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PE}ilDA}TUTUAN

A. Latar Belakang MasaJ-ah.

Pada masa 1:embanc;unan seperti i.ni., pemeraLaan

L,idang e).:c.,rrc,rLri .rcia-Lel-r suait.u g;r(J;1 siarr y;iri(jl tc:paL.. Ii.rl

inl di mak-suclkan untrrk men,:apai kesr:imbangan denr;,en

bi-d.ang-bidang 1,-ang Iain, serta terpenuhinya kebutuhan

pokok rakyat. Bukti pembanqunan cli bidang ekoriomi

sa,l-ah saturrya aclalair kebi'l ak,sanaarr paket oktober l gBB

yang meranq;-sang tumbui'rr-ry;: bank-bank baru r gllr1a

memenuhi kebr-rtuhan }ireclit bacli masyarakat.

Pernberi an l,lrecli t oleh sekt or ban k kepada

masyarakat rli rriasa sekarang ini menun j ukan perringl,:aLan

-t umlah yang cukup besar. Kenyai_aan t_ersebr:L dapat_

fi\endcaronq beri-,agai pi ha k r,Ln t u k mer-i i" lai apa ka h

pemberian I.:redit tersebut clari segi Lrukunrnya terair

tremenui'ri unsur-unsur yang diperlukan atau tidak.

Pemberiarr kredit tersebut harus se*sLrai derrgan tu-1r1,.111

<lat: kebuL uhan dari derb j- t- Ltr"' se, lr i rrgc'J J rnanrpu rrre:nrbrrrr,; urr

pengernbarian kredit sesuai dengan warktLl ycrnc{ telah



ditentukan tarrpa harus rnr-rn.Lrrrl;u l k.err
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ker uq i;lrr bar;i-

clabitur niaLlpLrn iril-raI.: kredj tur'.

Berdasarkan undanr;-undanq Pokok perbankan yaitu

LrU l.lo. 7 Tahun 7992, bahwa l aminan dalam kaitannya

dengan krediL merupakan suatu keharusan. Dalam praktek

perbankan ' Iembaga j aminari yang urnum dipakai adalalr

Hipot i k, Pand, Credi et verba n<l, Iri,t,,^i = /r:^
t f \1\lvI'_r/ uLlll

penanggungan.

Dal-;rm haI ini sesuai dengan masalah yang penulis

angkat, rftctke penulis mengambil Ienrbaga hipotik sebagai

lembaga j aruinarr atas tanah. Apabira memberi kan -lanrinan

rJengan Iembaga hi potik, maka set.el ah dj lakukan

1:endaftaran hipotik, keluarlah sertifikat hipotiknya

yaitu sal-inan bukLi tanah iripol.-ik di*sertai sal-inan.rkta

PPAT yait Lr rli]:uaL Kepa la ltel,r:;i Penrlaf taran 'ranalr |crrrcJ

rliberi sarnpul.

sert-ifikat hipotik ini mempunyai kekuatan eksekutorial_

sebagaimana yang climaksud dalam pasal ZZ4 HIR, Z5B

Rbg, dan 1:asal 117 B BW.

Langkah-Iangkah yang ciiambi]- bank dalam

Inengamankan kreditnyar pada pokokya dapat digolonqkan

ttten jacli- c.i Li.l , r/clit-u perrc'l;_lrninitn l.rr.t,:,t enl,Lf rl,rrr L.ilprr i,,:; i f .
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Penqamanan pre-f errt.if arlal ah pc)r)r.J ilrrrrrrlr.rn v.rng r,l i. l,rl:ttkiin

untuk mencegah terjadinya kemacetart kredit, sedangkan

pengananan repres i f merupa kan pengarnanarr yang

<lilakukan dalam rangka menyelesaikan kredit-kredit

yang telah mengalanli ketidal: -Iancaran atau kemacetan,

yaitu suatu pernberiLaan ).rreciit oLeir bank dimana

anqsuran hutang dan bunganya tidal,l ber j alan .Lancar

,sebagaimana mestinya dan sLrdah.sampai pacla -latrrh Lerrpo

tapi belum dapat dil-r-rnasr oleh debitur.

