
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi 

yang amat penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan 

makmur. Pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi 

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik 

materil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan sebagaimana dimuat dalam 

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bumi air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
1
 

Berdasarkan pengertian Hukum Tanah, kata sebutan “tanah” dipakai 

dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria atau yang selanjutnya akan disebut UUPA. Dalam Pasal 4 UUPA 

dinyatakan bahwa “Atas Dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang 

dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 

bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-

orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.”  

Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah 

permukaan bumi. Sedang hak atas tanah adalah atas sebagian tertentu permukaan 
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bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.
2
 Hal-hal 

yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta timbulnya 

suatu hak atau kewenangan untuk menguasai tanah pada telah diatur dalam 

UUPA, sehingga inti dari tujuan diberlakukannya UUPA adalah Sebagai berikut: 

1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan 

merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan 

bagi negara dan rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. 

2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam 

hukum pertanahan. 

3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak 

atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
3
 

Dalam tiap Hukum Tanah terdapat pengaturan berbagai hak 

penguasaan atas tanah. Adapun yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah 

merupakan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang 

haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki dengan kata lain terdapat 

suatu hubungan hukum yang memberi wewenang untuk berbuat sesuatu. Hak-hak 

penguasaan atas tanah selain diartikan sebagai lembaga hukum jika belum 

dihubungkan dengan tanah dan subyek tertentu, tetapi dapat juga diartikan sebagai 

hubungan hukum kongkrit jika sudah dihubungkan dengan tanah dan subyek 

tertentu sebagai pemegang haknya. Berdasarkan hal di atas pemahaman dan 

penjelasan perihal hak penguasaan atas tanah dapat dilakukan dengan 
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menggunakan sistematika yang khas. Dikatakan khas karena hanya dijumpai 

dalam cabang-cabang hukum lain.
4
 Sistematika yang dimaksud adalah: 

1) Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaaan atas 

tanah sebagai lembaga hukum meliputi: 

a) Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan. 

b) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang 

untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaanya. 

c) Mengatur hak-hak mengenai tanahnya. 

2) Ketentuan-ketentuan mengenai hukum tanah yang mengatur hak-hak 

penguasaaan atas tanah sebagai hubungan hukum kongkrit: 

a) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum 

yang kongkrit. 

b) Mengatur hal-hal mengenai pembebananya dengan hak-hak lain. 

c) Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain. 

d) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya. 

e) Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya. 

Dalam UUPA diatur hirarki hak-hak penguasaan atas tanah menurut hukum tanah 

nasional, yaitu: 

1) Hak Bangsa Indonesia. 

2) Hak menguasai dari negara. 

3) Hak ulayat masyarakat hukum adat. 

4) Hak-hak perorangan atas tanah yang terdiri dari: 
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a) Hak-hak atas tanah. 

b) Hak jaminan atas tanah. 

c) Tanah wakaf.
5
 

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang adil 

dan makmur, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat adalah 

kesempatan untuk memiliki atau menguasai suatu objek tanah melalui transaksi 

jual beli dan tentu saja untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dana. Peran 

pemerintah adalah membantu dan mendukung masyarakat dalam menyediakan 

dana tersebut dengan melibatkan peran lembaga keuangan yang selanjutnya akan 

membantu pendanaan masyarakat. Adapun peran lembaga keuangan merupakan 

wujud untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. 

Dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan serta demi 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka diperlukan dukungan 

pemerintah serta peran masyarakat sebagai perseorangan dan badan hukum. Peran 

masyarakat dapat berbentuk penanaman modal atau dana dalam jumlah yang 

cukup besar sedangkan peran pemerintah merupakan aparat yang berwenang 

untuk menetapkan kebijaksanaan ekonomi.  

