
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1 Latar Belakang 

Pailit merupakan suatu keadaan di mana Debitor tidak mampu untuk melakukan 

pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para Kreditornya dan utang tersebut telah 

jatuh tempo. Keadaan tidak mampu membayar umumnya disebabkan karena kesulitan kondisi 

keuangan dari usaha Debitor yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan putusan 

pengadilan. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit yang mengakibatkan sita umum atas 

seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. 

Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim 

Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk 

membayar seluruh utang Debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur 

Kreditor.  

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan 

prinsip pari passu prorata parte dalam rezim hukum harta kekayaan (vermogensrechts). Prinsip 

paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan Debitor baik yang berupa barang bergerak 

ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai Debitor terikat kepada 

penyelesaian kewajiban Debitor. Prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta kekayaan 

tersebut  

menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. 

Mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya 

utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan 



debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.
1
 Secara sederhana, utang 

adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah 

diterima.
2
 

Namun secara khusus ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan 

menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, 

baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinen, yang timbul 

karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak 

dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan 

debitor. 

Undang-Undang Kepailitan mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya 

yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.
3
 Pengertian utang dalam Undang-

Undang Kepailitan yang demikian luas tersebut, mengakibatkan wanprestasi yang seharusnya 

diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjiandapat dialihkan penyelesaiannya melalui 

mekanisme hukum kepailitan, karena wanprestasi dalam hukum perjanjian dapat dianggap 

sebagai utang dalam hukum kepailitan. 

Hal ini terjadi karena selain persoalan pengertian utang yang begitu luas juga disertai 

dengan begitu longgarnya persyaratan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yang 

tidak menegaskan keadaan utang mana saja yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan 

permohonan pernyataan pailit. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, permohonan 

pernyataan pailit dapat diajukan terhadap debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan 

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan 

pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan 

seorang atau lebih kreditornya.
4
 

Kepailitan bisa terjadi, karena makin pesatnya pertumbuhan perekonomian dan 

pembangunan yang menimbulkan utang piutang akibat dari upaya perusahaan untuk 

meningkatkan modal, guna peningkatan kinerja perusahaan. Suatu utang timbul, akibat salah satu 

pihak tidak melakukan kewajibannya membayar utangutangnya kepada pihak yang memberi 

fasilitas pinjaman, yang mengakibatkan diajukannya permohonan pernyataan pailit terhadap 

perusahaan (debitur) oleh pihak yang berpiutang (kreditur) ke pengadilan, yang bertujuan untuk 

mendapatkan pelunasan atas utang-utang yang dimiliki debitur. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika :  Debitor yang 

mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah 

jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas 

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.  

Pada angka 1 telah disebutkan tentang pemohon yang dapat mengajukan pailit 

selanjutnya pemohon yang berhak mengajukan pailit diatur pada Pasal 2 angka 2 sampai angka 5 

yakni “ 

1 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan 

untuk kepentingan umum. 
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2 Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh 

Bank Indonesia. 

3 Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 

Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit 

hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. 

4 Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, 

atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, 

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. 

Sebagaimana yang disebutkan diatas, bahwa putusan yang menerima pailit telah 

memberikan akibat hukum kepada yang dimohonkan pailit bahwa tidak berhak lagi atas 

pengelolaan terhadap kekayaan yang dimohonkan pailit yang dimana harta tersebut akan 

dikumpulkan dan di jual untuk dibagikan kepada kreditur. Permohonan yang diterima tersebut 

harus sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Pasal 8 ayat 4 yang menyatakan bahwa 

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang 

terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” 

Namun dalam prakteknya tidak semua permohonan pailit yang diterima oleh pengadilan, 

dapat juga ditolak karena sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat 1 tidak memenuhi. Suatu 

permohonan yang ditolak oleh pengadilan, tentu bukan hanya harus adanya syarat utang, juga 

beberapa hal yang lainnya misalnya minimal utang dan kreditur yang telah jatuh tempo. 

Sehingga apabila terjadi permohonan pailit ditolak oleh pengadilan bukan berarti utang tidak ada 

bisa saja karena syarat lain dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut tidak memenuhi. 



Memperhatikan pada studi kasus Putusan : Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Mdn 

dimana permohonan yang dilakukan oleh jaksa karena pada dasarnya perusahaan yang 

dimohonkan pailit tersebut merupakan perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan publik 

seusai dengan Pasal 2 ayat 2 UU kepailitan. Sehingga dalam hal ini kejaksaan berwenang untuk 

mengajukan permohonan kepailitan. 