Pada umurnnya pihak kreditur, seperti bank, tidak

mau memi;'eri pin j aman kepada pihak -l-airr tanpa ada suatu

l.:eyal:inan i:airwa penrinjarn aI:an riapel- mengetnbalikan

pintanlannya dalam waktu yang telah diteni-ukan.

lieyakinan itr,r ada kaJ,arrya berupa persepsi aLas prospel,:

penqgLlnaan dana yang disediakan c,-l-eh L,ank, acla Ilalanya

berupa "-1 ,aminat-1 " hutang ]-arig }terup,a garJai al-,,ru

hir,.ltik.

Sedangkan per j an j ian hutanq denqan 'lanLinan ci:-kena1

rlalam p.|=qur'an dengan i:;t_-ilah aI-rahn. Ay,at _\ranq

l>erbi cara tent ang aI - ra h n berad.,i paCa der e i: a n ayat

yan(J .secara berurutan menqatur t_entang per- j anl ian

l-rutang, clengan prinsip :



Dal-am per j an j ian hutang tidak

riba. 1. Da-l-am Surat A1-Baqarah :

a. Surat A1-Baqarah : 215:

4

dibenarkan memungut

275-280 i

ab*;-d!'fr,: 6l I c-,:^-rl, J l'.jt u$ ! ,r-i'

'rr'd" ft+ | u I bJU f/ ! i-tl-> r"*Ir 6," plh*.*lr

\-r tl^ -rS-r^ o 'V ulV), fr:t e- J rr-J-,t d-b

fvo . Z*-t r)

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambj-l riba )tidak dapat berdiri me.l-ainkan seperti berclirinya
orang yang kemasukan syaitan J-antaran (tekanan )penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu
adal-ah disebabkan mereka berkaLa (berpendapat ) ,
sesLlngglrhnya j ual be.l-i itu sama clengan riba, paciahal
Allah tel-ah menghalalkan j ual beli r_iba dan
mengharamkan riba. orang-orang yang terair sampa-i
kepaclanya rarangan dari Tuhannya, raru terus berhenti(dari mengambil riba ) , maka baginya apa yang tel_ah
diambilnya dahu.l"u (sebelum datang larangan); dan
u.rLlsannya (terserah ) kepada AJ -Iah. Orang yang
menguJ-angi (mengambil riba), maka orang itu aaifan
penqhuni-penghuni neraka; mereka kekal- didalamya,,.

b. Surat Al-Bagarah ayat t 276:

./

F- tlJ#'.--f' :/ r!5 $rrJ\ ..-$,-9 t:tt) rdJ.> I j--.-c
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ArLinya : "AIlah memusnahkan riba dan rnenyuburkan
sedekah. Dan Ai-i-ah tidak menyukaj- setiap orang yang
tetap dalam kekafiran , dan selalu berbuat dosa,,.

c. Surat Al-Baqarah ayat z 271 : ,

bv-) rrb ; J-FJ tb^ tr ! :-#\ bj-j:r Lr- \ c|;)r,rr

b e,)r- p JSrbJc =rr; {s ft-,--!< f_{ t d
Artinya r ",lu"ur',nJu*uu orang-orang yanq ]ceriman
mengerjakan amar shoreh, mendiri-kan sembahyang dan
menunakan zakat, mereka mendapatkan pahala disisih
tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dantidak (pula mereka bersedih hati,,.
d. Surat Al-- Baqarah ayat : ZlB :

tL rl,-,,r lpNt cr,_J r f,-,!
Artinya : "l{ai orang-orang yang beri-man, bertakwala}r
kepada Alrah dan tinggalkan sisa riba yang bel-umdipungut) jika kamu orang-orang yang beriman,,.

e. Surat Al-Baqarah ayat : Zl9 :

cf.^;" {Ot!,! t .,^ 31 U,-z ;,

& -' I_r rJ *z'J sr tr :--rs.\-Y''t-, !,[;r d,rt'
(rvr , --4,) 6.r-\Lr >/3 urx\h, i {t }^\ UJ/

Artinya' : "Maka jika kamu tidak
(meningga.l-kan sj-sa riba) maka ketahuilah,
dan Rasulnya akan memerangimu. Danbertaubat (dari pengambilan riba), maka
hartamui kamu menganiaya dan tidak (puta)

f. Surat A1-Baqarah ayat : 280 :

F ti +-a-, u b ir:*-J I g"U-; 2-,-x :),ju u t

mengerj akan
bahwa Al lah
jika kamu

bagimu pokok
dianiaya".

