelitian ini adalah penelitian ini diuraikan secara deskriptif  yaitu 

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan-keadaan 

atau gejala – gejala lainnya. Dalam hal ini akan diuraikan tentang bagaimana 

pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Cipta dalam praktek perbankan 

di kota Denpasar. 

1.8.4  Data dan Sumber Data  

 Untuk menunjang permasalahan yang diajukan maka data harus melalui 

suatu penelitian. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

: 
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a. Data Sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research) yakni 

suatu penulisan dimana data yang didapat melalui perpustakaan dengan 

mengumpulkan literatur-literatur yang ada serta peraturan-peraturan yang 

menunjang yang kemudian dibandingkan dengan praktek yang ada di 

lapangan. 

b. Data Primer melalui penelitian lapangan (field research) yakni di Bank 

Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank Permata. 

1.8.5  Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian lazimnya dikenal dua jenis alat pengumpul data, 

yaitu:  

1) Studi dokumen atau bahan pustaka;  

2) Wawancara. 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum yuridis empiris sehingga digunakan metode pengumpulan 

data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah melakukan penelitian lapangan dengan Teknik 

Wawancara (interview) dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Data sekunder adalah mencari literatur-literatur dan peraturan 

perundang-undangan yang berkautan dengan permasalahan yang akan di 

teliti. 
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1.8.6  Teknik Penentuan Sampel Penelitian 

  Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik Non 

Probability Sampling yaitu purposive  sampling bahwa sampel dari 

penelitian ini dipilih dan ditentukan sendiri oleh peneliti. dikarenakan sifat 

dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.    

1.8.7  Pengolahan dan Analisis Data 

   Setelah mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang 

diajukan. Kemudian data-data yang telah tersusun secara sitematis demikian 

dicari hubungannya dengan kaidah hukum positif,11  dan akan dibahas 

dengan analisa kualitatif, yaitu dengan memilih data yang berkualitas tinggi, 

berhubungan, serta akurat guna menjawab permasalahan yang diajukan. 

Dan penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu analisa 

bahan hukum yang dilakukan  dengan cara menyusun secara sistematis 

sehingga didapat suatu kesimpulan yang ilmiah.

                                                           
 11 Ade Saptomo, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni 

Sebuah Alternatif, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 92 
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