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ABSTRAK 

Tantia, Novi. 2010. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak 
Tanggungan Di PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal. Prodi Ilmu Hukum. 
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Drs.Sugito,SH.,MH.  Dewi 
Sulistianingsih,SH.,MH. 
 
Kata Kunci: Kredit Macet, Jaminan Hak Tanggungan. 
  
 Kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, 
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sebelum kredit diberikan, untuk 
menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank 
terlebih dahulu melakukan analisis kredit. Apabila kredit yang diberikan 
mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit 
tersebut beragam, hal ini karena akan dilihat terlebih dahulu penyebab terjadinya 
kredit macet tersebut. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor apa 
yang menyebabkan kredit macet dengan jaminan Hak tanggungan di PD.BPR 
BKK Margadana Kota Tegal ? (2) Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan 
jaminan Hak  tanggungan di PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal?. Penelitian 
ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kredit 
macet dengan jaminan Hak tanggungan di PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal, 
(2) Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak  
tanggungan di PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal. 
 Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan yuridis sosioligis. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian yaitu di 
PD. BPR BKK Margadana Kota Tegal. Penelitian ini memfokuskan pada : (1) 
faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet dengan jaminan Hak tanggungan di 
PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal, (2) Penyelesaian kredit macet dengan 
jaminan Hak  tanggungan di PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal. Sumber data 
meliputi: (1) Data Primer yaitu dari informan dan responden, (2) Data Sekunder 
yaitu Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-
undang No. 10 Tahun 1998 tantang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, data dari PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal . Alat dan teknik 
pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) wawancara, (2) dokumen, dan (3) 
kepustakaan. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu 
membandingkan antara sumber data yang berasal dari wawancara dan sumber 
data dari dokumen. 
 Hasil penelitian ini menunjukan terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat 
menyebabkan kredit macet yaitu beberapa faktor intern : kredit yang diberikan 
tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha, debitur kurang mampu mengelola 
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usahanya, debitur kalah bersaing, dan faktor ekstern adalah kondisi 
perekonomian. Penyelesaian kredit macet di PD.BPR BKK Margadana Kota 
Tegal tidak serta merta melakukan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan 
namun dengan cara kekeluargaan, yang  dimulai dengan melakukan peneguran 
baik lisan maupun dengan surat teguran. Penyelamatan kredit dilakukan dengan 
penjadwalan kembali (rechedulling) kredit berdasarkan Surat Edaran Bank 
Indonesia No.26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993. Upaya selanjutnya yaitu dengan 
penjualan jaminan atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak 
berdasarkan ayat (2) pasal 20 UUHT dan upaya terakhir berdasarkan ayat (1) 
pasal 20 UUHT. 
 Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab 
kredit macet yaitu faktor intern dan ekstern. Penyelasaian kredit di PD.BPR BKK 
Margadana Kota Tegal yaitu dengan cara kekeluargaan. Saran yang dapat penulis 
sampaikan yaitu untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka dalam 
memberikan kredit sebaiknya pihak kreditur tetap harus melakukan penilaian 
yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, pembayaran, dan 
prospek usaha debitur berdasarkan prinsip 5C’ , 7P’ maupun 3R’. Kredit yang 
diberikan pihak bank sebaiknya digunakan sepenuhnya oleh debitur sebagai 
modal usaha, dan membuat perencanaan dengan baik sehingga dapat 
mengantisipasi segala resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

  Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan 

yang berkesinambungan yang keseluruhan bagiannya meliputi aspek 

kehidupan masyarakat, dalam hal ini dapat dikatakan merupakan tugas 

pemerintah untuk melaksanakan tujuan pembagunan nasioanal yang 

tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

  Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, 

maka perlu dilaksanakannya program-program yang dapat meningkatkan 

taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian 

kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang 

nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. 

Berdasarkan pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan 

bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur   dana   masyarakat   yang   bertujuan   menunjang   pelaksanan  
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 pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

  Bank perkreditan rakyat menurut Pasal 1 ayat (4) UU No.10 Th.1998 

adalah “bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataanya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran”. 

  Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha 

kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Pada pasal 21 ayat (2) UU No.10 

Th.1998 bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi 

atau Perusahaan Daerah dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah.  

  Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit 

Kecamatan (PD.BPR-BKK) merupakan lembaga perbankan milik 

pemerintah daerah. Ruang lingkup operasinya terbatas dalam wilayah 

kecamatan. PD.BPR-BKK memberikan pelayanan jasa perbankan dan 

pemberian pinjaman kredit kepada masyarakat. Pemberian pinjaman kredit 

tersebut diharapkan masyarakat ekonomi menengah dapat 

memanfaatkannya untuk mendapatkan kredit guna menjalankan usahanya. 

Pelayanan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 

sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkat. PD.BPR-BKK 

bertujuan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian di segala 

bidang dan meningkatkan pendapatan asli daerah di kecamatan. 

 Kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 menyatakan bahwa: 
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 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan untuk dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan piminjam untuk melunasi hutangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

 
  Kredit  yang  diberikan  oleh  bank  tentu  saja  mengandung  risiko, 

sehingga dalam pelaksanaannya jaminan pemberian kredit dalam arti 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi 

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting 

yang harus diperhatikan oleh bank. 

  Kita mengenal dua jenis hak jaminan kredit dalam praktik di 

masyarakat, yaitu: 

   1. Jaminan perorangan (personal guarantly), adalah “selalu suatu 

perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang 

ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si 

berutang (debitur)” (Subekti, 1989:15). 

 2.   Jaminan kebendaan (persoonlijke en zakelijke zekerheid), yaitu 

“Segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan”(pasal 1131 KUHPerdata).  

  Jaminan pokok dalam pemberian kredit pada umumnya berupa 

jaminan sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang 

dimohon. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah 

benda milik debitur itu sendiri. 
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  Berlakunya  Undang - undang  Hak Tanggungan Tahun 1996, maka 

lembaga jaminan Hak Tanggungan digunakan untuk mengikat objek 

jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah yang bersangkutan sehingga pengikatan objek jaminan hutang 

berupa tanah sepenuhnya dilakukan melalui lembaga jaminan Hak 

Tanggungan..   

  Pada penulisan ini, penulis lebih tertarik untuk memilih 

permasalahan mengenai kredit dengan jaminan Hak tanggungan atas tanah 

di PD. BPR BKK Margadana Kota Tegal yang mengalami kredit macet. 

Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas menarik 

untuk di teliti lebih lanjut yaitu mengenai penyebab terjadinya kredit macet 

dan proses penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan. 

Dan untuk itulah penulis mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi 

dengan judul “PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN 

JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PD.BPR BKK MARGADANA 

KOTA TEGAL". 

1.2 Identifikasi Masalah  

  Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentu saja 

tidaklah selalu berjalan mulus sesuai harapan sehingga dalam 

pelaksanaanya bank haruslah hati-hati. Masalah yang sering timbul dalam 

pelaksanaan perjanjian kredit adalah keadaan dimana debitur terlambat 

dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga hingga 

mengalami kredit macet.  
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  Kredit macet adalah “ kredit yang angsuran pokok dan bunganya 

tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 

(dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah disarahkan kepada 

pengadilan/BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan 

Asuransi Kredit)” (Joyosumarto dalam Naja, 2005:329). 

  Kredit macet menurut Sinungan (1993:57) adalah “kredit yang tidak 

lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga 

diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan”. 

  Persoalan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam berbagai 

harian lokal maupun nasional yang terbit di Indonesia. Keberadaan kredit 

macet dalam dunia perbankan merupakan suatu yang sangat mengganggu 

dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh 

semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis 

dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Kredit macet tersebut muncul 

dikarenakan berbagai faktor -faktor penyebabnya baik dari dalam para 

pihak maupun diluar para pihak. Kredit macet dengan jaminan Hak 

Tanggungan ini harus di tanggani dengan baik yang penyelesainnya 

menggunakan cara-cara yang berdasarkan kekeluargaan untuk mencapai 

kesepakatan atau berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-

undang No. 4 Tahun 1996 tentang UUHT.  

1.3 Batasan Masalah 

  Untuk menghindari dalam penafsiran dan untuk mengarahkan tujuan 

serta memperoleh gambaran yang jelas dari skripsi ini, maka penulis 
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merasa perlu memberikan batasan-batasan yang jelas dari judul skripsi ini 

yaitu mengenai faktor penyebab kredit macet dan bagaimana penyelesaian 

kredit macet dengan jaminan hak tanggungan Di PD.BPR BKK 

Margadana Kota Tegal yang lebih ditekankan pada kredit yang digunakan 

untuk modal usaha. 

1.4 Rumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kredit macet dengan jaminan 

Hak tanggungan di PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal? 

2. Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak  

tanggungan 

di PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal? 

1.5 Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet 

dengan jaminan Hak tanggungan di PD.BPR BKK Margadana Kota 

Tegal. 

2. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak 

tanggungan di PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal. 

1.6 Kegunaan Penelitian 

  Kegunaan dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 



7 

 

 1. Bagi Bank 

 Bagi PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal dapat digunakan sebagai 

bahan masukan mengenai antisipasi terhadap kredit macet setelah 

diketahui faktor penyebab kredit macet..  

 2. Bagi Masyarakat 

  Melalui penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang  

penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak  tanggungan di PD.BPR 

BKK Margadana Kota Tegal. 

1.7 Sistematika Skripsi 

  Penulisan skripsi ini  sistematikannya  mengacu  pada  buku pedoman 

penulisan  skripsi   Program  Sarjana (S-I)  Fakultas  Hukum   Universitas 

Negeri Semarang. 

  Secara garis besar sistematika skripsi dalam penelitian ini terdiri dari 

tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, bagian akhir. 

1. Bagian awal terdiri dari : Halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, 

daftar isi, daftar bagan dan daftar lampiran. 

2. Bagian utama berisi: 

   Bab 1 berisi pendahuluan tentang latar belakang, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, sistematika penulisan skripsi. 
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   Bab 2 berisi tinjauan pustaka yang terdiri atas pengertian bank 

pada umumnya, pengertian kredit pada umumnya, pengertian 

jaminan pada umumnya, kemudian pengertian hak tanggungan, dan  

  kerangka berfikir. 

   Bab 3 berisi Metode Penelitian, yang meliputi dasar penelitian, 

metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, 

alat dan teknik  pengumpulan data, keabsahan data serta metode 

analisis data. 

   Bab 4 berisi hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan 

membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet 

dengan jaminan hak tanggungan di PD.BPR-BKK Margadana Kota 

Tegal dan  cara   penyelesaian   kredit   macet  dengan   jaminan  hak 

  tanggungan  di PD.BPR-BKK Margadana Kota Tegal. 

   Bab 5 tentang Penutup kesimpulan dan saran yang akan 

penulis kemukakan dalam skripsi ini.  

 3. Bagian akhir atau penutup berisi Daftar Pustaka, daftar bagan dan 

lampiran. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Pengertian Bank Pada Umumnya 

2.1.1 Pengertian Bank 

  Bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo. 

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tantang Perbankan menyatakan: 

 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan mnyalurkannya 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. 

 
  Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank dikelompokkan 

menjadi dua golongan menurut jenisnya, yaitu : Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat. “Bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiataanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”(Pasal 1 

angka 3 UU No.10 Th.1998). Sedangkan “Bank perkreditan rakyat adalah 

bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiataanya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran”(Pasal 1 angka 4 UU No.10 Th.1998). 

2.1.2 Tujuan Bank 

  Menurut  ketentuan  pasal  4 Undang - undang nomor 7 Tahun  1992 

jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengatur tujuan perbankan 
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Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

2.1.3 Usaha Bank Umum  

  Usaha Bank umum menurut  pasal 6 Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan antara lain: 

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, 
tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan 
dengan itu; 

2. memberikan kredit; 
3. menerbitkan surat pengakuan utang; 
4. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun 

untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; 
5. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk kepentingan nasabah; 
6. menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari,atau 

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan 
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan 
wesel, cek atau sarana lainnya; 

7. menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan 
melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga; 

8.  menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 
berharga; 

9. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 
berdasarkan suatu kontrak; 

10. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah 
lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat 
dibursa efek; 

11. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan 
kegiatan wali amanat; 

12. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 
berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

13. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - 
undangan yang berlaku. 