(t^. ,,Jr; ur-<l; f-l" {



Artinya : "Dan jika (orang
kesukaran, dan menyedekahkan
utang) itu, Iebih baik bagimu,

6

berhutanq itu) dalam
(sebagian atau semua

jika kamu mengetahui,,.

2.Perjanjian hutang hendaknya dj t.ul is.

Dalam tt ut }I-Baqarah ayat : 282 :

,iJ.-b a*:J G C' d-lj' .l* f1 
\r:, \it\yAt ,r_!rL:,!

,/
d!r--.Lu ^!'<^ro',5y{"rL^,(-79 {: d'l-;L L-,ofu
yt Crir LUIG 1.f=- r.^o-,r... {s \r,r,.Ir,r;J, 6Jr rJ.. (J I

r-tll*'"l uL +d; *\)VrUe v, FS,: \rr-ls-:,lr

d. 
,,r-,Y. rlb 

^1, {A-,,r ^l.nUt! {*-}3*,.,
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermuamarah tidak secara tunai untuk waktu yangditentukan, henclak-l-ah kamu menul-i-skannya. 'oai
hendaklah seorang penulis ciiantara kamu *untliskanyaclenqan benar. Dan janganlah penulis *ngqunmenu]-iskanya, maka hendaklah ia menulis, -dan
hendakl-ah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apayang akan ditulis itu), dan hendakrah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya, clan j anganlah ia mengurang j-sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang beinutangitu orang yang lemah akalnya atau remah 

- 
keadaannyJatau ia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maiahenclaklah warinya mengimlakkln dengan j u j ur . Dan

d-\J ! #, .[1L-2-, & u' *:: J:\V--+sL f,-,*,-, r"J r

l" uv r','t d* (*r |& tiu /E <r^ c4+^*, ! -ru:;-.*,g
JI #rt !F?a ot:Sor L;*i ds\s.rL t -;1,\&Jt=!
,J )\rV-rJLl--3r! ZrV-Asroe rLt*r:.}-;t5; t .l- 1

bKy,Ct=f.,-jtF=,lou+ 3i"L r-u c,_,( c,r
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persaksikannlah dengan dua orang saksi dari doa orang
laki-laki cliantaramu. jika tak ada dua orang 1elaki,
maka (bol-eh ) seorang -Iel-aki dan dua o-rang perempuan
clari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa maka seoranglagi mengingatkannya.
Janganrah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabi.Ia mereka clipanggi 1; dan j anganlah l<amu j emu
menu]-is hutang itu, baik kecir maupun besar sanrpai
batas rvaktu membayarnya, yang demikian itu lebih adil
clisis-i Al- rah dan lebih dapat mengr-ratkan persaksian
dan lebih dekat kepada ti{ak (meni-mbul kan )keraguanmu, (tuIislah muama.l-ah itu), kecua-l_i jika
muamalah itu menulisnya. Dan persaksikanlah apabila
kaniu menjual belii dan janganlah penulis dan
saksisaling surit menyuJ-itkan. Jirca kamu lakukaan
(yang demikian ) , maka sesungguhnya hal_ itu aclalah
suatu kefasikan pada di-rimu. Dan bertakwalah kepada
AlIah; Al-l-ah mengajarkani clan AlIah maha mengetahui
segala sesllatu".

3. Bila diperlukan, dal-am perjanj j.an hut-ang dapat

disertakan barang jaminan. Da.r-am surat AI-Baqarah

ayat : 283 :

c;^i ,t, " -a;rr1^ u+[,rf '_rr:a l:;-,,_F {r9
{.--.7 rt r ,r--J3 .\-jL r ,r; i \ .(.,J r ,3+ Lo_,., 6^1
L.. ^J,b. 

''{--$ 
f 1 * t, UX, oa, ;, t6J t\;.(, {r

( fnr '. '")!\' ) . 
,^^-- 

--tr 1,rLi
Arti-nya ': "Ji-ka kamu dalam perja.l-aan (dan bermuamarahtidak secara tr:nai ) sedang kamu tlclak memperoleh
seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggunganyang pegang (o1eh yang berpiutang) . Akan tetap.! jilia
sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, makahendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya
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(hutangnya) dan hendakrah ia bertakwa kepada Alrah
Tuhannva; dan j anganlah kamu (para saksi )
menyemburryi kan persaksian . Dan baranc-Jsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesugguhnya ia ada-rah oi..,g
),'ang ber<losa hatinya; dan Arrah maha mengetahui- apa
yar-tg karnrr ker-jakan,, (Dr. l,,luh. Zuhrri, tgg6:7'14).