Namun dalam putusan terhadap permohonan pailit tersebut majelis hakim dengan segala 

bukti yang ada bahwa utang yang sebagai syarat pailit tersebut sudah dibayarkan oleh termohon 

pailit. Sehingga permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim yang diajukan oleh jaksa 

sebagai pemohon pailit karena syarat terdapatnya hutang tersebut tidak memenuhi atau hanya 

terdapat satu utang. Tentu adanya utang tersebut menjadi menghambat kepentingan pemohon 

yang diwakili oleh jaksa tersebut harus dilindungi oleh hukum, walaupun hanya terdapat satu 

utang tersebut tetap harus terpenuhi. Sehingga tentu ada upaya hukum lain, misalnya dalam hal 

terjadinya utang piutang tersebut karena adanya perjanjian utang piutang baik langsung atau pun 

tidak. Sehingga dalam hal adanya utang belum dibayar dan permohonan pailit belum terpenuhi 

maka gugatan wanprestasi dapat dilakukan. 

Dibalik itu juga permohonan pailit yang ditolak tidak mengenal prinsip nebis in idem 

sehingga tidak menghalangi diajukannya permohonan pailit. Hal ini dapat dilihat dalam 

kebiasaan dan praktik di Pengadilan Niaga dimana banyak sekali kasus permohonan Pailit yang 

ditolak kemudian diajukan kembali permohonan Pailit.
5
 Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap isu hukum tentang Tinjauan Hukum Atas Permohonan Pailit 

Yang Ditolak Oleh Pengadilan Studi Kasus Putusan : Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga 

Mdn. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai 

pembahasan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut : 

A. Bagaimakah Keberadaan Piutang Para Kreditor Dalam Hal Terjadinya Penolakan  

Permohonan Pailit Menurut Putusan Pengadilan : Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga 

Mdn ? 

B. Bagaimanakah Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Para Kreditor Dalam Hal 

Permohonan Pailit Ditolak Pengadilan dalam Putusan Pengadilan : Nomor 4/Pdt.Sus-

Pailit/2019/PN Niaga Mdn ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini 

ialah : 

1) Untuk mengetahuikeberadaan piutang para Kreditor dalam hal terjadinya penolakan  

permohonan pailit menurut Putusan Pengadilan : Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga 

Mdn. 

2) Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan para kreditor dalam hal 

permohonan pailit ditolak pengadilan dalam Putusan Pengadilan : Nomor 4/Pdt.Sus-

Pailit/2019/PN Niaga Mdn. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan penulis mengharapkan 

kemanfaatan tulisan ini : 



1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang 

akademik, di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata khususnya hukum kepailitan. 

2. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran tentang 

perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perkara pailit. 

3. Untuk kepentingan diri sendiri yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk 

meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan 

penyusunan karya ilmiah yang baik dengan benar. 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan 

1 Pengertian Kepailitan 

Istilah “kepailitan” merupakan kata benda yang berakar dari kata “Pailit”. Sementara itu, 

kata “pailit” berasal dari kata “failit” dalam bahasa Belanda. Dari istilah “failit” muncul istilah 

“faillissement” muncul istilah “faillissemenwet” (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan 

“faillissements-verordering” (Undang-Undang Kepailitan Hindia Belanda) yang berarti 

“Undang-Undang Kepailian”. “Faillissement” dan Kepailitan merupakan padanan istilah 

“bankruptcy” atau “insolvency” dalam bahasa inggris.
6
 

Pada dasarnya istilah Kapailitan dan Isolvensi pada dasarnya berbeda pengertiannya tetapi 

sangat berkaitan dengan satu dengan yang lain. Kedua istilah tersebut dapat dibedakan tetapi 

tidak dapat dipisahkan seperti halnya dua sisi mata uang logam. Insolvensi (Insolvency) adalah 

                                                           
6
 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Jakarta, Prenamedia Group, 2016, hal. 