 
  Selain    dapat  melakukan   kegiatan  seperti tersebut diatas  dalam 
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  ketentuan pasal 7 Undang-undang Perbankan, Bank Umum juga dapat 

melakukan usaha dalam bidang: 

  1. Kegiatan dalam valuta asing. 
   2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara 

perusahaan lain dibidang keuangan,seperti sewa guna 
usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta 
lembaga kliring. 

   3. Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi 
akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik 
kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

   4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana 
pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 
Perundang-undangan dana pensiun yang berlaku 
(Djumhana, 2003:142). 

 
2.1.4 Usaha Bank Perkreditan Rakyat 

  Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat menurut pasal 13 UU Nomor 

7 tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan perubahannya pasal 13 UU 

No. 10 Tahun 1998 termaksud, meliputi: 

  1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk 
lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

  2. memberikan kredit; 
  3. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip 

syariah; 
  4. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), deposito berjangka, setifikat deposito, dan 
atau tabungan pada bank lain.  

 
  Selain kegitan usaha yang diperbolehkan seperti halnya jenis usaha-

usaha diatas, juga ditentukan ada beberapa larangan yang membatasi 

kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Larangan tersebut meliputi usaha 

menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, 

melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan 
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modal,  melakukan  usaha  perasuransian,  melakukan  usaha  lain  diluar 

kegiatan usaha seperti diatas. 

2.2  Pengertian Kredit Pada Umumnya 

2.2.1 Pengertian Kredit 

  Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu dari kata “Credere” 

yang berarti percaya, artinya pemberi pinjaman (kreditur) percaya bahwa 

penerima pinjaman (debitur) dapat dipercaya kemampuannya untuk 

memenuhi perikatannya (Harun, 1995:3). Seorang nasabah yang mendapat 

kredit dari bank memang adalah seoarang yang mendapat kepercayaan dari 

bank (Subekti, 1989:1). Kepercayaan merupakan unsur yang sangat 

penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia terutama dalam 

hubungan dagang atau transaksi antar seseorang. 

  Kredit adalah “suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada 

pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa 

tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontraprestasi berupa 

bunga” (Badrulzaman, 1983:22). 

  Menurut  O.P Simorangkir, “kredit adalah pemberian prestasi 

(misalnya uang,barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi 

pada waktu mendatang”(Simorangkir dalam Naja, 2005:123). 

  Kredit Menurut pasal 1 ayat (11) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankkan:  

  Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan untuk dengan itu, berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan 
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pihak lain yang mewajibkan piminjam untuk melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga.  

 
  Seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh kredit pada umumnya 

dapat diketahui dan ditentukan dengan “the five of credit” atau yang lebih 

dikenal dengan istilah 5’C antara lain : 

1. Character (watak) 

  Sifat-sifat dari calon debitur seperti kejujuran, perilaku,dan 

ketaatannya, guna mendapatkan data-data mengenai karakter debitur 

tersebut maka bank dapat melakukannya dengan cara 

mengumpulkan informasi dari referensi bank lainnya. 

2. Capital (modal) 

  Modal adalah uang muka yang dimiliki pemohon kredit sebagai 

modal sendiri sedangkan kredit sebagai tambahan. 

3. Capacity (kemampuan) 

  Capacity adalah kemampuan calon debitur yang menyangkut 

kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan.  

4. Collateral (jaminan) 

  Jaminan yaitu kemampuan dari calon debitur memberikan 

agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun 

secara ekonomi. 

5. Condition of Economy (kondisi ekonomi) 

  Keadaan ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana 

waktu kredit itu diberikan ke kreditur. Kondisi ekonomi dapat 
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mempengaruhi kemampuan pemohon kredit mengembalikan 

hutangnya sering sulit di prediksi. Kondisi ekonomi negara yang 

buruk dapat mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan 

perorangan yang akibatnya berdampak pada pada kemampuan 

pemohon kredit untuk melunasi hutangnya (Djumhana, 2003:394). 

   Menurut Salim (2004:104), Bank dalam memberikan kredit, selain 

menerapkan prinsip 5C, juga menerapkan prinsip 7P, antara lain:  

1. Personality : Yaitu menilai nasabah dari segi 
kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa 
lalunya. Personality juga mencangkup sikap, emosi, tingkah 
laku dan tindakan dalam menghadapi suatu masalah.  

2. Party (Para Pihak) : Para pihak merupakan titik sentral 
yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu 
bank sebagai pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu 
kepercayaan terhadap debitur, bagaimana karakternya, 
kemampuannya, dan sebagainya.  

3. Purpose (Tujuan) : Yaitu untuk mengetahui tujuan 
nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang 
diinginkan nasabah, dan harus pula diawasi agar kredit tersebut 
benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan 
dalam suatu perjanjian kredit.  

4. Payment (Pembayaran) : Merupakan ukuran bagaimana 
cara debitur mengembalikan kredit yang telah diambil, 
sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan 
diberikan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang 
bersangkutan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur 
maka akan semakin baik.  

5. Profitability (Perolehan Laba) : untuk menganalisis 
bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba. Bank 
harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh 
perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah 
pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kredit.  

6. Protection (Perlindungan) : tujuannya adalah bagaimana 
menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. 
Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang, atau 
jaminan asuransi.  

7. Prospect : yaitu untuk menilai usaha debitur dimasa   
yang akan datang menguntungkan atau tidak, hal ini penting 
mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai 
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prospect, bukan hanya bank yang akan rugi tetapi juga 
nasabah. 

 
  Rachmadi (2003:249) menyatakan bahwa selain menggunakan 

prinsip 5C dan 7P dalam memberikan kredit bank juga harus menerapkan 

prinsip 3R,terdiri dari:  

1. Returns (Hasil Yang Diperoleh) : Yaitu hasil yang diperoleh 
oleh debitur ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat 
diantisipasi oleh calon kreditur, artinya perolehan hasil tersebut 
mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, 
ongkos-ongkos, dan sebagainya.  

2. Repayment (Pembayaran Kembali) Merupakan kemampuan 
membayar kembali dari pihak debitur. Kemampuan membayar 
tersebut harus sesuai dengan schedule pembayaran kembali 
dari kredit yang diberikan.  

3. Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko) 
Merupakan kemampuan debitur untuk menanggung risiko jika 
terjadi hal diluar antisipasi kedua belah pihak terutama bila 
dapat menyebabkan kredit macet, oleh karena itu harus 
dipertimbangkan mengenai jaminan atau asuransi barang atau 
kredit apakah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut. 

 Tujuan dari penilaian kredit adalah agar kredit yang akan diberikan 

selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal antara lain: 

1. Keamanan kredit (safety), artinya harus benar-benar diyakini 
bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali. 

2. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (suitability), yaitu bahwa 
kredit akan dipergunakan untuk tujuan yang sejalan dengan 
kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak 
bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 

3. Menguntungkan (profitable), baik bagi bank sendiri berupa 
penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa 
keuntungan dan makin berkembangnya usaha (Rahardja, 
1997:107). 

 
2.2.2 Jenis Kredit 

  Dari segi jaminan, jenis kredit dibedakan menjadi 2(dua) antara lain: 

  1. Kredit tanpa jaminan 
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  Kredit tanpa jaminan yaitu pemberian kredit tanpa 
jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah 
selektif dan ditunjukan kepada nasabah besar yang telah 
teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam 
trsnsaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang 
dijalaninya (Djumhana, 2003:381). 

 
   Pemberian kredit dapat dilakukan oleh bank apabila bank 

mempunyai keyakinan terhadap debiturnya atas kemampuan dan 

kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang 

diperjanjikaan. Adapun agunan merupakan jaminan tembahan yang 

 lebih bersifat fisik. 

   Kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar resiko, sehingga 

dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik 

yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun 

yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan 

pembayaran hutang. 

  2. Kredit dengan jaminan (secured loan) 

    Kredit  model ini diberikan kepada debitur selain didasarkan 

adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga didasarkan adanya 

keyakinan atas kemampuan juga disandarkan kepada adanya 

agunan atau jaminan yang berupa fisik atau kolateral sebagai 

jaminan tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat 

produksi dan sebagainya. Agunan sebagai jaminan tambahan ini 

dimadsudkan untuk memudahkan kreditur apabila debitur 

wanprestasi, bank segera dapat menerima pelunasan hutangnya 

melalui cara pelelangan atas agungan tersebut. Hal demikian 
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dilakukan guna menekankan seminimal mungkin resiko. Model 

kredit yang ada jaminan agunan seperti inilah yang lebih banyak 

dipraktekan (Djumhana, 2003:382).    

    Melihat karakter dari kedua bentuk kredit tersebut di atas 

maka, yang paling tepat dijalankan dalam pemberian kredit dalam 

rangka sistem kehati-hatian perbankan yaitu kredit disertai jaminan, 

karena kredit tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan. 

 Jenis kredit jika ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa : 

1. Kredit Produktif 
   Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-

usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai konstribusi 
dari usaha-usahanya. Untuk jenis ini terdapat 2 (dua) 
kemungkinan, yaitu: 

   1). Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk 
membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna 
menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan 
produksi atau penjualan. 

   2). Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk 
pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan 
untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa bagi 
usaha yang bersangkutan. 

  2. Kredit Konsumtif 
   Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang 

perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat 
umumnya (sumber pengembaliannya dari fixed income debitur) 
(Naja, 2005:125). 

 

2.2.3 Fungsi Perjanjian Kredit 

  Kredit yang telah disepakati oleh pemberi kredit (kreditur) dan 

penerima kredit (debitur) maka wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian 

yaitu perjanjian kredit. Perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 

KUHPerdata. Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai 

keharusan adanya suatu perjanjian adalah bunyi pasal 1 ayat (12) Undang-
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undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan 

pihak lain. Perjanjian pinjam-meminjam itu sendiri diatur dalam Pasal 

1754 KUHPerdata. Dalam pembuatan perjanjian kredit harus dilihat dan 

dipahami tentang syarat sahnya perjanjian yang  diatur  dalam  Pasal  1320 

KUHPerdata yaitu: 

     1.  sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

  3. suatu hal tertentu; 

  4. suatu sebab yang halal. 

   Perjanjian  kredit   mempunyai  fungsi  yang  sangat penting dalam 

pemberian, pengelolaannya, maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. 

   Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu: 

  1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya 
perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal 
atau tidaknya batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, 
misalnya perjanjian pengikatan jaminan. 

  2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai 
batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan 
debitur. 

  3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan 
monitoring kredit (Ch.Gatot Wardoyo dalam Djumhana, 
2003:388) . 

 
   Terdapat beberapa fungsi kredit dalam hubungannya dengan 

perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besarnya adalah 

sebagai berikut : 

1. kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari 
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modal/uang; 
  2.  kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) suatu barang; 
  3. kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang; 
  4. kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat; 
  5. kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi; 
  6. kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan 

nasional; 
  7. kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional 

(Sinungan, 1993:15). 
 
2.2.4 Kredit Macet 

  Kredit macet adalah “ kredit yang angsuran pokok dan bunganya 

tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 

(dua puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah disarahkan kepada 

pengadilan/BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan 

Asuransi Kredit)” (Joyosumarto dalam Naja, 2005:329). 

  Kredit macet adalah “kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada 

jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah yang 

bersangkutan” (Sinungan, 1993:57). 

  Sinungan (1983: 58) menyatakan bahwa kredit macet adalah 

“kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur”. Penyebab kesulitan 

keuangan dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu : 

1. faktor intern 

1). Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan 

2). Tidak efektifnya control atas biaya pengeluaran 

3). Kebijaksanaan tentang kebijaksanaan piutang yang tidak efektif 

4). Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap 

5). Permodalan yang tidak cukup 
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 2. Faktor Ektern 

  1). Bencana Alam 

  2). Peperangan 

  3). Perubahan kondisi perekonomian 

  4). Perubahan teknologi 

  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet  

 yang berasal dari nasabah, antara lain:  

1. Nasabah Menyalahgunakan Kredit Yang Diperoleh 
   Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan tujuan 

pemakainnya sehingga nasabah harus mempergunakan kredit 
sesuai dengan tujuannya, Pemakaian kredit yang menyimpang. 
misalnya kredit untuk pengangkutan dipergunakan untuk 
pertanian akan mengakibatkan usaha nasabah gagal.  