Benar bahwa barang jaminan dalam ar-rahn iLu

f ungsinya sama dengan barang ; aminan da.l-am per] anl ian

krediL ]-,ank, sebagai jaminan dari penerima hutang bila
dikemudian hari ia tidak dapat merunasi- hutangnya pada

waktu yang diperjanjikan. Hanya saja dal-am perlanjian
ar-rahn, barang jaminan tidak dibicarakan seL;3q6i

sesuatu yag akan lepas dari tangan pemilik bila
penerima hrrtang tidak dapat melunasi "sesuai per j an j ian
(Muh zuhri, 1995: 174-175) .

Melihat semakin berkembangnya sektor pemberian

kredit nampaknya masarah clrosse akta semakin pesat

pura perl:ernbangannya. Kegiatan kehidupan perkreditan

di rndone..sia parJa saat ini "sirdair t-irlal.: bjsa clilepasl:an

dari ikat.rn irubungan Dersetujuan yang dituangkarr daram

bentul: Er(--sse akca.

Grosse akta mempunyai kekuatan eksekusi yang sama

dengan ptrtuser.r hakim yang mempunyai kekuatan t_etap

sebagainrarra yang telah kita ketahui ter*sebut cli.:tas.
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Akan tetapi dalam praktek pada hakekatnya sering

menimbulkan ntasalah yang rumj_t, yang tidak sesuai

rlengan,lpa yarrg tercamt-um dalcrrn pasaJ.-pasal rnr.ngenai

I,:ekuatan eksekutorial dari grosse akta.

Faktor kendala yang terbanyak adalah hal-hal yang

berkenaan dengan kekel-iruan pembuatan dokumen-clokumen

yang ciiperlukan grosse akta yang bersangkutan. padahal

bagi pengadilan dan secara )zuridis syarat formal

keab-sahan setiap grosse akta merupakan esensi

l<eabsahan grosse akta unti-rk dapat disamakan

e!:sistensinya sebagai purtusan yang mengandunq nirai
dan menlpunyai kekuatan eksekusi yang dapat dilarankan

eksekusinya.

Selairr itu denqan ber tanrbalt 1:esatr-iya Iaj r-r

pertunLruhan ekc,nom-i- sehingga kebutuhan akan fa_silitas

kredit sernakin meningkat, baik daram vorume mauplrn

transaksinya, sehj_ngqa t-ak Iaqi banlr3l: ter:jarii

kemacetan kredi t dalam peraksanaannya . Delgarr cjenri kian

pih.rk bank harus me.Lrkukcln ranglralr-rarigkair

penyelesaian masal-ah Lersebut .selallu l:reditr_rr..

Hukum penrinjam terca.tum clalarn kitab Bulughul

Maranr, yang berbunyi i
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^=L 
tl:Ll* qJJti,,-s 4;s. JL'j $'tsr- bZ-^ clt_rs

c(5 r Lrl:r +rf 6-ut JlAt _r;to^ : JG,4
L-fr t {-t-L, I I-sj >\:r J.-,r,,, G i;\ v;^J . .r.r-c a-J.t

1 cl-S' o\; )
Artinya : "Al,u Hurairah RA mencer.i t,akan, l:ahwa
Rasurullah sAW bersah,da, "siapa yanq menqarnbir lrarta
orang rain darr ia berm,aksud akan membayarnya niscaya
Al-1ah akan rnembayarkannya tetapi siapa yang merrqambi-l
harta orang rain clan ia tidak bermak.sud akan
memlrayarnya (nreleyapkannya ) , niscaya Alrah akan
melenyapl:annya" (K.H Kahar Mansyur, 7gg2 : 45g).