2 



suatu keadaan keuangan (a financial state) suatu subjek hukum perdata (legal entity), sedangkan 

kepailitan (bankruptcy) adalah suatu keadaan hukum (legal state) dari suatu subjek hukum 

perdata (legal entity).
7
 

Dalam bukunnya Sutan Remy Sjahdeini dijelaskan mengenai bankruptcy is a court order that 

difines how an insolvent debtor will meet his or her obligations and/ 

 

or have assets liquidated (sold) to pay the creditors
8
(atau dalam terjemahan bebas penulis 

dapat diartikan bahwa kepailitan adalah putusan pengadilan untuk mencari bagaimana debitur 

yang insolven dapat menjual aset-asetnya untuk membayar hutang kepada kreditor). Dari hal 

tersebut dapat dipahami bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk 

membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.
9
 

Menurut para ahli Subekti dan R Tjitrosoedibio, bahwa kepailitan adalah “keadaan 

berhenti membayar” oleh debitor, walaupun misalnya harta debitor nilainya lebih besar dari pada 

utang-utangnya tidak menjadi masalah. Artinya yang penting debitor dalam keadaan berhenti 

membayar utang-utangnya. Kemudian, dengan kondisi yang demikian, debitor atas permohonan 

kreditornya, dimohonkan kepengadilan niaga untuk dinyatakan pailit. Setelah debitor dinyatakan 

pailit , harta kekayaan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan, sebagai “Kurator Pemerintah” 

yang berada di bawah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10

 

Dalam Pasal 1 Angka 6 UUK &PKPU dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan utang 

dalam hukum kepailitan adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata 

uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di 
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kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang 

wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditur untuk 

mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. 

 

2. Asas-Asas Umum Kepailitan. 

Ada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan suatu negara 

(Undang-Undang Kepailitan pada umumnya) agar undang-undang tersebut dapat memenuhi 

beberapa kebutuhan utama dunia usaha, baik secara nasional maupun internsional. Berikut ini 

akan diuraikan mengenai asas-asas baik yang berada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Utang (UUK-PKPU) maupun yang 

berkembang umum dalam praktek. 

1) Asas keseimbangan. UUK-PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupaka 

perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat 

mencegah terjadinya penyelahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang 

tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya 

penyelahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditur yang tidak beritikad 

baik.
11

 

2) Asas kelangsungan usaha. Dalam UU K-PKPU, terdapat ketentuan yang 

memungkinkan perusahaan Debitur yang prosppejtif tetap dilangsungkan. 

3) Asas keadilan yaitu ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi 

para pihak yang berkepentingan. Dalam pengertian lain juga diartiikan untuk mencegah 

terjadinya kesewenang-wenang pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas 
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tagihan masinng-masing terhadap pihak Debitur, dengan tidak memedulikan kreditur 

lainnya. 

4) Asas Integrasi yaitu bahwa sistem hukum formal dan hukum materiilnya merupakan 

satu kesatuan yang utuh daru sistem hukum perdara dan hukum acara perdata.
12

 

5) Asas hukum kepailitan yang berkaitan dengan bahwa hukum kepailitan jangan sampai 

meredam minat investor, terutama investor luar negeri untuk berinvestasi.
13

 

6) Asas kepailitan yang berkaitan dengan kepailitan merupakan jalan terakhir untuk 

penyelesaian hutan debitur atau Ultimum remedium. 

7) Asas yang berkaitan dengan hanya debitur yang telah insolven saja yang dapat 

dipailitkan. 

8) Asas yang memungkinkan permohonan pailit diajukan oleh kreditur atau oleh debitur. 

9) Asas bahwa harta kekayaan debitur pailit berada dibawah sita umum. 

10) Asas bahwa harta kekayaan debitur pailit yang sudah berada di bahwa sita umum 

dikelola kurator.
14

 

11) Asas tidak semua harta kekayaan debitur diletakkan dibawah sita umum, tetapi beberapa 

jenis kekayaan dan pendapat debitur dikecualikan untuk dipakai sebagai alat untuk 

memperoleh sumber uang bagi kehidupan sehari-hari. 

12) Asas para kreditor tidak dapat lagi dihubungi debitur untuk menagih piutannya, 

selanjutnya para kreditur diwajibkan berhubungan dengan curator. 

13) Asas harta pailit wajib dijual secara lelang kepada publik untuk hasilnya digunakan 

sebagai sumber pelunasan utang kepada semua krediturnya. 

14) Asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur.
15
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15) Asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para kreditur mayoritas.
16

 

 

3. Persyaratan Debitur Dapat Dimohonkan Pailit. 

Pernyataan pailit dijatuhkan pengadilan yang berwenang terhadap debitor yang memenuhi 

persyaratan pailit seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU yaitu : “Debitor 

yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah 

jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas 

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” 

Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa permohonan terhadap seorang debitor hanya 

dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua 

kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor. 

2) Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya. 

3) Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh dan telah dapat ditagih.
17

 

Selain dari pada syarat permohonan pailit tersebut, selanjutnya dijelaskan bahwa pihak 

yang dapat dimohonkan pailit UU K-PKPU tidak membedakan aturan bagi kepailitan debitur 

yang merupakan badan hukum atau orang perorangan.
18

 Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Orang Perorangan, Dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit 

oleh pengadilan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Namun ketentuan 

Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh 
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debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan 

atas persetujuan suami atau isterinya”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa 

“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada persatuan 

harta” 

2) Perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, 

firma dan perkumpulan komanditer. 

3) Perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti 

Perseroan Terbatas(PT), Koperasi dan Yayasan. 

4) Harta Peninggalan atau warisan dapat dianyatakan pailit oleh Hakim. 
19

 

Selanjutnya dalam UU K-PKPU melalui Pasal 1 angka (11) menyebutkan bahwa “setiap 

orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan 

hukum maupun yang bukan berbadan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas bahwa 

setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan 

hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat diajukan permohonan pailit dan 

dapat diajukan pailit. 

Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (sumir), ialah bila dalam mengambil 

keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam Buku KUHPerdata cukup 

bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian sederhana.
20

 

 

4. Pihak Yang Terlibat Dalam Kepailitan. 

1) Debitor  
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Debitor adalah seseorang (baik perseorangan maupun badan hukum) yang memiliki 

utang. Debitor merupakan salah satu pihak di dalam perkara kepailitan dan penundaan 

kewajiban pembayaran utang. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa debitor adalah 

pihak yang memilki utang. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat 

UUKPKPU) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan: “Debitor adalah orang yang 

mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat 

ditagih di muka pengadilan.”  

2) Pihak Pemohon Pailit,  

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, 

yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke 

pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Menurut Pasal 2 

UU K-PKPU yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah : 

a. Pihak debitor itu sendiri. 

b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
21

 

Pengertian Kreditor dalam hukum Kepailitan dan PKPU ditegaskan oleh ketentuan 

Pasal 1 angka 2 UUKPKPU, dimana definisi Kreditor: “Kreditor adalah orang yang 

mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di 

muka pengadilan”. Jadi, sesuai dengan ketentuan tersebut, seorang kreditor 

memiliki piutang karena dia membuat perjanjian dengan seorang debitor atau 

karena undang-undanglah yang menentukan timbulnya piutang. UUKPKPU 

melalui penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) memberikan pengaturan yang jelas bahwa 

yang dimaksud dengan “kreditor” adalah: “Baik kreditor konkuren, kreditor 
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separatis, maupun kreditor preferen. Khusus kreditor separatis dan kreditor 

preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan 

hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya 

untuk didahulukan.” 

a) Kreditor Preferen Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam BW kreditor 

preferen, yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat 

piutangnya oleh undangundang diberi kedudukan istimewa. Kreditor preferen 

terdiri atas kreditor pfeferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 

BW, dan kreditor preferen umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 BW. 

Menurut ketentuan Pasal 1134 BW, Hak Istimewa adalah suatu hak yang 

diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia 

berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan 

sifat piutangnya itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa 

kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. 

b) Kreditor separatis termasuk dalam kreditor yang memiliki “privilege”, 

sebagaimana Pasal 1134, yakni suatu kedudukan istimewa dari seorang 

penagih yang diberikan oleh undang-undang melulu berdasarkan sifat piutang. 

