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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di dalam melakukan suatu usaha pasti perlu didaftarkan dan disahkan agar 

perusahaan dapat menjadi perusahaan berbadan hukum yang sah, supaya dapat 

melakukan segala upaya hukumnya jika suatu saat terjadi sengketa. sebagaimana 

dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas : 

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya.” 

 

Pengertian perseroan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditambahkan dengan ketentuan Pasal 7 tentang 

Perseroan Terbatas, dengan dibuatnya akta pendirian oleh Notaris yang 

kemudian di daftarkan dan peroleh pengesahan oleh Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

Setelah mendapatkan pengesahan maka, perusahaan atau perseroan 

tentunya membutuhkan modal yang besar untuk menjalankan usaha. Bagi 

perusahaan kecukupan modal tidak hanya didapat dari Intern perusahaan 

melainkan juga dapat diperoleh dari luar perusahaan yaitu dari kreditur. Oleh 

karena itu, peran dari kreditur sangat penting bagi suatu perusahaan yang sedang 

berkembang untuk memajukan usaha.  
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Serta dicantumkan juga dalam Pasal 1 butir b menurut UU No. 3 tahun 

1982 tentang wajib daftar perusahaan yaitu : 

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis 

usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja 

serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk 

tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. 

Laba tersebut untuk mengembangkan perusahaan sehingga dapat menjadi 

perusahaan yang maju. Usaha yang diatur pada Pasal 1 butir d UU Nomor 3 

Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahan, menerangkan bahwa: 

“usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam 

bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan 

memperoleh keuntungan dan atau laba”. 

Dalam menjalankan setiap usahanya, perusahaan tidak hanya bisa 

memperoleh laba tetapi bisa juga mengalami kerugian, bahkan jika kerugian 

yang dialami oleh perusahaan itu besar dan memaksa perusahaan itu untuk pailit 

karena utang yang jatuh tempo tidak bisa dibayarkan oleh debitur. Dalam Pasal 1 

butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kepailitan adalah : 

“Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan 

pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim 

Pengawas”. 

Kemudian pada saat perusahaan yang dinyatakan pailit maka segala harta 

yang berkaitan dengan perusahaan tersebut akan diambil alih oleh Kurator dan 

dilakukan pemberesan serta dalam pengawasan oleh Hakim Pengawas. 
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Dalam hal pelunasan utang, perusahaan yang sudah dinyatakan Pailit tidak 

mudah untuk membagi harta-harta perusahaan yang pailit untuk melakukan 

pelunasan utang perusahaan kepada para kreditornya, sehingga muncul berbagai 

permasalahan yang menimpa perusahaan/debitor dalam pelaksanaan pelunasan 

utang. 

Hal ini dikarenakan dalam pembagian harta kekayaan debitur untuk 

melunasi utang-utangnya pada para kreditur tidak selamanya cukup. Maka, 

pengaturan dari perolehan hak-hak dari kreditur untuk bisa dapat dipenuhi oleh 

debitor. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH 

Perdata ) terdapat berbagai kreditor yang mempunyai kedudukan yang berbeda. 

Pada dasarnya  kreditor dibagi menjadi 3 Kreditor menurut KUH Perdata yaitu 

Kreditor Preferen , Kreditur Konkuren, Kreditur Separatis. Kreditur Preferen 

menurut pasal 1134 KUH Perdata yaitu dalam kasus perusahaan pailit sudah 

memegang jaminan dari aset tersebut sehingga kreditur preferen mempunyai hak 

preferensi/ hak istimewa/ hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang
1
. 

Suatu hak oleh Undang-Undang dapat diberikan kepada seseorang berpiutang 

sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang yang lainnya,semata-

mata berdasarkan dari sifat piutangnya. 

Kreditur Konkuren menurut Pasal 1132 KUH Perdata dan Pasal 176 

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu yang memperoleh hak pari passu 

dan pro rata,dengan demikian berarti Pari passu yaitu secara bersama-sama 

                                                           
1
 Prof.Purwahid Patrik, 2009, Kashadi, Hukum Jaminan, Semarang:Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro Semarang,hlm.11 
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memperoleh pelunasan dan tanpa ada yang didahulukan. Sedangkan Pro rata 

atau Proporsional yaitu dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-

masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan,terhadap 

seluruh harta kekayaan debitur tersebut
2
. 

Kreditur Separatis yaitu kreditur yang megang hak jaminan kebendaan in 

rem yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotik. Dalam 

hukum jaminan mengenal 4 macam jaminan yaitu Hipotek, Gadai, Hak 

Tanggung, Fidusia. Kreditor Separatis ini mempunyai hak kewenangan sendiri 

menjual atau mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate 

eksekusi) dan Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan 

bahwa kreditor yang memegang hak jaminan dapat menjual seolah-olah tidak 

terjadi kepailitan. 