2. Nasabah Kurang Mampu Mengelola Usaha  
 Hal ini dapat terjadi karena nasabah yang kurang menguasai 

bidang usaha, karena nasabah mampu menyakinkan bank akan 
keberhasilan usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan 
kredit tidak dapat berjalan dengan baik.  

3. Nasabah Beritikad Tidak Baik 
 Ada sebagian nasabah yang sengaja dengan segala daya upaya 

mendapatkan kredit tetapi setelah kredit diterima untuk 
kepentingan yang tidak dapat dipertanggungajawabkan. 
Nasabah sejak awal tidak berniat mengembalikan kredit 
walaupun dengan resiko apapun, biasanya sebelum kredit jatuh 
tempo nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari 
tanggungjawab (Kasmir, 2004:115). 

  Kasmir (2004:115) mengemukakan bahwa timbulnya kredit-kredit 

bermasalah (macet) selain berasal dari nasabah dapat juga berasal dari 

bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Bank 

dapat merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet. hal tersebut 

karena dalam melakukan analisis, pihak bank melakukan analisis kurang 

teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. 
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 Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang ini harus 

dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si 

berhutang itu, bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau  

dalam jangka waktu yang pendek (Subekti, 2003:147). 

  Guna  menekan seminimal  mungkin maka  diperlukan  penanganan 

kredit macet yang tepat. Sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran 

Bank Indonesia No.26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993, secara operasional 

penanganan penyelamatan kredit macet dapat ditempuh melalui beberapa 

cara yaitu: 

1. P
enjadwalan kembali (rechedulling), yaitu perubahan syarat 
kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka 
waktunya. 

2. P
ersyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan 
sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak 
terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, 
dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut 
perubahan maksimum saldo. 

3. P
enataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat 
kredit menyangkut : Penanaman atau penambahan dana bank 
dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga 
menjadi pokok kredit baru dan/atau konversi seluruh atau 
sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, 
yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/ atau 
persyaratan kembali (Djumhana, 2003:430). 

2.3  Pengertian Jaminan Pada Umumnya 

2.3.1 Pengertian Jaminan 

  Pentingnya suatu jaminan oleh kreditur (bank) atas suatu pemberian 

kredit, tidak lain adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko yang 
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mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan 

kredit  tersebut.   Keberadaan   jaminan    kredit    (collateral)    merupakan 

 persyaratan guna memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit.  

  Jaminan adalah “ tanggungan yang  diberikan oleh debitur dan  atau 

pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu 

kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu 

perikatan” (Naja, 2005:208). 

  Jaminan yang ideal antara lain : 

      1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak 
yang memerlukannya. 

  2. Sifatnya tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima 
kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya. 

  3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa 
yaitu bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya 
si debitur (Subekti, 1989:19). 

2.3.2 Obyek Jaminan 

  Benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan menurut sifatnya ada 2 

macam yaitu:  

 1.  Jaminan dengan benda berwujud, dan 

 2.  Jaminan dengan benda tidak berwujud (Naja, 2005:214). 

  Benda berwujud, dapat berupa benda/barang bergerak dan atau 

benda/barang tidak bergerak. Sedangkan benda/barang tidak berwujud 

yang lazim diterima oleh bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak 

tagih debitur terhadap pihak ketiga. 

  Barang bergerak yang lazim diterima sebagai jaminan kredit oleh 

bank dapat berupa kendaraan bermotor,logam mulia,stok barang, dan 
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sebagianya yang dapat dinilai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

 Barang tidak bergerak yang lazim diterima sebagai jaminan kredit  

 oleh  bank  dapat berupa tanah, bangunan dan lain - lain  termasuk mesin - 

 mesin pabrik yang melekat dengan tanah.  

  Penggolongan benda ini harus dijadikan pedoman dalam 

menempatkan hukum jaminan. Faktor jaminan merupakan faktor yang 

sangat penting bagi kreditur untuk mendapatkan kepastian dilunasinya 

hutang oleh debitur, adapun jaminan yang ideal diharapkan oleh kreditur, 

adalah jaminan yang berdayaguna dapat memberikan kepastian kepada 

pemberi kredit agar mudah dijual atau diuangkan guna menutup dan 

melunasi hutang debitur. 

2.3.3 Subyek Jaminan 

  Subyek dalam perjanjian pengikatan jaminan ialah pihak-pihak yang 

tersangkut dalam perjanjian pengikat jaminan yang mencangkup dua pihak 

yaitu pihak kreditur sebagai penerima jaminan dan pemberi jaminan. 

Pemberi jaminan bisa debitur sendiri bisa pihak ketiga (bukan debitur) 

sebagai pemilik benda jaminan. Pada dasarnya pihak yang memberi 

jaminan adalah pihak yang berwenang menjaminkan barang itu yaitu 

pemilik barang. Orang atau badan hukum yang tidak memiliki barang atau 

benda secara sah menurut hukum tidak berwenang untuk menjaminkan 

barang atau benda tersebut. Dengan kata lain yang berhak menjaminkan 

atas barang atau benda adalah pemilik barang atau benda tersebut. 

2.3.4 Sifat Perjanjian Pengikatan Jaminan 
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  Semua perjanjian pengikatan  jaminan bersifat  accessoir,  artinya 

perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaanya tergantung 

perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang. 

Perjanjian  pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri 

sendiri tetapi tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok 

sehingga perjanjian kredit harus dibuat  lebih dulu baru kemudian 

perjanjian pengikatan jaminan. Dengan demikian kedudukan perjanjian 

jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian accessoir mempunyai 

akibat hukum yaitu : 

  1. Adanya tergantung pada perjanjian pokok. 
  2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. 
  3. Jika perjanjian pokok batal- ikut batal. 
  4. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok. 
  5. Jika perutangan pokok beralih karena cessi, subrogasi 

maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa adanya 
penyerahan khusus (Sofwan, 1980:37). 

 
  Jika perjanjian kredit berakhir karena kreditnya telah dilunasi  atau 

berakhir karena sebab lain maka berakhir pula perjanjian pengikatan 

jaminan, jika perjanjian kredit cacat yuridis dan batal maka perjanjian 

pengikat jaminan ikut batal. Sebaliknya jika perjanjian pengikatan jaminan 

cacat dan batal karena suatu sebab hukum, misalnya barang jaminan 

musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak 

menjaminkan maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tidak batal, 

debitur tetap harus melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit. 

2.3.5 Macam Jaminan 
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  Menurut hukum  perdata, jaminan dapat dibedakan menjadi 2 

macam, yaitu: 

 

  1. Jaminan perorangan  

   “Jaminan  perorangan  adalah selalu  suatu perjanjian  antara 

seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang 

menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur)” 

(Subekti, 1989:15). 

   Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk 

pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur, yang dijaminkan 

pemenuhannya seluruhnya sampai suatu bagian (jumlah) tertantu, 

harta benda penanggungan (penjamin) dapat disita dan dilelang 

menurut ketentuan - ketentuan  perihal   pelaksanaan  (eksekusi) 

putusan-putusan pengadilan. 

 2. Jaminan kebendaan 

   Dalam pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : 

”Segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan”. 

   Jaminan   yang   bersifat  hak kebendaan ialah ” suatu hak yang  

  memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat 

dipertahankan terhadap tiap  orang” (Subekti 2003:62). 
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   Hukum Perdata terutama mengenai lembaga jaminan, penting 

sekali arti pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak. 

Dimana atas dasar pembedaan benda tersebut, menentukan jenis 

lembaga jaminan / ikatan kredit yang mana  yang dapat  dipasang  

  untuk kredit yang akan diberikan. 

   Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka dapat 

dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia, 

sedangkan benda jaminan itu berbentuk benda tidak bergerak, 

maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hipotik dan hak 

tanggungan. 

2.4  Pengertian Hak Tanggungan Pada Umumnya 

2.4.1 Dasar Hukum Hak Tanggungan  

  Dasar hukum Hak Tanggungan adalah Undang-undang No. 4 tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah serta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah. 

  Dalam ketentuan Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas tanah, yang dalam pasal 4 berbunyi:  

 Tanah - tanah  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna 
Bangunan yang telah dibukukan dalam daftar buku tanah 
menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 
tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dapat dibebani Hak 
Tanggungan. 

2.4.2 Pengertian Hak Tanggungan 

  Hak tanggungan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor  4 

tahun 1996 berbunyi: 
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 Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 
berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak 
Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak 
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan 
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. 

     

  Hak tanggungan menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja 

(2006:13), adalah : ”suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak 

mendahulu, dengan obyek (jaminan)nya berupa Hak-hak atas tanah yang 

diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria atau UUPA” .   

  Hak tanggungan menurut Patrik Purwahid dan Kashadi (2002:53) 

sebagai berikut : “Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk 

pelunasan piutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan 

kepada kreditor-kreditor lain” .  

  Dalam  penjelasan  umum  UUHT dikemukakan bahwa sebagai 

lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat, Hak Tanggungan harus 

mengandung ciri-ciri: 

  1. hak Jaminan; 
  2. atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan kesatuan dengan tanah yang bersangkutan; 
  3. untuk pelunasan suatu hutang; 
  4. memberikan kedudukan yang diutamakan (Satrio, 

2007:300) . 

2.4.3 Subyek dan Obyek Hak Tanggungan Atas Tanah 

  Subyek  hak  tanggungan  adalah  “ pemberi  hak  tanggungan  dan 

pemegang hak tanggungan” (Patrik dan Kashadi, 2002:61). Pemberi hak 
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tanggungan menurut pasal 8 ayat (1) UUHT adalah “orang perseorangan 

atau  badan  hukum  yang  mempunyai  kewenangan    untuk   melakukan  

 perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan”. 

  Pemberi Hak Tanggungan bisa orang perseorangan, bisa juga badan 

hukum. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut dengan 

sendirinya harus ada pada saat pemberian Hak Tanggungan dihadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kepastian tentang adanya tersebut 

harus ada pada waktu Hak Tanggungan didaftar, yang sepanjang mengenai 

tanah harus dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. 

Pada saat didaftar itulah Hak Tanggungan yang diberikan lahir. 

  Pemegang Hak Tanggungan adalah “ orang perseorangan atau badan 

hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang” (pasal 9  

UUHT). 

  Hak tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah tidak 

mengandung kewenangan untuk menguasai secara fisik dan menggunakan 

tanah yang dijadikan jaminan, maka tanah tetap berada dalam penguasaan 

pemberi hak tanggungan, kecuali dalam keadaan yang disebut dalam Pasal  

 11 ayat (2) huruf c Undang-Undang Hak Tanggungan. 

  Obyek dari hak tanggungan dalam Pasal 4 ayat (1) UUHT 

disebutkan yaitu hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan 

adalah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Ada dua unsur 

mutlak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek hak tanggungan 

yaitu: 
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1. Hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib 
didaftar dalam daftar umum, dalam hal ini pada Kantor 
Pertanahan. Unsur ini berkaitan dengan kededukan 
diutamakan (preferent) yang diberikan kepada kreditur 
pemegang hak tanggungan terhadap kreditur lainnya. Untuk 
itu harus ada catatan mengenai hak tanggungan tersebut 
pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang 
dibebaninya, sehingga setiap orang dapat mengetahui (azas 
publisitas). 

  2. Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat 
dipindahtangankan, sehingga apabila diperlukan dapat 
segera direalisasi untuk membayar hutang yang dijamin 
pelunasannya (Patrik dan Kashadi, 2002:57) . 

 

  Dari dua unsur atau syarat tersebut maka hak atas tanah yang 

dijadikan obyek dari hak tanggungan meliputi: 

       1.  hak milik; 
  2 hak guna usaha; 
  3. hak guna bangunan; 
  4. hak pakai atas tanah negara yang sifatnya dapat dipindah 

tangankan; 
  5. hak pakai atas hak milik (masih akan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah) (Sjahdeini, 1999:63). 
 

2.4.4 Hapusnya Hak Tanggungan  

  Berdasarkan pasal 18 UUHT  ditentukan  bahwa  Hak  Tanggungan 

  hapus karena: 

 1.  Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut: 
1) Hapusnya utang yang dijamin Hak Tanggungan; 
2) Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak  

Tanggungan; 
3) Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan 

peringkat oleh ketua Pengadilan Negeri; 
4) Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. 