Dalam rangka mewujukan kesejahteraan tersebut, maka diperlukan 

adanya lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan mendorong peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Peran Perbankan sebagai lembaga 

keuangan yang dapat memberikan dana (modal) untuk bagi masyarakat sangat 

penting dan memberikan kesempatan masyarakat khususnya pengusaha untuk 
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menjalankan usahanya dengan lancar. Selain itu bank sebagai lembaga keuangan 

memiliki misi dan fungsi khusus, yaitu berperan sebagai agen pembangunan 

(agent development). Peran bank sebagai lembaga keuangan bertujuan untuk 

mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

ke arah nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan fungsi 

bank dijabarkan dalam Pasal 4, Undang-Undang Nomor 7, Tahun 1992, tentang 

Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Oleh karena itu bank di Indonesia ditugaskan oleh pemerintah untuk turut 

melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor 

perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi 

tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan 

pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Hal tersebut menunjukan bahwa perbankan di 

Indonesia selain memiliki tugas-tugas tradisional, yaitu menghimpun dana dan 

memberikan kredit, juga dapat berfungsi untuk menjaga kestabilan moneter.
6
 

 Dalam rangka mendorong dan menggairahkan dunia usaha, 

pemerintah memanfaatkan berbagai fasilitas dan bermacam-macam sarana 
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termasuk di dalamnya upaya menunjang permodalan dengan menyediakan 

fasilitas kredit. 

Fasilitas kredit muncul akibat dari pertumbuhan dan perkembangan 

dunia usaha. Para pengusaha dalam upaya menambah kebutuhan akan modal yang 

bertujuan untuk melancarkan usahanya, akan memanfaatkan fasilitas kredit yang 

disediakan oleh pemerintah dan disalurkan melalui lembaga keuangan dengan 

mengadakan perjanjian kredit. Pemberian kredit dari bank kepada pegusaha akan 

memberikan konsekuensi timbulnya jaminan atas pelunasan kredit tersebut. Bank 

dalam menjalankan operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan 

mengelola dana tersebut dengan menanamnya kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk pemberian kredit sampai dana tersebut kembali lagi ke bank. Berdasarkan 

hal tersebut, maka dalam setiap kegiatan perkreditan, pihak bank perlu 

memperoleh jaminan atas pembayaran piutangnya, yaitu dengan cara meminta 

benda kepada nasabah sebagai debitur. 

Dalam praktiknya salah satu objek jaminan adalah tanah, hal ini 

dikarenakan tanah mempunyai nilai ekonomi yang selalu meningkat. Peningkatan 

nilai tanah disebabkan oleh nilai permintaan dan ketersediaan barang (tanah) yang 

semakin besar, sehingga sesuai hukum ekonomi, kondisi ini mengakibatkan nilai 

tanah cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kenyataan di atas telah 

menempatkan tanah sebagai benda jaminan yang ideal dan aman. Keadaaan 

tersebut tidak terlepas dari berbagai pertimbangan, misalnya tanah secara fisik 

mudah berkurang, mempunyai harga yang stabil sesuai dengan perkembangan 

harga, mudah dan dapat cepat dijual sehingga tidak mempunyai kesulitan 

pemasaran, pada umumnya mudah pengawasannya dan sebagainya. 
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Meskipun objek jaminan kredit berupa tanah dinilai ideal dan aman, 

namun dalam kaitannya dengan bank sebagai lembaga keuangan yang akan 

meminjamkan dan atau disebut juga kreditur, tetap perlu memperhatikan prinsip 

kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998, sehingga tidak akan merugikan bank. Setiap bidang tanah yang 

ditawarkan pemohon kredit untuk jaminan bagi pemohon kreditnya hendaknya 

selalu dinilai secara sempurna dan lengkap. Tanah tersebut dinilai dari segi hukum 

dan segi ekonomi agar kemudian dapat ditetapkan nilai taksasinya yang akan 

mengamankan kepentingan bank. 

Melihat perkembangan objek benda jaminan yang berupa tanah, 

maka mengenai penggunaan dan penguasaan tanah tersebut diatur oleh Negara 

dan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA). Tujuan pemberlakuan UUPA untuk memberikan 

pengaturan penggunaan dan penguasaan tanah demi menjamin kepastian hukum 

untuk rakyat Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu lembaga hak jaminan yang 

kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memenuhi 

kebutuhan mengenai hak tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur Hak Tanggungan atas tanah 
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beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
7
, dan selanjutnya disingkat 

UUHT.  

Dalam penjelasan umum Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 

Tahun 1996 (UUHT) dikemukakan bahwa sebagai lembaga hak jaminan atas 

tanah yang kuat, hak tanggungan harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Droit de prefferent, artinya memberikan kedudukan yang diutamakan atau 

mendahulukan pemegangnya (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat 1).  

2) Droit de suite, artinya selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan 

siapapun objek itu berada (Pasal 7). 