DaIam hadits -Lain clisebutkan:

,J*JG ' . \U {r- Jtdr d-!t (y' Z.;u.,sr: li}c

rj b ,tb (i-_,J t Ja-\J\--3{---Jc.f,L-I- 't-l:t

(*tGi;) ' ft+.it} {^*r -:il

Artinya : "Abu Hurairah RA mencer,itakan, bahw;r
Rasu-LuIIah SAIV ber-sabdai ,'Or.rnq Lrcr.puny; !.,:-lr)r,Jrnelantb.it,-l-;anrbatkrrn lnc:rrrl,',avi,rr ut.anc; nyir Lrer i:.rt-. l- i i.,,r
merakukan penganiayaan . Ji ka sa Iah seorangniu climinta
rnemenuhi j an j i pernbayararr uLanqlnya, maka henciakrah 1a
i-unaskan" (K. H. Kahar Mansyur , tgg| : 484 ) .
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Dengan demikian, berdasarkan perl,imbangan .seperti.

itulah yang mendorong penulls untuk mengangkat masalah

tentang grosse akta hipotik ini )<e dalam sebuah karya

skripsi dengan "KEKUATAN EKSEKUSI DARI GROSSE AKTA

HIPOTIK DALAM KAITANNYA DENGAN KREDIT MACET SERTA

TTNJAUANNYA MENURUT HUKUM rsLAM" (studi di pengadilan

Negeri Sidoarjo) .

Dalam penuJ-isan skripsi ini, penulis ingin membahas

baik dari seg-i teori maupun prakteknya, serta mencoba

untuk mencari jalan pemecahannya terhadap permasalahan

yang sering tirnbu.l. dal-am praktek. Dan bagaimana

kedudukan barang j aminan tersebut, bira ciebitur: sampai

pacla waktu yang te"l-ah ditentr,rkan ternyata belum dapat.

melunasi hutangnya pada kreditur, bira clj.tin j au clari

hukum Islam.

B. Identifikasi MasaJ.ah.

Dari paparan yang terdapat dalam .l,atar belakang

masa.l-ah di atas, clapat diketahui bahwa masalah pokok

yang akan dikaji dan dipelajari adarah pelaksanaan

qrosse akta hipotik cti pengadilan Negeri sidoarjo

dalam kaitannya dengan kredii- macet baik dari segi
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teori maupun prakteknya, serta mencoba mencari laran

pemecahannya Lerhadap permasarahan yang sering timbur

rjaram pra).:tek. Dan bagaimana kedudukan barang j aminan

tersebut Iri rr deL.iLur sarrpai 1-r:.rda rv,:rkLu yanq telaI-r

rlitentukan teryat-a befum dapat merunasi hutangnya pada

l;reditur, bila ditinjau dari hukunr IsIam.

C. Pembatasan l4asa1ah.

Berdasarkan identifika.,se masarah, nraka perlu

Irembata-san masarah agar isinya _Ieirih jera.s. oleh

karena itu, study yang direncanakan ini hanya t-erbatas

pacla:

1. Segi obyek : Grosse akta hipotik.
2. segi aktifitas : peraksanaan grosse Akta Hipoti-k.

3. Segi tenrpat : Pengadilan Negeri Sidoarjo.

t)engan rlenri kian L.atasan masarahnya arlarah

i':ekuatan Eksekr-rsi dari Grosse Akta Hipotik Daram

kaitannya Dengan Kredit Macet serta tinjauannya

MenuruL Hu kurn f slanr .

D. Perurmrsan l'tase'l ah.

Agar lebih praktis daLam

masa-l_ah study itri dirumuskan

operasional, maka

da_l-am bentuk
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pernvataan-pernyataan sebagai ber:i kLrt :

1. Apakah akta l-ripotiJ< mempunyai kekuertan ek-sekusi di

Penga<lil-an ?

2. Bagairrdr-trl i:rosedur pelak,sanaan ek,seI:r.r.si gro's.se ;rkta

iti Lrot il,: , tl,.r i.:ttrt 1rt..rl:t r,rl: Ii(:rlltil-)llll(li'lll (i,'11(:l ,'ltt l'."111,1'"{'l ':il)

kreJi L ?

.-t. E-.aktor-fakt,:r apakah .vcruQ tnengharnbet- i.)eIaI:sanaat't

ekseku.;i gro.sse akta i-ripotik daLan., l-lenyeLes,aian

kemacetan sert: bagaimana pemecahannl,/a tlalam

.' hatnbata', terse]-,r,tt?