 2. Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh 
pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan 
tertulis mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut 
oleh pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak 
Tanggungan. 
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 3. Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak 
Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua 
Pengadilan Negeri terjadi karena permohonan pembeli hak 
atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut agar hak 
atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban Hak 
Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19. 

 4. Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah  
  yang dibeban Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya 

utang yang dijamin. 

2.4.5 Eksekusi Hak Tanggungan 

  Eksekusi hak tanggungan adalah jika debitor cidera janji maka  

obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

pemegang Hak Tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari 

hasilnya untuk pelunasan piutangnya, dengan hak mendahului dari pada 

kreditur-kreditur yang lain (Patrik   dan Kashadi, 2002:85). 

 Masalah eksekusi hak tanggungan diatur dalam ayat 1 pasal 20 

UUHT, disebutkan bahwa: 

  1. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual 
obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6, atau 

  2. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), 
obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum 
menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak 
Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor- 

   kreditor lainnya, 
  Obyek Hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut 

tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak 
mendahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya. 

  
   Ketentuan eksekusi hak tanggungan juga termuat dalam ayat 2 pasal 

20 UUHT, yang berbunyi ”Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak 
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Tanggungan, penjulan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan 

dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga 

tertinggi yang menguntungkan semua pihak”.  

2.5 Kerangka Berfikir  

 

 
  Dalam praktek perjanjian kredit nasabah  dan pihak bank  

salingsepakat mengadakan suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian 

kredit. Dalam perjarjanjian kredit memuat serangkaian klausula dimana 

sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi 

pihak kreditur dalam pelaksanaanya. Dilihat dari aspek hukum kalusula 

dalam perjanjian merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum 

agar nasabah dapat memenuhi apa yang telah disepakati didalam 

perjanjian kredit tersebut. Dalam perjanjian kredit terdapat hak dan 

kewajiban antara debitur dan kreditur, dimana perjanjian tersebut tidak 

terpenuhi sesuai dengan yang telah diperjanjikan  hal tersebut disebabkan 

Kreditur

Perjajian Kredit

Nasabah

Faktor Ektern Faktor Intern 

Kredit Macet

Penyelesaian hukum

Terpenuhi 

Tidak Terpenuhi



32 

 

oleh beberapa faktor baik dari luar ataupun dari dalam yang menyebabkan 

kredit macet. Pihak bank akan melakukan berbagai upaya untuk 

menyelesaikan kredit macet tersebut.   
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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

 
 Menurut Soekanto dan Mamudji (1983: 1) menyatakan bahwa “Penelitian 

merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun 

teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten”. 

 Metode penelitian adalah “suatu cara atau langkah yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya” (Arikunto, 2006: 151). 

3.1  Dasar  Penelitian 

  Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif yaitu “sebagai prosedur penelitian yang mengahasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati” Bognan dan Taylor dalam Moleong, 

2007:4).    

  Sugiono (2008: 1) berpendapat tentang penelitian kualitatif adalah:  

  Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 
yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 
data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 
bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna daripada generalisasi. 

 

   Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji atau 

membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada 

dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan 
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dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran tentang penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak 

tanggungan di PD. BPR BKK Margadana Kota Tegal. 

3.2  Metode Pendekatan 

 Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, 

yaitu suatu penelitian yang menekankan pada hukum, serta menelaah 

kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.  

 Soemitro (1988: 52) berpendapat bahwa penelitian hukum sosiologis 

yaitu “penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer”.  

 Segi yuridis dalam penelitian ini adalah Penggunaan undang-undang 

terutama Undang-undang tentang Hak Tanggungan dan beberapa peturan 

lainnya . Sedangkan segi sosiologis pada penelitian ini adalah bagaimana 

undang-undang ini digunakan dan diterapkan dalam lingkup perbankan 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam perjajian kredit dengan 

mengunakan hak tanggungan tersebut.  

 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yaitu “sebagai 

prosedur penelitian yang mengahasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” 

Bognan dan Taylor dalam buku (Moleong, 2007:4). 

 Menurut Bognan dan Taylor, pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara holistik. Jadi, dalam hal ini tidak boleh 

mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, 

tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Bognan 
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dan Taylor dalam buku (Moleong, 2007:4). 

 Metode kualitatif digunakan karena setidaknya memiliki beberapa 

pertimbangan : 

1. Penyelesaian metode kualitatif lebih mudah apabila 
berhadapan dengan kenyataan ganda; 

2. Metode kualitatif menggunakan secara langsung hakekat 
hubungan antara peneliti dan responden; 

3. Metode kualitatif peka dan lebih dapat menyesuaikan 
diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan 
terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2007 : 9) . 

3.3  Lokasi Penelitian 

 Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, dengan demikian lokasi 

penelitian perlu ditetapkan lebih dahulu. Lokasi penelitian di PD.BPR-

BKK Margadana Kota Tegal di Jl.Dr. Cipto Mangunkusumo No. 63 Tegal. 

Dipilihnya lokasi penelitian ini dikarenakan PD.BPR-BKK Margadana 

menyediakan layanan kredit dengan jaminan hak tanggungan dimana 

setiap tahun mengalami peningkatan jumlah nasabah yang menjadi 

debiturnya, selain itu PD.BPR-BKK Margadana juga mempunyai beberapa 

kantor kas cabang yang tersebar di daerah kota tegal. 

3.4  Fokus Penelitian 

    Fokus pada dasarnya adalah “masalah yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya” (Moleong, 2007:94). 

    Penetapan Fokus penelitian sangat penting dilakukan peneliti, karena 

 dengan fokus yang jelas dan terarah peneliti dapat mengambil keputusan 
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yang tepat tentang data-data yang diperlukan dalam penelitian sesuai 

dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka yang menjadi 

fokus dari penelitian ini adalah : 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet dengan jaminan Hak 

tanggungan di PD.BPR-BKK Margadana Kota Tegal. 

2. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak tanggungan di 

PD.BPR-BKK Margadana Kota Tegal.  

Dari pemfokusan masalah yang diambil oleh penulis ini diharapkan 

bisa memperjelas dan mempertajam bahasan yang akan diambil oleh 

penulis sehingga lebih detail dan rinci serta tidak menimbulkan berbagai 

persepsi yang terlalu luas tentang penulisan dan kajian yang terdapat 

dalam skripsi ini. 

3.5  Sumber  Data 

 Sumber data adalah “subyek dari mana data dapat diperoleh” 

(Arikunto,2006:129). 

   Sumber data penelitian ini adalah: 

3.5.1 Data Primer 

    Data primer adalah “kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati 

atau diwawancarai” (Moleong, 2007:157). 

    Sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan 

melalui wawancara, terhadap orang yang memberikan informasi tentang 

situasi ,kondisi dan latar belakang penelitian.  

    Sumber data ini melalui wawancara yang diperoleh peneliti dari : 
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1. Responden 

 Responden merupakan “orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti”.(Arikunto, 2006 : 20) 

 Beberapa responden diharapkan dapat terungkap kata-kata atau 

jawaban atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama. 

 Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah nasabah di 

PD.BPR-BKK Margadana Kota Tegal yang berjumlah 3 (tiga) orang 

yaitu Rapini, Karjo, dan Saliri, sedangkan 3 (tiga) responden lagi dari 

pihak pegawai PD.BPR-BKK Margadana Kota Tegal yaitu kepala 

bidang kredit, Subbid. Account officer dan Subbid. Pengawasan 

Kredit. 

2. Informan 

 Informan adalah “ orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang 

penelitian”.(Moleong, 2007:112) 

 Penelitian ini yang dijadikan informan yaitu Mohammad Farichin 

selaku  kepala bidang kredit, Sugiyatno selaku Subbid. Account 

officer, dan Kharisma selaku Subbid. Pengawasan Kredit. 

 Metode ini dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab 

secara langsung dengan informan dengan menggunakan pedoman 

wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Moleong, 

2007:90). Penelitian dilakukan terlebih dahulu dengan wawancara. 
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Pendahuluan demi tujuan terpenuhinya syarat untuk menjadi seorang 

informan sebagaimana dikumukakan Moleong (2007:90) yaitu dia 

jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka bicara, tidak termasuk 

salah satu anggota kelompok yaitu bertentangan dalam latar penelitian 

dan mempunyai pandangan tertentu sesuatu hal atau suatu peristiwa 

yang terjadi. 

3.5.2 Data Sekunder 

    Menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong (2007:157) bahwa selain 

 kata-kata atau tindakan sebagai sumber data utama, data tambahan seperti

 dokumen dan  lain - lain yang  merupakan sumber data dilihat  dari segi 

sumber data. 

    Bahan tambahan yang berasal sari sumber tertulis dapat dibagi atas 

sumber buku dan majalah ilmiah, sumber tetulis, sumber dari arsip-arsip, 

dokumen pribadi dan dokumen resmi(Moleong, 2007:159). 

  Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Literatur-literatur dari perpustakaan yang berupa buku tentang “Hukum 

Perbankan Di Indonesia” karangan Djumhana, “Hukum Kredit Dan Bank 

Garansi The Bankers Hand Book” karangan Naja, “Hukum Jaminan Hak 

Jaminan Kebendaan” karangan J.Satrio, “Hukum Jaminan Edisi Revisi 

Dengan UUHT (Edisi Revisi)” karangan Patrik, P. dan Kashadi, Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan beserta Benda-

benda yang berkaitan dengan tanah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perbankan, dan KUHPerdata. 
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3.6  Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

    Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang 

diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut: 

3.6.1 Wawancara 

    Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu” (Moleong, 2007:186). 

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara bebas 

terpimpin, maksudnya wawancara ini disesuaikan dengan kondisi yang ada 

tetapi tetap berpedoman pada sasaran penelitian, yaitu mengenai 

penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan.. Penulis dalam 

skripsi ini akan melakukan wawancara terhadap: 1. Kabid Kredit, 2. 

Subbid. Pengawas Kredit, 3. Subbid. Account Officer, 4. Tiga Nasabah 

Bank PD. BPR-BKK Margadana. 

3.6.2 Dokumen 

   Penelitian  kualitatif  juga  menggunakan  metode  dokumen yaitu 

“dengan mencari data mengenai hal - hal atau variabel  yang berupa 

catatan, transkip, buku,  surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya” (Arikunto, 2006:231). 

   Dokumen ini dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang 

diperoleh  penulis dari hasil observasi dan wawancara dengan 
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mencocokkan kondisi yang ada dalam buku atau dokumen yang lain 

dengan kenyataan dilapangan. 

3.6.3 Kepustakaan 

1. Peraturan-peraturan yang berlaku, seperti: 

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-

undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No.23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata , Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 

Hak Tanggungan beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak 

Tanggungan dan buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan 

perjanjian, perbankan ,hukum jaminan dan hak tanggungan. 

2. Pendapat-pendapat para pakar dan praktisi hukum serta sarjana-

sarjana yang bergerak dibidang hukum atau bidang-bidang lainnya 

yang berkaitan yang terdapat dalam buku-buku ilmu hukum. 

3.7  Keabsahan Data  

    Keabsahan data adalah “bahwa setiap keadaan harus memenuhi 

mendemostrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat 

diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang 

konsistensi dari prosedurnya dan kenetralannya dari temuan dan 

keputusan-keputusannya” (Moleong, 2007:320).  

    Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik cpemeriksaan. 
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   Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kreteria 

tertentu. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode triangulasi. 

    Triangulasi dengan sumber berarti “membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif” (Patton dalam Maleong, 

2007:330). Hal itu dapat dicapai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan atau observasi dengan data 

hasil dari wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingakan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

   Dalam metode ini tidak bisa berharap bahwa hasil dari 

pembandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat atau 

pemikiran. Hal terpenting disini adalah bisa mengetahui adanya alasan-

alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut (Patton dalam Maleong, 

2007:331). 
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   Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti 

adalah pemeriksaan sumber lainnya, yang dicapai dengan jalan 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait. 

 

   Teknik triangulasi hasil wawancara dengan isi dokumen. Sumber 

data berasal dari pedoman wawancara dengan isi dokumen yang 

diharapkan sesuai dengan fokus penelitian. 

3.8  Metode Analisis Data 

  Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data kedalam pola, kategori,dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditentukan  tema dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti 

yang disarankan olah data” (Moleong, 2007:103). 

  Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk 

menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis 

data, tema dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara 

menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada (Ashshofa, 

2004:66). 

  Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif 

dan hasil pembahasan data deskriptif. Analisis data ini dilakukan dengan 

cara    pengumpulan   data,  reduksi data,  penyajian  data,  verifikasi   atau 

Metode/Sumber 
data 

Dokumen 

Wawancara 
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 penarikan kesimpulan. 

1. Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data diartikan sebagai “suatu proses kegiatan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi untuk mendapatkan data lengakap” (Miles dan 

Huberman, 1992:15). 

  Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan data apa adanya 

sesuai hasil observasi dan interview dilapangan. 

2. Reduksi Data 

  Suatu   proses  dalam  pemilihan ,  pemusatan   perhatian   pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul 

dan menajamkan, menggolongkan, menyatukan dan membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverivikasi (Miles dan 

Huberman,1992:15). 

3. Penyajian Data 

  Penyajian data yaitu “sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan” (Miles dan Huberman, 1992:15). Penyajian data merupakan 

analisis merancang deretan dan kolom dalam sebuah matrik untuk data 

kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data dimasukkan kedalam 

kotak-kotak metrik. 
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4. Verifikasi Data 

     Kesimpulan adalah “suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan 

atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang muncul dari data 

yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya 

yaitu mencapai validitasnya” (Miles, 1992:1).   

 Keempat komponen antara lain pengolahan data, reduksi data, 

sajian data dan verifikasi data saling interaktif yaitu mempengaruhi 

dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian dilapangan 

dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap 

pengumpulan data , data yang telah terkumpul kemudian direduksi. 

Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu 

pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data, apabila 

ketiga hal tersebut selesai maka diambil verifikasi. 

     Secara skematis proses pengolahan data, reduksi data, sajian data 

dan verifikasi data dapat digambarkan dalam skema di bawah ini. 

 

        (Miles dan Huberman,1992:20) 

Pengumpulan 
data 

Penyajian data Reduksi data 

Kesimpulan-
kesimpulan atau 
penafsiran data 
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BAB 4  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran umum PD. BPR-BKK Margadana 

4.1.1.1 Sejarah Berdirinya PD. BPR-BKK Margadana Kota Tegal. 

  Berdasarkan Liflet persyaratan dan ketentuan pelayanan kredit PD. 

BPR-BKK Margadana Kota Tegal yang beralamat di Jl. Dr. 

Ciptomangunkusumo No.63 Kota Tegal merupakan perusahaan daerah 

yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah 

Kota Tegal yang didirikan pada tanggal 8 Oktober 1991 dengan nama 

“PD. BPR-BKK Margadana Kota Tegal”. PD. BPR-BKK Margadana 

beroperasonal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor. 437 KM 13/1991 tentang pemberian ijin usaha Bank 

Perkreditan Rakyat tanggal 8 Oktober 1991. 

  Visi : “Menjadikan jasa perbankan yang dapat dipercaya baik 

masyarakat, karyawan/ pengelola dan pengurus serta menjadi jasa 

perbankan yang mandiri dan tampil beda dalam segala kreasi dan 

inovasi”. 

  Misi:  “Memberikan pelayanan yang terbaik, serta profesional dan 

ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah 

dengan membantu modal usaha serta membina dengan gerakan sadar 

menabung“. 
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  Motto:  “ Mitra usaha terpercaya”. 

4.1.1.2 Struktur Organisasi  PD. BPR-BKK Margadana Kota Tegal 

  Struktur Organisasi dalam suatu perusahaan dapat memperlihatkan 

adanya suatu hubungan kerjasama diantara orang-orang yang ada di 

organisasi tersebut. Organisasi sendiri akan dapat terus hidup dan 

berkembang apabila orang-orang yang ada didalamnya dapat saling 

bekerjasama dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Untuk memudahkan pembagian tugas dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya, PD. BPR-BKK Margadana Kota Tegal menggunakan 

struktur organisasi. 

   Struktur organisasi PD. BPR-BKK Margadana Kota Tegal dapat 

dijelaskan tanggung jawab dan tugas masing-masing dalam struktur 

organisasi PD. BPR-BKK Margadana Kota Tegal berdasarkan dokumen 

Job Description yang diberikan oleh pihak PD. BPR-BKK Margadana 

Kota Tegal, yang berisi : 

 1. Dewan Pengawas 

  Tanggung Jawab : Memastikan operasional PD BPR BKK 

berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. 

  Tugas : 

1) Penyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR BKK. 

2) Pengawasan atas pengurusan PD BPR BKK. 

3) Penetapan kebijakan anggaran dan keuangan PD BPR BKK. 
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 2. Direksi  

  Tanggung Jawab :  

1) Pelaksanaan manajemen PD BPR BKK berdasarkan kebijakan 

umum Pemegang Saham yang ditetapkan oleh  Dewan Pengawas. 

2) Penetapan Kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan 

pengelolaan PD BPR BKK berdasarkan kebijakan umum 

Pemegang Saham yang ditetapkan oleh dewan Pengawas. 

  Tugas : 

1) Penyusunan dan penyampaian RKAP dan perubahannya 

setelah disetujui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan 

RUPS. 

2) Penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan, Laporan 

Keuangan Tahunan dan Laporan-laporan lainnya yang diperlukan 

kepada Kantor Bank Indonesia setempat dan tindasannya 

disampaikan kepada Badan Pembina Provinsi dan Badan Pembina 

Kabupaten/Kota. 

3) Penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi 

dilaporkan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dan 

tindasannya disampaikan kepada Badan Pembina Provinsi dan 

Badan Pembina Kabupaten/Kota. 

4) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan kepada 

Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas. 



48 

 

5) Penyampaian  Laporan   Akhir    Masa    Jabatan      kepada 

Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas. 

 3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) 

  Tanggung Jawab : Mendinamisasi untuk lebih berfungsinya 

pengawasan dengan memberikan saran-saran konstruktif dan 

protektif  agar  sasaran  organisasi  dapat  tercapai dengan ekonomis, 

   efisien dan efektif. 

  Tugas : 

1) Memeriksa pelaksanaan operasional perusahaan, semua 

kebijakan dan prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

2) Memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada 

manjemen benar dan akurat. 

3) Melakukan pemeriksaan kas, persediaan dan dokumen kredit 

secara berkala. 

4) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta 

meningkatkan kegiatan yang ada di PD BPR BKK Margadana. 

 4. Kabid Dana 

   Tanggung Jawab :  

1) Penyelenggara usaha pengembangan dana. 

2) Pelaksana pengelola administrasi keluar masuk dana. 

3) Pengelola rekening nasabah. 
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4) Pemberi saran, pertimbangan  mengenai  langkah  dan  atau 

 tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 

5) Tercapainya target penghimpunan dana masyarakat. 

  Tugas : 

1) Mengkoordinir kegiatan pemasaran produk BPR BKK 

Margadana baik Tabungan dan Deposito. 

2) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah –  

langkah dan atau tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang 

tugasnya. 

3) Melakukan Negosiasi dengan calon nasabah. 

4) Memberikan penjelasan berbagai keunggulan produk tabungan 

dan deposito kepada calon nasabah. 

5) Membuat perencanaan dan starategi pemasaran. 

6) Mengawasi tugas staf Sub Bidang Kas dan Sub bidang 

Penghimpun Dana. 

7) Melaksanakan pengamatan dan pengembangan pasar. 

8) Mengevaluasi kegitan pemasaran dana secara periodik. 

9) Memperluas pasar. 

10) Menjalin hubungan dengan instansi pemerintah dan swasta. 

  Bidang dana membawahi dua sub bidang yaitu: 

1) Sub bidang Kas 

   Tanggung Jawab: Transaksi-transaksi tunai dan memastikan 

keabsahan kas dan uang tunai. 
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  Tugas : 

(1) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan dan 

pelaksanaan tugas. 

(2) Penelitian kebenaran administrasi dan laporan kas harian. 

(3) Penghitung ketersediaan dan kebutuhan kas. 

(4) Pemberi  saran  dan  pertimbangan  mengenai  langkah  – 

langkah dan atau  tindakan  –  tindakan yang  perlu  diambil 

dibidang tugasnya. 

2) Sub bidang Penghimpun dana 

   Tanggung Jawab: 

(1) Menghimpun dana dari masyarakat. 

(2) Tercapainya target penghimpunan dana baik tabungan 

maupun deposito. 

(3) Pelayanan optimal kepada nasabah. 

(4) Pendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat. 

  Tugas :  

(1) Mengkoordinir kegiatan pemasaran produk BPR BKK 

Margadana baik Tabungan dan Deposito. 

(2) Pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah –dan  

atau   tindakan  –  tindakan   yang  perlu  diambil dibidang 

tugasnya. 

(3) Mencari nasabah nasabah potensial. 
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(4) Memberikan penjelasan berbagai keunggulan produk 

tabungan dan deposito kepada calon nasabah. 

(5) Menjaga hubungan baik dengan nasabah. 

(6) Melayani jemputan setoran / penarikan tabungan dan 

deposito nasabah. 

(7) Mengembangkan daerah pemasaran. 

 5. Kabid Kredit 

  Tanggung Jawab :  

1) Pelaksanaan perencanaan kredit. 

2) Penyelenggaraan usaha perkreditan dengan prinsip kehati–

hatian. 

3) Pemberian rekomendasi permohonan kredit yang diajukan 

calon nasabah. 

4) Pembinaan Debitur. 

5) Tercapainya Target Kredit sesuai dengan anggaran. 

  Tugas : 

1) Mengkoordinir proses pelaksanaan kredit. 

2) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – 

langkah dan atau tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang 

tugasnya. 

3) Memonitor angsuran kredit. 

4) Mengkoordinir penagihan angsuran kredit. 

5) Melakukan pembinaan dan memberi saran kepada debitur. 



52 

 

6) Memastikan proses pelaksanaan dan penyaluran kredit telah 

sesuai dengan prosedur. 

7) Memberikan masukan perihal perkreditan kepada Direksi 

dalam pembuatan anggaran. 

8) Mengawasi pelaksanaan tugas Sub bidang Pengawas Kredit 

dan Sub bidang Account Officer. 

9) Membuat Strategi pengembangan kredit. 

10) Menjalin hubungan dengan instansi pemerintah dan swasta 

11) Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan kredit secara 

periodik. 

  Kabid Kredit membawahi dua sub bidang yaitu : 

1) Sub Bidang Pengawas Kredit 

  Tanggung Jawab :  

(1) Memeriksa kebenaran dan kelengkapan permohonan 

permintaan kredit. 

(2) Kebenaran dan Keabsahan Jaminan kredit. 

(3) Mengadministrasikan berkas dan jaminan kredit. 

   Tugas : 

(1) Mengkoordinir proses pelaksanaan kredit. 

(2) Meregister berkas kredit. 

(3) Pelaksanaan administrasi kredit. 

(4) Mengkoordinir penagihan angsuran kredit. 
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(5) Melakukan pembinaan dan memberi saran 

debitur. 

(6) Memastikan data identitas debitur dengan 

fisiknya. 

(7) Membuat surat teguran/peringatan kepada 

debitur.  

(8) Memastikan proses pelaksanaan dan penyaluran 

kredit telah sesuai dengan prosedur. 

2) Sub Bidang Account Officer 

   Tanggung Jawab: 

(1) Kelayakan dan kebenaran atas permohonan kredit. 

(2) Kebenaran dan keabsahan jaminan. 

(3) Kelancaran angsuran kredit debitur 

(4) Penagihan kredit lancar/bermasalah. 

   Tugas : 

(1) Melakukan survey / peninjauan lagsung ke lapangan dan 

menilai kelayakan usaha dan jaminan calon debitur. 

(2) Memberi informasi kepada pejabat Bank dalam rangka 

pengambilan keputusan kredit. 

(3) Memantau terhadap pembiayaan kredit debitur dan 

angsuran pinjaman. 

(4) Pemberi informasi terhadap kredit yang harus di AYDA 

(agunan yang diambil alih). 
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(5) Mengkoordinir penagihan angsuran kredit. 

(6) Melakukan pembinaan dan memberi saran kepada debitur. 

(7) Menjalin hubungan dengan instansi pemerintah dan 

swasta. 