3) Memenuhi asas spesialisasi dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak 

ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 

Untuk mewujudkan kebijaksanaan dalam ketentuan Undang-undang Hak 

Tanggungan (UUHT) dalam hal penyelesaian lingkup objek Hak Tanggungan, 

maka ada lima ketentuan pokok di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, 

yaitu: 

a) Hak Tanggungan adalah jaminan untuk pelunasan utang. 

b) Objek Hak Tangunggan adalah hak atas tanah sesuai UUPA. 

c) Hak Tanggungan dapat dibebankan terhadap tanahnya (hak atas tanah) saja 

tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah itu. 
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d) Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu. 

e) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap 

kreditur-kreditur yang lain.
8
 

Hak Tanggungan merupakan perjanjian accesoir yang tentunya 

sebelum ada pembebanan atas suatu objek atau jaminan, sebelumnya didahului 

dengan adanya Perjanjian Hutang Piutang atau Pengakuan Hutang. Dalam 

Perjanjian Hutang Piutang akan disebutkan adanya janji untuk memberikan Hak 

Tanggungan oleh debitur/pemilik jaminan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 

(1) UUHT.  Tahapan pemberian Hak Tanggungan berturut-turut adalah sebagai 

berikut: 

1) Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UUHT. 

2) Pendaftaran oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak 

Tanggungan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) 

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi 

semua pihak, khususnya kreditur, maka pemberian Hak Tanggungan wajib 

didaftar. Maksud dari pendaftaran adalah untuk memenuhi asas publisitas. Hak 

Tanggungan lahir pada saat dibuatnya buku tanah Hak Tanggungan oleh Kantor 

Pertanahan. Oleh sebab itu pada saat pendaftaran Hak Tanggungan merupakan hal 

yang sangat penting bagi kreditur. Lahirnya Hak Tanggungan memberikan hak 

tagih preferen kepada kreditur dimana hak tagih tersebut menentukan tingkat atau 

kedudukan kreditur terhadap sesama kreditur jika terjadi sita jaminan 
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(conservatoir beslag) atas benda jaminan.
9
 Dengan kata lain bahwa kreditur yang 

lebih dulu APHT-nya didaftar dalam buku tanah Hak Tanggungan oleh kantor 

Pertanahan, maka kreditur tersebut yang harus lebih dahulu diutamakan dari 

kreditur lainnya. Secara khusus kreditur yang memiliki hak tagih preferen diatur 

dalam Pasal 1131 Jo. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Burgelijk Wetboek) yang menyatakan bahwa: 

Pasal 1131: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di 

kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perserorangan. 

Pasal 1132: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 

yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu 

dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya 

piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu 

ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 

Dalam  APHT sudah dituangkan pemberian Hak Tanggungan dan 

jika APHT telah ditandatangani, maka sesuai Pasal 13 ayat (4) UUHT akan timbul 

kewajiban untuk mendaftarkan pemberian Hak Tanggungan sehingga Hak 

Tanggungan tersebut dapat berlaku. Menurut Pasal 13 ayat (2) UUHT, bahwa 

kewajiban pendaftaran ditujukan kepada PPAT dan pendaftarannya dilakukan di 

Kantor Pertanahan setempat. PPAT memiliki kuasa untuk melakukan pendaftaran 

karena berdasarkan kewajiban jabatannya (ex officio).  
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Ketentuan pendaftaran APHT adalah pada hari ketujuh pada setelah 

APHT dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Dalam praktiknya dapat terjadi 

penyimpangan dengan keterlambatan pendaftaran APHT tersebut. Sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) UUHT, ditentukan  bahwa batas waktu 

pendaftaran Pemberian Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan setempat adalah 

tujuh hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT), namun pengertian dan pelaksanaan pendaftaran menjadi menjadi 

berbeda karena apabila pendaftaran dilakukan sebelum tujuh hari, maka 

pemberian tanggal pendaftaran adalah pada hari ketujuh setelah dokumen APHT 

dimasukkan ke Kantor Pertanahan dan bukan berdasarkan tanggal 

penandatanganan APHT (sesuai UUHT). Jika diperhatikan dalam Pasal 13 ayat 

(4) UUHT tidak dikatakan “paling lambat hari ketujuh” akan tetapi hanya 

disebutkan “hari ketujuh”, pengertiannya adalah meskipun surat-surat sudah 

diterima lengkap oleh Kantor Pertanahan dan petugas memiliki kesempatan untuk 

segera mendaftarkan beban tersebut, tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 