Berdasarkan pengertian kreditur diatas maka pembagian harta juga dapat 

digolongkan atau dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana masuk dalam pembagian kreditur tersebut sehingga dapat 

memperoleh hak-hak kreditur yang semestinya dibayarkan oleh debitur melalui 

Kurator. Sehingga muncul tanggungjawab perusahaan pailit terhadap pelunasan 

hutang para kreditur untuk pemenuhan hak-haknya. 

Terkait dengan penjelasan tersebut di atas, maka pada saat ini di kota 

Semarang masih terjadi pemberitaan terkait dengan kasus perusahaan pailit. 

Salah satu perusahaan ini, yang masih ada pemberitaan yang beredar di media 

                                                           
2
 Op,Cit. Abdulkadir Muhammad, hlm. 3 
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cetak maupun media online kepailitan perusahaan PT. Jamu Nyonya Meneer. 

Dengan berbagai judul, salah satunya yang diterbitkan www.KompasTV.com 

“Akhir Hayat Sang Nyonya Meneer” , dan juga yang diterbitkan oleh 

www.Tribunnews.com dengan judul “Asset Nyonya Meneer Telah Dilelang, 

Hak Karyawan belum Diberikan” 

Dalam pemberitaan media massa tersebut,banyak dari kreditur yang tidak 

terbayarkan piutangnya. Dengan demikian, utang yang banyak dan harus segera 

dilunasi sehingga menuntut debitur untuk menjual segala aset yang di miliki dan 

segera melunasi utang-utangnya kepada para kreditor. 

Berdasarkan penggolongan kreditur dan juga pengertiannya, maka bisa 

dilihat juga urutan pembayaran hutang yang harus dibayarkan oleh Debitor 

kepada kreditor. Tetapi, kendalanya yaitu pada harta debitor karena sudah 

berada dalam pengawasan pihak kurator selaku pihak yang diangkat oleh 

pengadilan untuk mengurus serta membereskan harta-harta debitor yang pailit. 

Aset-aset atau harta debitor yang telah diambil alih oleh kurator, untuk melunasi 

segala hutang-hutang debitur harus segera dilunasi. Bahkan, sering terjadi bahwa 

harta debitur kurang untuk melunasi hutang-hutang tesebut yang diakibatkan 

terkendalanya penjualan aset-aset dari debitor itu sendiri. 

Dalam hal ini tanggungjawab dan waktu untuk melunasi utang kreditur 

telah diatur pada Pasal 91 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang pemberesan harta 

sebagai berikut: 
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“Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit 

ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-

Undang ini menentukan lain.” 

 

Berdasarkan pada penjelasan pasal diatas maka, penetapan yang mengenai 

Pengurusan, pemberesan hutang-hutang kepada para kreditur terhadap harta 

debitur yang pailit. harus ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan tingkat 

akhir kecuali Undang-Undang menentukan lain. Pengadilan tingkat akhir dalam 

kasus ini adalah pengadilan niaga semarang. 

Dalam proses pemberesan utang kepada kreditur yang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya, maka diperlukan perlindungan 

hukum bagi setiap orang disebutkan oleh Ridwan Halim dalam bukunya 

berjudul Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab yaitu Perlindungan Hukum 

adalah satu fungsi hukum memberikan perlindungan (proteksi) atas hak-hak 

setiap orang secara wajar disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban 

yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut.
3
 

Kewajiban dari peminjam atau Debitur harus menggunakan barang atau 

uang sesuai dengan yang diperjanjikan oleh peminjam dan yang dipinjam, maka 

ia tidak boleh memakainya guna suatu keperluan lain, selainnya yang sesuai 

dengan sifatnya barangnya atau yang ditetapkan dalam perjanjian.
4
 

Dalam berita yang ada mengenai kepailitan PT. Jamu Nyonya Meneer, 

pasti menimbulkan berbagai masalah dan tidak jarang berbeda dengan fakta 

yuridis dan fakta sosial, untuk menyelesaikan persoalan kepailitan tersebut. 