Piutang-piutang semacam in dinamakan ’bevourechte schulden” Pawn (gadai) 

dan hypotheek mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada privilege, 

kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Pand dan hypotheek tidak 

pernah bertentangan satu sama lain karena pand hanya dapat diberikan atas 

barang-barang yang bergerak, sedangkan hypotheek sebaliknya, hanya 

mungkin atas benda-benda yang tak bergerak.  



c) Kreditor konkuren adalah kreditor terakhir dalam perkara kepailitan dan 

penundaan Kewajiban pembaya ran utang yang memiliki hak tagih atas piutang 

yang dimilikinya. Kreditor konkuren adalah orang yang memiliki piutang di 

luar pengertian kreditor preferen dan kreditor separatis. Kreditor konkuren 

bukan negara (sebagai pengaih pajak), bukan seorang pekerja dalam 

perusahaan yang dinyatakan pailit, serta tidak memiliki hak agunan atas 

kebendaan dalam bentuk apapun. Kebanyakan kreditor konkuren adalah 

kreditor yang mendasarkan utangnya pada perjanjian utang piutang yang 

dilakukannya dengan debitor pailit tanpa pernah membuat akta-akta 

pembebanan hak agunan atas kebendaan. Kreditor konkuren memiliki 

kedudukan/level paling rendah setelah kreditor preferen dan separatis dalam 

posisi pemenuhan pembayaran piutang yang mereka miliki. Jika sebuah benda 

(baik bergerak maupun tidak bergerak) dijual oleh seorang kurator sehingga 

menghasilkan uang tunai yang siap dibagi, pemenuhan tagihan seorang kreditor 

konkuren menunggu pemenuhan tagihan dari kreditor preferen dan separatis 

terlebih dahulu. Jika tagihan dari kreditor preferen dan separatis sudah 

dipenuhi, sisa uang tunai dari hasil penjualan harta pailit akan menjadi hak dari 

kreditor konkuren. Jadi, pemenuhan tagihan kredtor konkuren sangat 

bergantung pada besar kecilnya tagihan yang dimiliki oleh keditor preferen dan 

separatis. Semakin kecil tagihan yang dimiliki oleh kredior preferen dan 

separatis, maka akan semakin besar peluang kreditor konkuren untuk 

mendapatkan pemuhan tagihan. Semakin besar tagihan yang dimiliki oleh 



kreditor preferen dan separatis, maka akan semakin kecil peluang kreditor 

konkuren untuk mendapatkan pemenuhan tagihan/ piutangnya.
22

 

 

c. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum. 

d. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank. 

e. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, 

bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan 

penyelesaian. 

f. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pension, 

atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik. 

g. Likuidator perusahaan terbatas dalam hal likuidator tersebut memperkirakan bahwa 

utang perseroan lebih besardari kekayaan perseroan, yang dalam hal ini wajib 

diajukan oleh likuidator tersebut. kecuali perundang-undangan menentukan  lain 

atau jika semua kreditor menyetujui penyelesaian di luar kepailitan (lihat Pasal 149 

ayat (2) UU K-PKPU).
23

 

 

3) Hakim Pengawas Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 8 UUKPKPU bahwa: “Hakim 

Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan 

penundaan kewajiban pebayaran utang.” Tugas utama dari pengawas adalah mengevalasi 

pengurusan dan pemberesan harta pailit (Vide Pasal 65 UUKPKPU). Dalam melaksanakan 

tugasnya, hakim pengawas dapat mengeluarkan pentapan-penetapan yang menjadi bagian 
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penting dalam proses pemberesan kepailitan ataupun pengurusan proses PKPU. Dengan 

kata lain hakim pengawas berfungsi sebagai “supervisor” bagi kurator atau pengurus. 

Secara hirarkhi, hakim pengawas memiliki kewenangan yang berada ditengah-tengah 

antara pengadilan dan kurator atau pegurus. Sebelum mengambil suatu putusan mengenai 

pengurusan atau pemberesan harta pailit, pengadilan wajib mendengar pendapat hakim 

pengawas (vide Pasal 66 UUKPKPU). Demikian juga kuirator atau pengurus yang hendak 

meminta putusan mengenai pengurusan dan pemberesan harta ;pailit, harus mengajukan 

permohonannya melalui hakim pengawas.  

4) Kurator Secara sederhana kurator dipahami sebagai seseorang yang memiliki kewenangan 

khusus (berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang) untuk melakukan pembere san 

atau pengurusan terhadap harta pailit debitor yang sudah dinyatakan pailit. Apabila 

mengacu pda ketentuan yuridis formil sebagai mana ditentukan oleh Pasal 1 angka 5 

UUKPKPU, kurator didefinisikan sebagai: “Kurator adalah Balai harta peninggalan atau 

orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan 

harta debitor paili di bawah pengawasan hakim engawas sesuai dengan UUKPKPU.”  