(8) Pemberi saran dan pertimbangan mengenai langkah – 

langkah dan atau tindakan – tindakan yang perlu diambil 

dibidang tugasnya. 

 6. Kabid Umum 

  Tanggung Jawab :  

1) Perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengevaluasian 

dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan administrasi, hukum, 

organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, 

pengelolaan personalia dan perlengkapan PD. BPR BKK 

MARGADANA TEGAL. 

2) Penatausahaan urusan surat menyurat dan kearsipan. 

3) Penyediaan dan pengadaan peralatan. 

4) Pemeliharaan barang-barang inventaris milik PD. BPR BKK 

MARGADANA TEGAL secara efektif dan efisiensi. 

5) Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah – langkah 

dan atau tindakan – tindakan yang perlu diambil sesuai bidang 

tugasnya. 

  Tugas : 
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1) Melaksanakan kegiatan administrasi, hukum, organisasi dan 

tata laksana serta hubungan masyarakat, pengelolaan personalia, 

pengelolaan perlengkapan PD. BPR BKK. 

 MARGADANA TEGAL. 

2) Melaksanakan proses dan fungsi kepegawaian, meliputi 

pendataan kebutuhan pegawai, administrasi pegawai dan 

pendidikan pegawai. 

3) Pengadaan alat tulis kantor dan kebutuhan umum kantor.  

4) Mengelola dan mengawasi kebersihan serta keamanan kantor. 

5) Mengkoordinir tugas Office boy, dan Security. 

6) Mengurus dan mempersiapkan Perjalanan dinas pegawai. 

  Kabid. Umum membawahi tiga sub bidang antara lain: 

1) Sub Bidang SDM dan Sekretaris 

   Tanggung Jawab :  

(1) Perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 

pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan 

administrasi, hukum, organisasi dan tata laksana serta 

hubungan masyarakat, pengelolaan personalia, pengelolaan 

perlengkapan PD. BPR BKK MARGADANA TEGAL. 

(2) Tertatanya administrasi dan dokumen perusahaan dengan 

baik. 

   Tugas :  
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(1) Melaksanakan kegiatan administrasi, hukum, organisasi 

dan tata laksana serta hubungan masyarakat, pengelolaan 

personalia, pengelolaan perlengkapan PD. BPR BKK 

MARGADANA TEGAL. 

(2) Penatausahaan urusan surat menyurat dan kearsipan. 

(3) Penyediaan dan pengadaan peralatan. 

(4) Pemeliharaan barang-barang inventaris milik PD. BPR 

BKK MARGADANA TEGAL secara efektif dan efisiensi. 

(5) Pemberian saran dan pertimbangan tentang langkah – 

langkah dan atau tindakan – tindakan yang perlu diambil 

sesuai bidang tugasnya. 

(6) Melaksanakan proses dan fungsi kepegawaian, meliputi 

pendataan  kebutuhan  pegawai,  administrasi  pegawai dan  

pendidikan pegawai. 

(7) Pengadaan alat tulis kantor dan kebutuhan umum kantor. 

(8) Mengelola dan mengawasi kebersihan serta keamanan 

kantor. 

(9) Mengurus dan mempersiapkan Perjalanan dinas pegawai. 

2) Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan dan TI 

   Tanggung Jawab :  

(1) Pengkoordinasian  perencanaan  pemasukan  data   ke 

dalam data elektronik. 

(2) Kebenaran proses input data /laporan perusahaan. 
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(3) Pengevaluasian pelaksanaan dan pelaporan dibidang 

pengolahan data elektronik. 

(4) Pengkinian data / informasi perbankan yang uptodate. 

   Tugas : 

(1) Pelaksanaan pemasukan dan pengolahan data ke dalam 

data elektronik. 

(2) Pemasukan laporan perbankan ke dalam data elektronik. 

(3) Membuat tugas – tugas yang berkaitan dengan data 

elektronik. 

3) Sub Bidang Akuntansi 

   Tanggung Jawab :   

(1) Ketelitian dan kebenaran laporan kas harian. 

(2) Pengecekan pengeluaran dan pengambilan uang antar 

bank . 

(3) Penghitung rasio likuiditas bank. 

(4) Ketelitian dan kebenaran laporan keuangan bank. 

        Tugas :  

(1) Mengkoordinasikan   dan   mengarahkan   kegiatan  dan 

pelaksanaan tugas. 

(2) Penghitung rasio likuiditas bank. 

(3) Menyusun laporan keuangan bank. 

     
4.1.2 Jenis Kredit di PD. BPR-BKK Margadana Kota Tegal 
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  PD. BPR-BKK Margadana Kota Tegal mempunyai usaha atau jasa 

dalam bentuk kredit dengan berbagai macam jaminan dan 

persayaratannya yang didapat dari liflet Persyaratan dan Ketentuan 

pelayanan kredit PD.BPR BKK Margadana, antara lain: 

 1. Kredit Umum 

 Merupakan kredit permodalan yang digunakan sebagai pinjaman 

modal usaha perdagangan, industri dan pertanian. 

 Kredit umum ini  menggunakan jaminan berupa Bukti 

Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Sertifikat Hak Milik 

(SHM) dengan persayaratan sebagai berikut : 

1) Jaminan BPKB : fotocopy KTP suami dan istri, 

fotocopy kartu keluarga, fotocopy BPKB dan STNK, rekening 

listrik 3 bulan terakhir, gesekan nomor rangka dan nomor mesin, 

kwitansi jual beli kendaraan bermotor, sepeda motor minimal 

thn.2000, mobil minimal thn.1995. 

2) Jaminan Sertifikat : fotocopy KTP suami dan istri, fotocopy  

kartu keluarga, fotocopy sertifikat tanah, fotocopy SPPT PBB, 

rekening listrik 3 bulan terakhir. 

 2. Kredit Pegawai  

    Kredit pegawai ini merupakan pinjaman yang digunakan untuk 

kebutuhan konsumtif, yang terdiri dari: 

   1). Kredit Pegawai Swasta 
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   Kredit pegawai swasta ini  menggunakan jaminan berupa 

Surat Kepangkatan Pegawai, Bukti Pemilikan Kendaraan 

Bermotor (BPKB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan 

persayaratan antara lain : fotocopy KTP suami dan istri, 

fotocopy kartu keluarga, Surat Kepangkatan Pegawai, Surat 

Persetujuan Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan, surat perintah 

potong gaji, surat pernyataan bendahara gaji, daftar perincian 

gaji bulan terakhir, agunan kredit untuk plafon > Rp. 5 juta, 

kredit diasuransikan. 

  2). Kredit PNS, Pensiun dan BUMD 

   Kredit PNS, Pensiun dan BUMD ini  menggunakan 

jaminan berupa Surat Kepangkatan Pegawai, Bukti Pemilikan 

Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Sertifikat Hak Milik (SHM) 

dengan persayaratan sebagai berikut : 

(1) Kredit PNS dan BUMD : fotocopy KTP suami dan istri, 

fotocopy kartu keluarga, SK Kepangkatan terakhir, Surat 

persetujuan Ka. Dinas/ Instansi, surat perintah potong gaji, 

surat pernyataan bendahara gaji, daftar rincian gaji bulan 

terakhir, agunan kredit untuk plafon > Rp. 15 Juta. 

(2) Kredit Pensiun : fotocopy KTP suami dan istri, 

fotocopy Kartu keluarga, KARIP asli, struk pensiun bulan 

terakhir, usia maksimal 61 tahun, agunan kredit untuk 

palfon  > Rp.  15  juta, kredit diasuransikan. 
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4.1.3 Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan jaminan hak tanggungan 

  Dalam praktek perbankan di Indonesia,  pemberian kredit  umumnya  

 diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, dalam hal ini jaminan 

yang dapat digunakan adalah benda bergerak maupun benda tidak 

bergerak di PD. BPR-BKK Margadana. 

  Pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan biasanya 

digunakan untuk modal usaha bagi debitur yang kekurangan modal. 

Untuk mendapatkan kredit dengan jaminan hak tanggungan di PD. BPR-

BKK Margadana pemohon kredit harus melalui beberapa tahap sebagai 

berikut : 

1. Tahap aplikasi 

 Pada tahap ini pemohon kredit akan diberikan formulir surat 

keterangan permohonan pinjaman untuk diisi secara lengkap dan 

disertai dengan persayaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh 

pihak PD. BPR-BKK Margadana. 

 Di PD. BPR-BKK Margadana permohonan kredit dibedakan 

antara pemohon kredit lama dengan pemohon kredit baru. Bagi calon 

pemohon lama, pihak bank akan melihat kondisi setoran pemohon 

pada pinjaman yang lalu dan melihat apakah masih ada tunggakan-

tunggakan setoran yang terdahulu, bila terdapat tunggakan maka 

harus dibayar terlebih dahulu. Sedangkan bagi calon pemohon baru, 

pihak bank akan melihat Character, kebenaran jaminan kredit dan 

kelayakan usaha calon pemohon. Perbedaan antara calon pemohon 
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lama dan baru ini merupakan salah satu pertimbangan oleh pihak 

bank dalam memberikan pelayanan kredit. 

 “Calon pemohon yang telah mengisi formulir permohonan 

kredit beserta persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank 

kemudian diberikan kepada petugas administrasi kredit dan akan 

diberitahukan hasilnya kepada calon melalui telepon, biasanya 3 hari 

setelah permohonan diajukan”  (wawancara  dengan Kharisma, 

Subbid. Pengawasan kredit, tanggal 26 juli 2010). 

 Pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur harus datang 

sendiri dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan 

dan akan diproses dengan tahap penilaian terhadap berkas pinjaman 

dan jaminan kemudian akan diberitahukan hasilnya + 3 hari. 

 Berkas  permohonan yang  diajukan oleh calon  debitur tersebut 

kemudian oleh bagian administrasi kredit akan diberikan nomor 

register pada formulirnya dan mencatat kedalam buku register 

permohonan pinjaman serta memberikan informasi awal mengenai 

calon debitur lama atau baru. Kemudian berkas permohonan tersebut 

akan diserahkan kepada komite kredit selanjutnya diberikan kepada 

kabbid.kredit. 

 Kabbid. kredit akan melakukan evaluasi kelayakan aplikasi 

permohonan kredit yang kemudian menunjuk petugas dari subbid. 

account officer untuk dilakukannya survey lapangan dan menilai 
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atau melakukan analisis kredit mengenai kelayakan usaha dan 

jaminan kredit. 

2. Tahap analisis 

 Berkas permohonan calon debitur kemudian akan diberikan 

kepada komite bagian kredit untuk diperiksa kembali dan kemudian 

diberikan kepada kepala bidang kredit. Kepala bidang kredit 

menunjuk 1 orang dari subbid. account officer untuk  melakukan 

penilaian dan evaluasi kredit atas dasar data yang tercantum dalam 

formulir permohonan kredit diatas. Tujuan dari penilaian atau 

analisis kredit ini untuk memastikan kebenaran data dan informasi 

serta kebenaran dan keabsahan jaminan kredit yang diberikan dalam 

permohonan kredit. 

 Tahap penilaian tersebut dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu 

dengan melakukan peninjauan langsung dan membuat laporan  hasil 

pengecekan calon debitur. Pada tahap analisis ini pihak PD. BPR 

BKK Margadana melakukan analasis dengan 5C’ yaitu: penilaian 

atas dasar 5C’ yaitu : Character (watak), Capital (modal), Capacity 

(kemampuan), Collateral (jaminan) dan Condition of Economy 

 (kondisi ekonomi). 

 “Penilaian kredit berdasarkan 5C’, yang paling penting adalah 

character dari calon debitur karena pihak bank dapat melihat  

kejujuran, perilaku,dan ketaatannya dalam melunasi hutangnya. 

Untuk menentukan watak dari calon debitur ini tidak mudah apalagi 
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calon debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan 

kredit, selain itu pihak bank juga melihat langsung jaminan yang 

diberikan debitur serta melihat pendapat yang diperoleh debitur 

setiap bulannya,” (wawancara dengan Sugiyatno, Subbid. Account 

officer, tanggal 26 juli 2010). 

 Hasil analisis yang dilakukan oleh petugas tersebut kemudian 

dibuat laporan atau memorandum credit comite. Subbid account 

officer kemudian akan memberikan informasi dan hasil analisisnya 

kepada komite kredit yang selanjutnya diberikan kepada Kabbid 

Kredit untuk mengevaluasi kembali aplikasi dan hasil analisis kredit. 