4. Bagairrrana keduclul":an bar.rlrg iantitran II1.:'IluruL llul':urn

IsIam

E. tujuan Studi.

SejaJair der-iqan permasalahan di irtas/ nlal:.r Luluan

str-r<li ir-ri :dal.tli :

1. Untuk mengetahrr,i. kekuat-an ek:;ekusi clar i .rkta hipot-ik

dai-am kaitanrrya dengan kredit macet.

l. Unt-uk tni:ngetahui pr;i):t-.:l: 11e1.;rk,:;,,'1 ll.t,,rlr '.lli-'itll":tt:;i ii;-r:"' j

grosse akt-a hipoti l: r-lj. ['ertg;-rdrlart fJ,:g6, i Sirloari o

dalain l:a-i-t-annva denq.:n I;redt-t- tn.rcq:i: .
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3. Unt-uk mengetahui fakto.r-f aktor yang menghami:at

pelaksanaan eksekusi grosse akLa hipotik dalam

kaitannya dengan kredit macet serta pemecahannya

dalam hambat-an tersebr-rt "

4. Untuk rnenget-ahui kel:eraclnan,barang jarninan hutang

baik .lalarn perjan;iarr kretlil- ntaLipun dalam hukurrr

I slam.

F.. Kegrrnaan Studi.

Hasi I s t udi cli harap ka n

kurangnya untuk:

bermanfaat sekurang-

1. Dapat cti jadikan bahan lracaanr rrrdsukan dalam rangka

mengka j i hukum, khr-rsusnya mahasiswa Fakultas Hukum

dan umumnya mahasiswa I ndonesia yaitr_r dalam hal-

per j an j ian hutarrg dengan nienqlgunakan barang j aminan.

?. Sebagai konstribusi ilmiah bagi perpustakaan

Fakulta-s SVari' ah Surabalra IAIN Sunan Ampel dan

sekaligus memberikan F)enget-ahuarr kepada para pembaca

yang berrninat nrendafanri permasal.:ir;rn clalant t.L,rl.is;rn

ini.
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C. Pelalsanaan Pene].j-tj-an.

a '-r'- -: ':tte-LiLi.rlr-1 . LL)}(5.51 r(

DalanL penelitian skripsi ini dilaksanakan di

Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjc,. Pengadilan \legeri

ini telah melaksanakan eksekusi dari grosse akt.a

hi-potik, penulis mernilih lokasj. ini berdasarkan

pertimbangan sebagai berikut :

a. Karena Pengadilan Negeri Sidoarjo Pernah

mel-aksanal":an atau menangani grosse akt-a hipotik

dalam kaitannya dengan kredit macet.

Lr. Dalanr pelak,sanaan hukum dc:a;3nr- m.rsih mengalarni

hamlratan-hanrbatan yanq' merrer Iukan pcrnbi.naan dan

penyeJ esaian

c. Disamping pertimbangarr Lersebut di atas,

Pengadilan Negeri Siclc,ar j <-, I"lempunyai adnrinistrasi

),ang memadahi dalam pelaksanaan penelitian darr

penggalian data dapat ber..jalan dengan Iancar.

2. Subyek PeneJ-itian

Dcr.l-crm hal ini y.tr)g rnen j adi sL:bye)"1 perielit.iarr

adalah .semua aktifitas L'engadi. Ian I'Jegeri Sirli,rarjtr

yang ada hul:ungannyra dengan ma.salah grosse akta

hipot i k, di dalamnya t erma.s u k ket ua Pengadil a n
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Negeri, Hakim, dan Panitera serta semua pegawal

Pengaclilan Negeri Sidoarjo yang terkait dengan

rnasalah tersebut .

3. Data Yang Digali

Adapun data-data .yang diperlukan sebagai

L.er L ku t- :

.a . Data tentang Grosse Akta Hi pot i I,:.

b. Peranan Pengadilan Neqel i dalam perl:ara Gros.se

Akta HipoL j- k .

c. Prosedur dan pelaksanaan Grosse Akta Hipotik di

Pengadilan Negeri Sidoarjo dalarn kaitannya dengan

kredit macet.

d. Faktor-faktor yang nrengharnbaL dalam peJak.sanaan

Grosse Akta Hipotili di Pengadilan Negeri

JIL-rL'lI J Lr.

e. Maksud barang yang dipakai sebagai ;aminan

tersebut adalah kepunyaan debitur yang ada dalarn

pihak krecjitur (bank) .