5) Pengurus. Perbedaan Kurator dan Pengurus UUKPKPU tidak memberikan batasan 

pengertian yang jelas antara Kurator dan pengurus. Pasal 1 angka 5 UUKPKPU hanya 

memberikan definisi terhadap kurator dan tidak memberi pengertian secara khusus 

terhadap pengurus. Padahal tidak hanya mengatur tentang kepailitan, tetapi juga mengatur 

tentang PKPU. UUKPKPU mencampuradukan kewenangan kurator dengan kewenangan 

Pengurus dalam rangkaian kalimat “mengurus dan membereskan harta debitor pailit” yang 

menjadi definisi kurator sesuai Pasal 1 angka 5 UUKPKPU. UUKPKPU memberikan 

difinisi terhadap kurator, tetapi tidak memberi definisi terhadap pengurus. Ketiadaan 



pengertian yang khusus yang membedakan pengertian kurator dan pengurus adalah salah 

satu kelemahan UUKPKPU. UUKPKPU mengatur tentang peralihan status dari pengurus 

menjadi kurator. Seorang pengurus dapat menjadi kurator ketika pengadilan memberikan 

putusan bahwa debitor yang sebelumnya dinyatakan berada dalam penundaan kewajiban 

pembayaran utang telah dinyatakan pailit. Dengan demikian, tugas dan fungsi kurator 

dengan pengurus sesungguhnya berbeda. Kurator memiliki tugas dan fungsi untuk 

“membereskan’ harta pailit debitor yang telah dinyatakan pailit. Sedangkan pengurus 

memiliki tugas dan fungsi untuk “mengurus” harta debitor yang dinyatakan berada dalam 

PKPU. Tinjauan Umum Tentang Permohonan Kepalitan. 

6) Pengadilan Pengertian pengadilan diatur dalam pasal 1 angka 7 UUKPKPU, dimana 

pengadilan didefinisikan sebagai; “Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.” 

Secara kelembagaan, pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum telah terbentuk 

dengan dasar hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Ujung Pandang, 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Niaga pada Pengadilan 

Negeri Surabaya, dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Semarang tetap dinyatakan 

berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 305 UUKPKPU. Sesuai dengan ketentuan di atas, 

Keputusan Presiden No. 37 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku.
24

 Pengadilan Niaga 

merupakan pengadilan yang dibentuk dilingkungan peradilan umum untuk mengadili 

khusus perkara-perkara kepailitan.
25

 

B. Tinjauan Umum Tentang Permohonan Kepalitan 
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1. Pengertian Permohonan Kepailitan. 

Didalam UU K-PKPU tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan permohonan pailit 

namun dijelaskan tentang prosedur permohonan pailit. Permohonan pailit dapat diajukan oleh 

kreditor atau para kreditor atau bahkan oleh debitor itu sendiri. Suatu permohonan pailit 

umumnya diajukan oleh kreditor yang memiliki tunggakan piutang terhadap debitor. Namun 

pada dasarnya selain diajukan oleh pihak kreditor, debitor yang bersangkutan juga dapat 

mengajukan permohonan kepailitan atas dirinya sendiri.
26

 

Permohonan pernyataan pailit adalah merupakan upaya terakhir (ultimum remidium) 

dalam penyelesaian utang Debitor kepada Kreditor karena perjanjian utang-piutang yang 

dilakukan antara Debitor dengan Kreditor dalam perkara ini telah dijamin dengan Hak 

Tanggungan. Untuk itu, cara penyelesaian suatu hubungan utangpiutang yang diikat dengan 

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah diatur 

dalam UUHT yaitu dengan pelelangan objek Hak Tanggungan. Putusan pengadilan haruslah 

memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan Pasal-Pasal peraturan 

perUndang-Undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan 

hukum yang tidak tertulis atau yurisprudensi atau doktrin hukum. Putusan yang tidak cukup 

pertimbangan adalah masalah yuridis dan dapat dibatalkan pada pemeriksaan di tingkat atasnya. 

Oleh karena itu pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara sangat penting karena 

berkaitan dengan tuntutan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.
27

 

                                                           
26

https://bplawyers.co.id/2017/05/24/hal-hal-penting-yang-harus-diperhatikan-dalam-mengajukan-

permohonan-pailit-

kepengadilanniaga/#:~:text=Suatu%20permohonan%20pailit%20umumnya%20diajukan,memiliki%20tunggakan%

20piutang%20terhadap%20debitor.&text=Jika%20yang%20mengajukan%20permohonan%20pailit,memiliki%20pi

utang%20terhadap%20debitor%20tersebut., diakses pada Tanggal 14/9/2020 pukul 13.00 
27

 Gerald Angga Pratama Putera, Zakki Adhliyati, Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Oleh 

Mahkamah Agung (Studi Putusan Kasasi Nomor 522k/Pdt.Sus/2012), Jurnal Verstek Volume Nomor 133 Bagian 

Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hal. 138  



 

 

2. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit. 