                                                           
3
 Ridwan Halim,1985,Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab,Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.26 

4
 R.Subekti,2014, Aneka Perjanjian,Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, hlm.121 
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Fakta yuridis yang misalnya mengharuskan untuk suatu perusahaan yang pailit 

melunasi hutang-hutang kepada para kreditur sesuai dengan pengertian Pasal 1 

ayat 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tetapi fakta sosialnya perusahaan 

telah melakukan tanggungjawab pelunasan dengan menyerahkan harta kepada 

kurator selaku pemberes harta pailit. Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk 

meneliti permasalahan ini dengan menulis judul penelitian : “Pelaksanaan 

Tanggungjawab Perusahaan Pailit Dalam Proses Pelunasan Hutang bagi 

Para Kreditur Studi Kasus Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN 

NIAGA SMG JO. NOMOR 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN NIAGA  SMG Di 

Pengadilan Niaga Semarang ” 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan proses pelunasan hutang bagi para kreditur dalam 

pemenuhan hak-hak bagi para kreditur? 

2. Bagaimana pelaksanaan tanggungjawab perusahaan pailit dalam proses 

pelunasan hutang bagi para kreditur ? 

3. Hambatan apa saja yang terjadi dalam proses pelaksanaan tanggungjawab 

perusahaan pailit terhadap proses pelunasan hutang bagi para kreditur ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan proses pelunasan hutang bagi 

para kreditur untuk memenuhi hak-hak kreditur . 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan tanggungjawab 

perusahaan pailit terhadap proses pelunasan hutang bagi para kreditur. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang ada dalam 

proses pelaksanaan tanggungjawab perusahaan pailit terhadap pelunasan 

hutang bagi para kreditur. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi 

teoritis maupun segi praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah bahan kajian atau 

literatur tentang proses pelaksanaan tanggungjawab perusahaan pailit. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan sebagai referensi 

oleh pihak-pihak yang berwenang termasuk: 

a. Hakim Pengawas yaitu diharapkan memberikan manfaat ketika 

mengawasi harta pailit sehingga lebih teliti dan komunikatif terhadap 

kreditor maupun kurator 

b. Kurator yaitu diharap memberikan manfaat ketika melakukan pemberesan 

harta pailit sehingga dapat terselesaikannya pemberesan harta pailit 
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c. Perusahaan pailit yaitu diharap dapat memberikan manfaat ketika terjadi 

gugatan agar memanfaatkan dengan baik upaya-upaya yang ditawarkan 

maupun diajukan ke para kreditor. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode 

pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang tidak 

menggunakan perhitungan statistik atau matematis sebagai dasar dalam 

menganalisis. Menurut Burhan Ashshofa metode kualitatif  memusatkan pada 

prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang 

ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis dari gejala 

sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang 

bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang 

berlaku
5
. Selain itu, metode ini berdasarkan pada bukti-bukti nyata di 

lapangan, menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber 

data dan memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman mengenai 

makna-makna data yang diperoleh
6
. 

Sehubungan dengan pendapat tersebut, data yang akan dianalisis 

adalah data yang bersifat deskriptif baik berupa peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang Pelaksanaan Tanggungjawab Perusahaan 

Pailit Terhadap Proses Pelunasan Hutang bagi Para Kreditur pada studi kasus 

PT. Njonja Meneer. 

                                                           
5
Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 20 

6
Petrus Soerjowinoto, 2014, Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang : Fakultas 

Hukum Unika Soegijapranata, hlm. 10 
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2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, pengertian itu sebagai berikut : 

“Deskriptif analitis yaitu riset yang menggambarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum 

dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan 

dalam penelitian penulisan hukum. Dalam penelitian deskriptif seorang 

peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga 

hipotesa-hipotesa
7
.” 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran mengenai Proses yang telah dilakukan yang 

berkaitan dengan Pelaksanaan Tanggungjawab Perusahaan Pailit Terhadap 

Proses Pelunasan Hutang bagi Para Kreditur. Sehingga dapat dijadikan 

sebagai pedoman atau bahan untuk menerapkan putusan pailit yang diatur 

dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

3. Objek dan Elemen Penelitian 

Objek pada penelitian yang mencakup tentang kepailitan perseroan 

terbatas terbatas yang diputus oleh hakim berdasar UU No.37 Tahun 2004. 

Elemen-elemen yang akan diteliti oleh penulis yaitu putusan kasus 

kepailitan dan tentang Pelaksanaan Tanggungjawab Perusahaan Pailit 

Terhadap Proses Pelunasan Hutang bagi Para Kreditur studi kasus PT. 

Njonja Meneer. 