4. Sumber Data

n^r'\"h'umber rlata r.in1-r,rk .se-l.r.rruh data-data di

atas nraka penuli.s ntenggunak..ln r1a Ianr penyusunari

skripsi ini adalah :
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a. Data Primer, yaitu keterangan yang pertama kali

diperoleh penulis langsung ciari obyeknya meliputi

Ketr:a Pengadilan Neger j., Hakim, pihak-pihak

Pengadilan NeqJeri yang terkait dengan masalah

Grosse Akta Hipotik.

b. Data Skr.rnderr faitu data yang diperoleh penu]is

se,cara tidak 1.ang.:jLlng dari c,byelinya t,:Lapi

melalui sumber Iain meli-puti : Buku-buku Iiteral-ur

perundang-undangan, arsip atau dokumen Pengadilan

Negeri cian sumber-sumber laln yanq berkenaan

dengan masalah Grosse Al:ta tlipoti ).:.

5. Tehnik PenqgaLian Data.

Tehnik penggalian data yang diterapkan dalam

penyusunarr skrii:si ini nrenggunakan :

a. Metode Library Research, laitu cara y-ang

digunakan untuk memperoleh suatu kumpul an data

lzaitu cler-rgan mempela j ari buku Literatur, tulisan-

tufisan ilrniah dan kurnpu-Ian putusan-putusan

Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan Grosse

Akta llipotik.

b. Metode field research, laitu cara untuk

ntentperoleh cl.:tcr nrelalu i j-nf orrnasi I,er'Iradap
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masal-ah yang dibahas clengan menggunakan tehnik

wawancara bebas terpilih.

6. Metode Analisa Data

Dari daLa-data yang diperoleh, kemudian

rnefakukan analisa data secara kwalitatif mel-alui

tahap-tahap sebagai berikut :

a. Editingr /aitu petneril.:saan kenrlrali senrua data

keterbacaan data, kejelasan makna, kesesuaian dan

|:e*selarasan satu -sama Iainnya, relevansi dan

satuan atau kelompok data.

b. Organizing, !aitu penvu,sLrn,eri dan mensi.stematiskan

data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan

yang sudah direrrcanakan sebelunlnya.

c. Analisa Datar 1raitu t-airap inj dil.rkukan t_rrrilisis

lanj utan untuk memperoleh kesimpLrJ an mengenai

kebena ran cia ta- dat a va ng dr t enru ka n dal am

Iapangan. Kesimpulan ciemikian akan merupakan

j awaban L.agi pernyat aan-pernyaLaan dal anr

merumuskan masalah, baik clal.am bentuk ciiskripsi,

temuan tentang ada at.au tidak adanya variabel
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atau clera j at hubr:ng.rn ant-ara variabel yar)g

clipermasalahkan dal-am perlunusan masalah tersel:uL.

( Pedoman Riset dan PenyuJ-uhan Skripsl Biro

Penerbitan dan pengembangan perpr-rstakaan Eakultas

Syarr'ah Srrrabaya IAIN Sunan Ampel , 1g1B) .

H.Metode Pernbahasan Hasil Penelitian

Adapun bahasan hasil' pene1itian

adalah 5s[agai ber j- kut :

yanq rl i pi: k.r i

1. Metocle f nduktif r laitr-r metode ini clipergunakan untuk

menggernu ka I:an berbagai dar t a ya ng diperol eh melal u i

penelitian pustaka yang seterusnya akan diakhiri

kesimpulan yang bersifat khusus.

N{etode deduktif, YaiLr-r mempelajari kenyat-aan-

kenyata,rn untum yang berup;r teor i- ti:ori, das,-r L -,-1.1sar

yang selanjutnya dipap.rrkan I:':ny,ltasn-kenyataan hasi-L

riset yang ber:sifat khusus untuk ditarik kesjmpr-rlan

yang bersifat urnurn.

Iuletode Comparatif, yaitr-r menEkomparasikan atau

membanclingkan Praktek Pelaksanaan Grosse akta hipotik

dalam kaitannya dengan krecli t macet dengan hukum

I slam.

')

3.