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) U.U. Kepailitan yang dapat 

mengajukan kepailitan ialah :  

1) Debitur  karena  merasa  sudah  tidak  dapat  membayar  utang-utangnya,  maka  ia 

mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dimana ia bertempat tinggal. 

2) Untuk dapat mengajukan pailit, sekurang-kurangnya debitur harus mempunyai dua 

kreditur
28

. Kreditur yang  memohonkan  kepailitan bagi  debitur harus memenuhi  syarat,  

bahwahak  menuntutnya  terbuki.  Tentang  bagaimana  hak  mnuntut  itu  terbukti,  

undang-undang tidak mengaturnya / tidak dapat disimpulkan dalam undang-undang. Maka 

jalan yang ditempuh  yaitu  dengan Yurispredensi,  bahwa  penyelidikan  secara  sumir  

sudah dapat dipakai sebagai bahan  pembuktian ada atau tidaknya hak  menuntut tersebut 

(putusan Hoge Raad, 21 Agustus 1951 ). Apabila  hanya  ada  satu  orang  kreditur  saja,  

maka  kreditur  tersebut  tidak  dapatmemohonkan  kepailitan  bagi  debitur,  sebab  

kepailitan  bertujuan  membagi  harta kekayaan sipailit diantara para penagihnya secara 

bersama-sama. 

3) Jaksa /  Penuntut  Umum  dapat  memohonkan  kepailitan seseorang  apabila  

dipenuhisyarat-syarat adanya keadaan berhenti membayar dan berdasarkan kepentingan 

umum yang dikatagorikan kepentingan umum ini pengertiannya diserahkan kepada 

pendapat pengadilan. 

                                                           
28

 Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta Prenada Media Group, 

2012, hal.30 



Dan Yuriprudensi menegaskan bahwa kepentingan umum itu ada, apabila tidak dapat lagi  

dikatagorikan  ada  kepentingan  ada  kepentingan  perseorangan,  melainkan ada alasan-alasan 

yang bersifat umum dan lebih serius yang mengesahkan penanganan oleh suatu lembaga/ alat 

perlengkapan negara.
29

 

Ketentuan mengenai kepentingan umum dalam arti kepentingan bangsa dan negara dan 

atau kepentingan yang lebih luas misalnya: (a). Debitor melarikan diri; (b). Debitor 

menggelapkan bagian dari harta kekayaan; (c). Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat; (d) debitor 

mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana dari masyarakat luas; (e) Debitor tidak 

beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh 

waktu; atau (f) alam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
30

 

  

3. Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit. 

Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui Panitera Pengadilan Niaga. 

Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah: Debitor, Kreditor, Kejaksaan 

dala hal kepentingan umum, Bank Indonesia, dalam hal debiturnya merupakan bank, Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau 

lembaga kliring dan penjaminan, dan Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah 

perusahaan ansuransi, perusahaan ansuransi, dana pension atau Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang berkecimpung dalam bidang kepentingan publik.  
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Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika 

permohonannya adalah kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan (Pasal 7 

ayat (1), dan (2), Ketentuan yang mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan harus dikuasakan 

kepada advokat merupakan kemajuan dalam hukum acara perdata (biasa). Filosofi dari ketentuan 

ini adalah bahwa proses beracara pada peradilan kepailitan menekankan pada efesiensi dan 

efektivitas beracara. Dengan melalui advokat maka diharapkan proses beracara tidak mengalami 

kendala teknis sebab advokat dianggap tahu hukum acara (Pasal 7 ayat 1 dan 2 UUK & PKPU). 