(4) UUHT, tanggal pendaftaran yang menentukan tanggal lahirnya Hak 

Tanggungan tetap saja tidak bisa lebih maju daripada hari ketujuh. Apabila 

pejabat Kantor Pertanahan melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (4) yaitu membuat 

tanggal buku tanah Hak Tanggungan lebih awal atau melewati tanggal hari 

ketujuh dapat dikenai sanksi administratif, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 

23 ayat (4) UUHT. 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan timbul pertanyaan apakah  

pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan sudah sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
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tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 

Dengan Tanah. Serta apakah keterlambatan pendaftaran Hak Tanggungan di 

Kantor Pertanahan akan berkonsekuensi pula terhadap tanggal penerbitan buku 

tanah karena dasar penerbitan buku tanah dihitung sejak APHT didaftarkan di 

Kantor Pertanahan serta bagaimana akibat hukum atas keterlambatan pendaftaran 

Hak Tanggungan tersebut.   

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang mejadi 

pembahasan adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan dan 

penerbitan buku tanah serta Sertipikat Hak Tanggungan di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang selama periode tahun 2012 

sampai dengan 2013?, 

2) Apa akibat hukumnya bila pendaftaran dan penerbitan tanggal buku tanah serta 

Sertipikat Hak Tanggungan melewati dari ketentuan waktu yang diatur dalam 

Pasal 13 ayat (4) UUHT? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu untuk mengetahui: 

1) Menggambarkan kesesuaian pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan dan 

penerbitan buku tanah serta Sertipikat Hak Tanggungan di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang. 

2) Menganalisis akibat hukum apabila pendaftaran dan penerbitan tanggal buku 

tanah serta Sertipikat Hak Tanggungan melewati dari ketentuan waktu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) UUHT. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis. 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukan dan sebagai sumber informasi untuk untuk masyarakat 

luas dalam rangka memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan Hak 

Tanggungan, khususnya yang berhubungan dengan pendaftaran serta penerbitan 

buku tanah Sertipikat Hak Tanggungan sebagai bukti lahirnya Hak Tanggungan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian penelitian diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang selaku instansi yang 

bertanggung jawab dan berwenang terhadap pelaksanaan Undang-Undang Hak 

Tanggungan (UUHT) khususnya mengenai pendaftaran dan penerbitan buku 

tanah Hak Tanggungan. 

Selain itu penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme dibidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Bab kesatu merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab kedua akan membahas mengenai pengertian Hak Tanggungan dan 

dasar hukumnya, ciri-ciri, sifat dan azas-azas Hak Tanggungan, subyek dan objek 



14 
 

Hak Tanggungan, pembebanan Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebankan 

Hak Tanggungan (SKMHT) dan ketentuan atau prosedur pendaftaran Hak 

Tanggungan di Kantor Pertanahan, berakhirnya atau hapusnya Hak Tanggungan, 

eksekusi Hak Tanggungan serta sanksi administratif atas keterlambatan 

pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. Dalam bab ini dibagi menjadi 

beberapa sub bab, dan masing-masing sub bab tersebut akan terdiri dari uraian-

uraian mengenai Hak Tanggungan. 

Bab ketiga menegaskan dari pendekatan, metode penelitian dan teknik 

yang digunakan untuk menganalisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan 

masalah penelitian yang meliputi uraian tentang sumber data primer dan sekunder, 

subjek, objek penelitian. Pemilihan pendekatan atau metode dengan jenis 

informasi yang digunakan dalam menguraikan strategi penelitian termasuk di 

dalamnya populasi, metode penarikan sampel, teknik pengumpulan data, metode 

analisis serta model penelitian.  

Bab keempat merupakan analisis data dan hasil penelitian dengan 

mencakup uraian gambaran subjek penelitian, analisis data dan hasil penelitian 

serta pembahasan hasil pengujian hipotesis dan mengungkapkan temuan yang 

mengacu pada tujuan penelitian dikaitkan dengan teori atau konsep yang relevan 

dengan penelitian. 

Bab kelima merupakan bab penutup yang akan terdiri dari kesimpulan 

penelitian dan saran yang berfungsi untuk memberikan bahan kajian akademik, 

memperbaiki regulasi dan implementasi pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT) pada masa mendatang. 

 