Dari hasil analisis kabbid. kredit tersebut kemudian diberikan kepada 

direksi untuk mendapatkan keputusan untuk menolak karena calon 

debitur tidak layak menerima kredit atau menerima kredit diajukan 

calon debitur. 

1) Ditolak   :    Keputusan dari Kabbid kredit yang menyatakan 

menolak permohonan kredit dari calon debitur karena syarat-

sayarat yang dimintakan kurang lengkap atau jaminan yang 

diberikan kurang layak atau karena plafon kredit yang diminta 

calon  debitur  lebih besar  dari  pada jumlah  yang  disanggupi 

pihak bank. 

2) Diterima :  Permohonan  kredit  oleh  calon debitur dinyatakan 

diterima karena pihak bank menilai kelengkapan dan kelayakan 
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serta plafon kredit jenis usaha dari calon debitur yang telah sesuai 

dengan ketentuan bank. 

   Hasil laporan dari petugas yang melakukan survey ke rumah 

atau tempat usaha calon debitur kemudian diserahkan ke komite 

kredit kemudian ke Kabbid.kredit untuk selanjutnya diberikan 

kepada direksi untuk memperoleh keputusan yang berisi ditolak atau 

diterimanya permohonan kredit calon debitur yang kemudian akan 

diberitahukan kepada calon debitur. Apabila kredit dinyatakan 

diterima dan semua ketentuan yang diberikan oleh pihak bank 

disetujui oleh calon debitur maka selanjutnya penandatanganan 

perjanjian kredit dilanjutkan dengan pengikatan jaminan hak 

tanggungan dihadapan notaris/PPAT dan pihak PD.BPR-BKK 

Margadana. 

3. Tahap pengikatan 

 Perjanjian kredit di PD.BPR-BKK Margadana dibuat oleh pihak 

bank dihadapan notaris untuk dilegalisir untuk selanjutnya pembuatan 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) ataupun  Akta  

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) diserahkan kepada notaris/PPAT.  

 “Pengikatan yang dibuat dihadapan notaris/PPAT yang dihadiri  

oleh kedua para pihak dengan menunjukkan KTP asli beserta 

berkas-berkas pinjaman yang lainnya kemudian penjelasan dari 

pihak bank dan calon debitur kepada notaris/PPAT. 

Penandatanganan surat-surat perjanjian, surat tanda terima pinjaman 
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sampai dengan pengambilan uang harus dilakukan oleh debitur 

sendiri” (wawancara dengan Kharisma , Subbid. Pengawasan, 26 juli 

2010). 

 Apabila perjanjian kredit telah selesai ditandatangani oleh kedua 

belah pihak kemudian realisasi kreditnya baru dapat dilaksanakan 

apabila pengikatan jaminan (Hak Tanggungan) telah dilakukan 

dengan sempurna dihadapan notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta 

Tanah) dan Pejabat Bank. 

 PD.BPR BKK Margadana dalam memberikan pelayanan kredit 

dengan jaminan hak tanggungan harus menggunakan sertifikat tanah 

sehingga untuk tanah yang belum bersertifikat PD.BPR BKK 

Margadana tidak akan menerimanya hal tersebut dikarenakan untuk 

menghindari resiko apabila debitur wanprestasi. 

  Dalam hal seperti plafon kredit yang diajukan calon debitur tidak 

terlalu besar maka pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan 

menggunakan SKMHT dimana berkas yang diperlukan untuk 

pembuatannya antara lain: 

1) Fotocopy sertifikat hak atas tanah. 

2) Fotokopi bukti identitas para pihak. 

 SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) ini dibuat  

rangkap 4, yang 2 lembar  bermaterai, 1 digunakan sebagai arsip di 

kantor Notaris/PPAT (pejabat Pembuat Akta Tanah) dan 1 lembar lagi 

digunakan untuk mendaftar ke Kantor Pertanahan. Sedang 2 lembar lagi 
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dibuat untuk diberikan kepada debitur dan kreditur, masing-masing 

memegang 1 lembar APHT (Akta Pemberi Hak Tanggungan). 

 Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk pembuatan  APHT 

(Akta Pemberian Hak tanggungan) adalah: 

1) Sertifikat asli hak atas tanah. 

2) Fotocopy surat bukti identitas (KTP) pemberi dan pemegang Hak 

Tanggungan. 

  APHT (Akta Pemberi Hak Tanggungan) ini juga dibuat rangkap 4 

seperti halnya dalam SKMHT dibuat rangkap 4, yang 2 lembar  

bermaterai, 1 digunakan sebagai arsip di kantor Notaris/PPAT (pejabat 

Pembuat Akta Tanah) dan 1 lembar lagi digunakan untuk mendaftar ke 

Kantor Pertanahan. Sedang 2 lembar lagi dibuat untuk diberikan kepada 

debitur dan kreditur, masing-masing memegang 1 lembar APHT.  

  Apabila sertifikat tanah tersebut merupakan tanah waris maka perlu 

adanya surat keterangan dari kelurahan dimana calon debitur tinggal 

dan disertakan dengan nama dari ahli waris untuk penandatanganan saat 

perjanjian kredit. Untuk tanah waris bisa dijadikan jaminan sepanjang 

adanya kesepakatan antara pihak bank dan calon debitur serta ahli waris 

lainnya untuk balik nama sertifikat tersebut atas nama salah satu dari 

ahli warisnya atau dilakukan pembagian tanah waris tersebut. 

   Tanah waris dapat dijadikan jaminan hutang namun yang menjadi  

 hambatannya adalah pihak ahli waris dan calon debitur harus ada 

kesepakatan untuk dapat balik nama sertifikat atas nama 1 orang karena 

untuk pembuatan SKMHT ataupun APHT memerlukan tanda tangan 
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pemberi hak tanggungan yang masih hidup. Apabila tidak ada 

kesepakatan maka pihak bank tidak akan memberikan kredit kepada 

calon debitur karena akan sangat beresiko besar. Selain itu biaya untuk 

pembuatan balik nama sertifikat hak milik juga sangat mahal. Untuk 

tanah waris pada saat pengikatan jaminannya dihadapan notaris PPAT 

akan memberikan surat keterangan bahwa sertifikat sedang dalam 

proses balik nama dalam pembuatan SKMHT. 

  Tahap selanjutnya dari pengikatan  kredit  dengan  APHT (Akta 

Pemberi Hak Tanggungan) adalah pendaftaran hak tanggungan yang 

dilakukan oleh notaris PPAT ke Kantor Pertanahan yang merupakan 

saat lahirnya hak tanggungan yang dibebankan atas tanah yang menjadi 

jaminan suatu hutang. 

 

4. Tahap pencairan kredit dan pelunasan kredit 

 Berkas-berkas pinjaman yang telah selesai ditandatangani oleh 

para pihak, lalu diajukan kepada direksi untuk mendapatkan 

tandatangan persetujuan pembayaran pinjaman. 

 Setelah mendapat persetujuan dari direksi bank maka surat tanda 

terima pinjaman dan berkas lainnya diserahkan dan diproses di 

bagian administrasi untuk dicatat atau dibukukan sedangkan jaminan 

akan disimpan oleh pihak bank. 

 Bagian  administrasi akan  memberikan  parafnya pada  kolom  

yang tersedia dalam berkas-berkas pinjaman debitur. Setelah proses 

tersebut kemudian dibuat master data nasabah dan master kredit. 
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Selanjutnya diproses dibagian kas atau teller. Debitur yang 

bersangkutan dipanggil dan diminta menandatangani kolom tanda 

tangan penerimaan uang. Tanda tangan tersebut dicocokkan dengan 

kartu tanda pengenal tanda tangan yang bersangkutan pada surat 

tanda terima pinjaman  dan kartu angsuran. Setelah semua telah lulus 

pengecekan di bagian kas maka uang tersebut dapat diberikan setelah 

dikurangin potongan-potongan yang ada. Bagian kas juga akan 

memberikan KTP asli debitur, surat tanda terima pinjaman, kartu 

angsuran untuk nasabah yang sudah diberi paraf dan stempel oleh 

bagian kas dan bagian administrasi. 

 “Saya pernah pinjam uang dengan jaminan sertifikat buat 

tambah modal, saya sama suami saya datang ke BPR, mengisi 

formulir terus melengkapi persyaratan membawa fotocopy KTP, 

fotocopy KK, Fotocopy sertifikat, Fotocopy SPPT PBB dan rekening 

listrik 3 bulan terakhir, besoknnya petugas datang kerumah untuk 

melihat rumah dan usaha saya. Setelah 3 hari saya ditelpon untuk 

datang ke BPR karena kredit saya sudah dapat cair. Saya disuruh 

tanda tangan perjanjian, ada notarisnya, terus saya bisa mencairkan 

uangnya ”   (wawancara dengan Rapini, debitur  PD.  BPR  BKK 

Margadana, tanggal 29 juli 2010). 

 “Pernah, buat tambah modal usaha saya, saya sama istri ke PBR 

bawa syarat-syarat dan mengisi formulir, Beberapa hari kemudian 

saya diberitahu suruh datang bersama dengan saudara saya ke BPR 
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katanya kredit saya bisa cair tapi harus balik nama sertifikat karena 

saya memakai tanah waris, kemudian saya sudah bisa ambil 

uangnya” (wawancara dengan Karjo, debitur PD. BPR BKK 

Margadana, tanggal 30 juli 2010). 

 “Pernah, buat tambah modal usaha bengkel, saya sama istri 

datang langsung ke BPR, mengisi formulir dan bawa syarat-

syaratnya kemudian di survey, +  3 hari saya ditelpon kalau kredit 

saya bisa cair”  (wawancara  dengan  Saliri,  debitur  PD. BPR  BKK 

Margadana, tanggal 2 Agustus 2010) . 

 Debitur dalam melaksanakan perjanjian kredit tersebut dapat 

melunasi semua hutangnya atau kewajibannya kepada pihak bank 

maka pihak bank dapat juga akan melaksanakan kewajibanya dengan 

membuat surat keterangan atau pengantar kepada kantor pertanahan 

bahwa utang debitur kepada kreditur talah lunas untuk itu pihak bank 

meminta agar kantor pertanahan meroya sertifikat hak tanggungan. 

Selanjutnya debitur dapat melakukan roya ke kantor pertanahan. 

Sedangkan untuk roya SKMHT dan APHT yang dibuat di 

notaris/PPAT  maka penyelesaiannya juga diselesaikan di 

notaris/PPAT yang bersangkutan dengan biaya Rp.350.000,-

biasanya proses roya tersebut selama + 4 bulan selesai.

 Kharisma Subbid.pengawasan kredit tanggal 26 juli 2010 

menyatakan bahwa Pihak bank akan memberikan surat pernyataan 

roya apabila hutang debitur telah lunas serta memberikan  SHM, dan 
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sertifikat hak tanggungan kepada debitur. Untuk APHT dan SKMHT 

royanya dilakukan dinotaris.   

 
4.1.4 Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet dengan jaminan Hak 

Tanggungan 

  Pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan Di PD.BPR-BKK 

Margadana tidak selamanya berkualitas lancar. Debitur terkadang 

mengalami penunggakan dalam membayar angsuran yang telah 

ditentukan.  

  Kriteria Penggolongan Kualitas Kredit berdasarkan Surat Keputusan 

Bank Indonesia No. 30/267/KEP.DIR/1998 antara lain : 

1. Kriteria lancar : tidak ada tunggakan 

2. Dalam perhatian Khusus : < 3 bulan 

3. Kurang lancar (3-6) bulan 

4. Ragu-ragu (6-9) bulan 

5. Macet ˃ 9 bulan  

 “Angsuran dikatakan nunggak apabila nunggak sebanyak 3 bulan 

sampai 6 kali tidak membayar angsuran dikategorikan kurang lancar, 

dan untuk 1 hari penunggakan akan dikenai bunga sebesar 2 %” 

(wawancara dengan Kharisma,  Subbid. pengawasan kredit, 26 juli 

2010). 

 Pihak  bank  sebenarnya  telah  melakukan  pengamanan  preventif  

dengan melakukan analisa secara mendalam terhadap usaha, penghasilan  

,kemampuan debitur, nilai jaminan dan mengadakan pemantauan atau 
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pengawasan secara terus  menerus untuk menghindari adanya kredit yang 

bermasalah hingga dikatakan macet. 