Mekanisme permohonan pernyataan pailit seperti disebutkan di atas dijelaskan dalam pasal 6 UU 

Kepailitan ke Ketua Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud disini adalah pengadilan niaga yang 

berada di Lingkungan peradilan Umum. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan tentang Permohonan Pailit 

1 Pengertian Putusan Pengadilan Niaga 

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Putusan merupakan surat pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kahakiman yang diberi 

wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu sengketa 

antara pihak.
31

  Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir dapat juga dikatakan 

vonnis. Putusan pengadilan memiliki pengetian lain yakni pernyataan yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segal 

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
32

 

2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Niaga 
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Pengadilan niaga merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa perniagaan. 

disamping adanya arbitrase. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus di bawah 

pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara 

kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara-perkara lain dibidang 

perniagaan. Penyelesaian melalui peradilan niaga memiliki keunggulan yaitu proses cepat, adil 

dan efektif. Hal-Hal Yang Menjadi Dasar Putusan Penolakan Permohonan Pailit. 

Prinsipnya, syarat pengajuan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (“PKPU”) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) adalah sama, yaitu: 

1) Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor; 

2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat 

ditagih. 

Sehingga ditolaknya sebuah permohonan pailit ialah karena syarat permohonan pailit 

tersebut diatas tidak terpenuhi. Namun pada prinsipnya suatu proses permohonan pailit atau 

PKPU yang ditolak tidak mengenal prinsip nebis in idem sehingga tidak menghalangi 

diajukannya permohonan pailit atau PKPU baru. Hal ini dapat Anda lihat dalam kebiasaan dan 

praktik di Pengadilan Niaga dimana banyak sekali kasus permohonan PKPU atau Pailit yang 

ditolak kemudian diajukan kembali permohonan PKPU atau Pailit.  

Jadi Kreditor mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga dimana 

sebelumnya telah ada penolakan permohonan pailit yang diajukan Kreditor, maka jawaban kami 

adalah dapat. Namun, terhadap kemungkinan Permohonan PKPU tersebut selanjutnya akan 

dikabulkan atau ditolak kembali, itu sepenuhnya menjadi kewenangan majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadilinya dan perlu melihat pertimbangan majelis Hakim sebelumnya yang 



menolak permohonan pailit Kreditor tersebut. Misalnya apakah karena syarat-syarat tidak 

terpenuhi dalam hal utang tidak bisa dibuktikan secara sederhana atau Debitor tidak memiliki 

sekurang-kurangnya dua atau lebih Kreditor? Apabila karena hal tersebut, Kreditor cukup 

mengajukan permohonan baru dengan argumentasi adanya utang lain yang sederhana dapat 

dibuktikan atau Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor yang sebelumnya belum diungkap 

dalam perkara sebelumnya.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada masalah yang diteliti, agar penelitian ini lebih 

terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan 

ini. Untuk membuat penelitian ini menjadi lebih terarah maka dalam penelitian ini terdapat 

beberapa ruang lingkup yang menjadi sasaran yang akan dijawab dalam penelitian ini yakni, 

pertama, tentangkeberadaan piutang para Kreditor dalam hal terjadinya penolakan  permohonan 

pailit menurut Putusan Pengadilan : Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Mdn, kedua tentang 
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upaya hukum yang dapat dilakukan para kreditor dalam hal permohonan pailit ditolak pengadilan 

dalam Putusan Pengadilan : Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Mdn. 

B. Sumber Data  

 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-

undangan yang menyangkut hukum, berbagai peraturan yang menyangkut mengenai Kepilitan 

dan Perbankan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Dimana yang termasuk bahan hukum primer adalah : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Keajiban Pembayaran Utang. 

 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan 

Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum. 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). 

5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari (1) Kepustakaan yang 

berkaitan dengan masalah penelitian; (2) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang terdiri dari : Kamus, Ensiklopedia, dan 

bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan 

hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.  

 



C. Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka 

metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan 

(Library Research). Dimana penelitian tersebut merupakan  metode Pengumpulan data yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian Kepustakaan (Library 

Research) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data 

sekunder yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, majalah-

majalah yang terkait dengan kepailitan, internet, maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan 

dengan penulisan skripsi ini.
34

 

 

D. Metode Analisis data  

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

data kualitatif, metode analisis data secara kualitatif adalah sautu metode yang analisis datanya 

dilakukan dengan cara non statistik, yaitu dengan menggambarkan data-data yang diperoleh 

dengan kata-kata atau kalimat yang dipisagkan ke dalam kategori-kategori untuk memproleh 

kesimpulan. Metode analisis data kualitatfi filakukan yakni setelah data diperoleh, data 

kemudian diproses dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian 

dievaluasi. 
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