 

                                                           
7
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat,Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 8 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

lebih menekankan pada pengumpulan data primer yang kemudian 

dilengkapi dengan data sekunder. Data Primer yaitu data yang didapatkan 

dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap Hakim Pengawas, 

Pengacara, dan Kurator. Sedangkan data Sekunder diperoleh melalui studi 

kepustakaan. 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data 

yang bertujuan untuk mendapatkan data primer
8
. Data Primer ini 

diperoleh dengan wawancara terhadap Bapak Edy Suwanto, S.H.,M.H, 

selaku Hakim Pengawas dari putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN 

Niaga Smg Jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg dan 

dilaksanakan di Pengadilan Niaga Semarang yang beralamat di Jalan 

Siliwangi No. 512 Semarang, dan juga diperoleh data primer melalui 

wawancara terhadap Bapak Eka Windhiarto.,S.H.,Sp.N.,M.H.,CLA 

selaku pengacara dari pihak Pemohon yang dilaksanakan di Jalan 

Medoho Permai Nomor 5, Kota Semarang, serta diperoleh juga data 

primer melalui wawancara via telepon dan e-mail oleh Bapak Wahyu 

Hidayat, S.H., dan Bapak Ade Liansah, S.H., selaku Kurator yang 

ditunjuk oleh Hakim Ketua yang beralamat di Twin Plaza Office 

                                                           
8
 Op,Cit.Soerjono Soekanto, hlm. 12 
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Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav.93-94,Slipi, Jakarta 

Barat. 

Sebelum melakukan penggalian data, penulis menyiapkan 

pertanyaan yang terkait dengan permohonan tersebut,yang dibuat 

berbeda-beda setiap instansi sehingga pertanyaan tersebut relevan 

dengan kewenangan instansi terkait. 

b. Studi Kepustakaan 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari 

peraturan perundangan, Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan Kepailitan dan pengembalian hutang kepada kreditur (Nomor 

11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg Jo. Nomor 01/Pdt.Sus-

PKPU/2015/PN Niaga Smg. Peraturan perundang-undangan tersebut 

adalah : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Undang-Undang Republik Indonesia No.37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; 

c) Undang-Undang Republik No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas. 

d) Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg 

Jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg. 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekundair yang digunakan adalah bahan-bahan yang 

erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian 

ini digunakan hasil karya ilmiah, laporan penelitian, dan hasil 

pemikiran yang tertuang dalam makalah atau literatur yang berkaitan 

dengan putusan dari hakim pengadilan negeri semarang yang terkait 

dengan tanggungjawab perusahaan pailit dalam memenuhi pelunasan 

utang-utangnya kepada kreditur. 

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang di teliti dan dikumpulkan melalui metode pengumpulan data. 

Kemudian di olah dan diperiksa dan dilakukan proses pengeditan kemudian 

setelah proses pengolahan data tersebut selesai dan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian, maka data disusun secara sistematis dan disajikan 

dalam bentuk uraian-uraian yang nantinya dibuat menjadi bentuk laporan 

penelitian skripsi. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian yang dilakukan oleh 

penulis yaitu menggunakan metode analisis Kualitatif. Seperti yang telah 

disebutkan diawal, metode ini tidak menggunakan ilmu statistika maupun 

hitungan matematis dalam menganalisa permasalahan yang ada. Analisis 

kualitatif yaitu yang dilakukan oleh penulis terhadap data yang diperoleh 

adalah analisis isi dari data tersebut ( content analysis ), yaitu analisis isi 
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dengan teori-teori dan peraturan yang terkait dengan kasus ini yang 

diperoleh pada saat penelitian. Data yang dianalisis yaitu berupa : putusan 

Pengadilan ( Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg Jo. Nomor 

01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg ), hasil wawancara hakim pengawas, 

pengacara dan kurator, serta peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan Kepailitan. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk menyajikan gambaran yang jelas mengenai isi dari penulisan hukum 

ini, maka skripsi ini disusun dalam empat bab, yaitu terdiri dari Bab 1 mengenai 

Pendahuluan, Bab II Mengenai Tinjauan Pustaka, Bab III mengenai Hasil 

penelitian dan Pembahasan, serta Bab IV mengenai Penutup. Sistematika 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan Sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Pengertian     

 Perusahaan, pengertian perseroan terbatas sebagai badan hukum,   

 Pengertian Kepailitan, Sejarah Hukum Kepalitian, Tujuan Hukum  

 Kepailitan, Syarat-syarat Pernyataan pailit, dan Akibat hukum  

 kepailitan bagi perseroan, Kurator, dan Hakim Pengawas. 
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BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan yaitu 

tanggungjawab perusahaan pailit dalam proses pelunasan utang 

kepada para kreditur dan juga hambatan-hambatan yang dilalui dalam 

proses pemberesan utang-utang kreditur oleh kurator. 

BAB IV. PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran Peneliti terhadap 

permasalahan yang diangkat dan diperoleh dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