 Kredit macet disebabkan oleh beberapa faktor-faktor antara lain 

adalah faktor intern dan ekstern. 

 Faktor Intern antara lain: 

1. Kredit yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha. 

2. Debitur kurang mampu mengelola usahanya. 

3. Persaingan usaha yang semakin ketat, menyebabkan debitur kalah 

bersaing. 

 Sedangkan Faktor ekstern yang meyebabkan kredit macet adalah 

kondisi perekonomian saat ini sehingga akan mempengaruhi 

pendapatan debitur (wawancara dengan Moh.Farichin, Kabid kredit, 

tanggal 30 desember 2010). 

  “Biasanya penyebabnya usaha debitur tidak berjalan lancar karena 

kondisi perekonomian, kalah bersaing, tidak dapat mengatur pendapat 

dan pemasukan secara baik” (wawancara dengan Kharisma, Subbdi 

Pengawasan Kredit , tanggal 30 desember 2010). 

 “Saya pernah mengalami kredit macet karena barang yang saya jual 

tidak begitu laku sehingga pendapatan saya tidak menentu. Belum lagi 

harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain” (wawancara dengan Rapini, 

debitur PD. BPR BKK Margadana, tanggal 29 juli 2010). 

 “Saya pernah mengalami penunggakan karena biaya kebutuhan pokok 

yang semakin mahal sehingga mempengaruhi usaha saya sebagai 
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pedagang, karena pendapatan tidak seberapa yang saya dapatkan” 

(wawancara  dengan  Karjo, debitur PD. BPR BKK Margadana, tanggal 30 

juli 2010). 

 “Pernah, karena usaha saya terkadang sepi, belum lagi tagihan dan 

biaya lain sehingga pendapatan tidak tentu belum lagi harus memenuhi 

kebutuhan lain” (wawancara dengan Saliri, debitur PD. BPR BKK 

Margadana, tanggal 2 Agustus 2010). 

 
 4.1.5 Penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak tanggungan di PD. BPR 

BKK Margadana Kota Tegal 

  PD. BPR BKK Margadana Kota Tegal dalam menyelesaikan kredit 

bermasalah dengan melakukan berbagai upaya seperti akan melakukan 

peneguran secara lisan terhadap debitur dan memberikan peringatan agar 

debitur melaksanakan kewajiban pembayaran kredit berupa pembayaran 

angsuran kredit agar kredit yang tergolong bermasalah kembali menjadi 

kredit lancar. 

  “Pihak bank akan melakukan teguran melalui telepon untuk 

menghubungi debitur dan memberitahukan kepada debitur untuk  segera 

membayar angsuran kreditnya, apabila debitur tidak dapat dihubungi maka 

pihak akan mendatangi langsung rumah debitur supaya debitur segera 

melakukan pembayaran” (wawancara dengan Kharisma, subbid. 

Pengawasan kredit , 26 juli 2010). 
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  Sugiyatno Subbid. Account Officer tanggal 26 juli 2010 

menambahkan bahwa disamping melakukan peringatan secara lisan, pihak 

bank juga akan memberikan surat teguran kepada debitur yang berisi:  

 1. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau 

pokok kredit.  

 2. Perintah untuk membayar hutang dengan jumlah tertentu sesuai 

permintaan atau pemberitahuan bank.  

 3.  Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran. 

  Surat Edaran Bank Indonesia No.26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993, 

secara operasional penanganan penyelamatan kredit macet dapat ditempuh 

melalui beberapa cara yaitu: 

 1. Penjadwalan kembali (rechedulling), yaitu perubahan syarat kredit yang 

menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. 

 2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 

keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan 

jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya 

sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo. 

 3. Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat kredit 

menyangkut : Penanaman atau penambahan dana bank dan/atau 

konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit 

baru dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi 

penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan 

kembali dan/ atau persyaratan kembali. 
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  “Apabila peneguran telah dilakukan namun tidak hasilnya pihak bank 

melakukan pendekatan dengan debitur untuk merundingkan kembali 

dengan Penjadwalan kembali (rechedulling) kredit sesuai Surat Edaran 

Bank Indonesia No.26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993” (wawancara dengan 

Kharisma, subbid.pengawasan kredit, 26 juli 2010). 

 “Saya pernah  mengalami  penunggakan  hingga  beberapa  bulan 

kemudian pihak bank menawarkan untuk memperpanjang kredit dan 

memberikan keringganan bunga pada saya”(wawancara  dengan  Karjo, 

debitur PD. BPR BKK Margadana, tanggal 30 juli 2010). 

 Penanganan kredit macet di PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal , 

pihak bank tidak serta merta melakukan tindakan hukum dengan 

mengeksekusi jaminan, sedapat mungkin pihak bank akan menyelesaikan 

kredit macet dengan jalur non litigasi atau dengan cara kekeluargaan, 

karena bagaimanapun debitur adalah mitra usaha yang sangat penting bagi 

pihak PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal, oleh sebab itu pada 

prinsipnya pihak bank selalu mengupayakan penyelesaian dengan cara 

kekeluargaan, namun apabila hal tersebut tetap tidak dapat menyelamatkan 

kredit, maka upaya selanjutnya dengan lelang eksekusi atau penjualan 

dibawah tangan atas dasar kesepakatan bersama yang tertuang dalam 

perjanjian. Biasanya penjualan dibawah tangan lebih dipilih apabila dapat 

memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. 

Penjualan dibawah tangan ini boleh saja dilakukan asalkan ada 

kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada sengketa dengan pihak 
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lain. Apabila nasabah sudah mendapakan calon pembeli, maka proses jual 

beli dilakukan dihadapan notaris dan pihak bank. Hasil dari penjualan 

tanah tersebut kemudian harus diserahkan terlebih dahulu kepada pihak 

bank untuk melunasi hutang debitur.  

 “Saya pernah nunggak beberapa kali hingga sampai tidak bisa 

membayar lagi karena memang dagangan saya lagi sepi,  BPR 

memberikan berbagai pengarahan dan solusi namun saya merasa tidak 

mampu untuk melunasi hutang saya itu, saya memilih untuk menjual tanah 

saya saja dari pada harus dilelang jadi saya jual sendiri, tanahnya saya 

tawarkan pada teman saya” (wawancara dengan Rapini, debitur PD. BPR 

BKK Margadana, tanggal 29 juli 2010). 

  Kharisma, subbid.pengawasan kredit, 26 juli 2010 menyatakan bahwa 

penyelesaian secara kekeluargaan lebih dipilih oleh debitur untuk 

melakukan penjualan dibawah tangan apabila dapat memperoleh harga 

tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak, namun apabila dalam 

menyelamatkan kredit telah dilakukan berbagai cara oleh pihak bank 

namun tidak mendapatkan hasil maka upaya selanjutnya adalah dengan 

menggunakan lelang eksekusi. Pihak bank akan mengajukan permohonan 

kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKNL) untuk 

dilakukan lelang eksekusi objek hak tanggungan guna mengambil 

pelunasan hutang debitur dari hasil penjualan objek hak tangggungan 

tersebut. Namun. Persyaratan yang yang harus dilengkapi pihak bank 

antara lain: 
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1. Salinan fotocopy perjanjian kredit.  

2. Salinan atau fotocopy sertifikat hak tanggungan dan Akta Pemberian 

Hak Tanggungan.  

3. Salinan atau fotocopy sertifikat hak atas tanah yang dibebani hak 

tanggungan.  

4. Salinan  atau  fotocopy  bahwa  debitur  telah  diperingatkan  akan 

kelalaiannya membayar utang.  

5. Surat pernyataan dari pimpinan bank selaku kreditur yang 

bertanggung jawab apabila terjadi gugatan dari debitur.  

6. Memberikan surat kuasa kepada KPKNL untuk melakukan pelelangan 

obyek hak tanggungan debitur yang mengalami kredit macet. 

 

 

4.2  Pembahasan 

4.2.1 Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet dengan jaminan Hak 

Tanggungan 

  Kredit adalah “suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada 

pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa 

tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontraprestasi berupa 

bunga” (Badrulzaman, 1983:22). 

  Kredit menurut pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perbankkan:  
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  Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan untuk dengan itu, berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan piminjam untuk melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 
bunga.  

  Seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh kredit pada umumnya 

dapat diketahui dan ditentukan dengan “the five of credit” atau yang lebih 

dikenal dengan istilah 5 C’ antara lain : 

2. Character (watak) 

 Sifat-sifat dari calon debitur seperti kejujuran, perilaku,dan 

ketaatannya, guna mendapatkan data-data mengenai karakter debitur 

tersebut maka bank dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan 

informasi dari referensi bank lainnya. 

2. Capital (modal) 

 Modal adalah uang muka yang dimiliki pemohon kredit sebagai modal  

 sendiri sedangkan kredit sebagai tambahan. 

3. Capacity (kemampuan) 

 Capacity adalah kemampuan calon debitur yang menyangkut 

kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan.  

4. Collateral (jaminan) 

 Jaminan yaitu kemampuan dari calon debitur memberikan agunan 

yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara 

ekonomi. 

5. Condition of Economy (kondisi ekonomi) 
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 Keadaan ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana 

waktu kredit itu diberikan ke kreditur. Kondisi ekonomi dapat 

mempengaruhi kemampuan pemohon kredit mengembalikan 

hutangnya sering sulit di prediksi. Kondisi ekonomi negara yang 

buruk dapat mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan 

perorangan yang akibatnya berdampak pada pada kemampuan 

pemohon kredit untuk melunasi hutangnya (Djumhana, 2003:394). 

  Kredit yang diberikan pihak bank tidak selalu berjalan dengan lacar, 

hal ini disebabkan dimana kredit yang telah diberikan bank menjadi macet. 

Kredit macet ini merupakan beban bagi bank karena akan mempengaruhi 

kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan bank.  

  Kredit macet adalah “ kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak 

dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua 

puluh satu) bulan, atau penyelesaian kredit telah disarahkan kepada 

pengadilan/BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) atau  telah 

diajukan  ganti rugi  kepada  Perusahaan Asuransi Kredit)” (Joyosumarto 

dalam Naja, 2005:329). 

  Kredit macet adalah “kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada 

jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah yang 

bersangkutan” (Sinungan, 1993:57). 

  Sinungan (1983: 58) menyatakan bahwa kredit macet adalah 

“kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur”. Penyebab kesulitan 

keuangan dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu : 
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2. faktor intern 

1). Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan 

2). Tidak efektifnya control atas biaya pengeluaran 

3). Kebijaksanaan tentang kebijaksanaan piutang yang tidak efektif 

4). Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap 

5). Permodalan yang tidak cukup 

 2. Faktor Ektern 

  1). Bencana Alam 

  2). Peperangan 

  3). Perubahan kondisi perekonomian 

  4). Perubahan teknologi 

  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang  

 berasal dari nasabah, antara lain:  

4. Nasabah Menyalahgunakan Kredit Yang Diperoleh 
  Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan tujuan 

pemakainnya sehingga nasabah harus mempergunakan kredit 
sesuai dengan tujuannya, Pemakaian kredit yang menyimpang. 
misalnya kredit untuk pengangkutan dipergunakan untuk 
pertanian akan mengakibatkan usaha nasabah gagal.  

5. Nasabah Kurang Mampu Mengelola Usaha  
 Hal ini dapat terjadi karena nasabah yang kurang menguasai 

bidang usaha, karena nasabah mampu menyakinkan bank akan 
keberhasilan usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan 
kredit tidak dapat berjalan dengan baik.  

6. Nasabah Beritikad Tidak Baik 
Ada sebagian nasabah yang sengaja dengan segala daya upaya 
mendapatkan kredit tetapi setelah kredit diterima untuk 
kepentingan yang tidak dapat dipertanggungajawabkan. 
Nasabah sejak awal tidak berniat mengembalikan kredit 
walaupun dengan resiko apapun, biasanya sebelum kredit jatuh 
tempo nasabah sudah melarikan diri untuk menghindari 
tanggungjawab (Kasmir, 2004:115). 
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 Kasmir (2004:115) menyatakan bahwa timbulnya kredit-kredit 

bermasalah (macet) selain berasal dari nasabah dapat juga berasal dari 

bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Bank 

dapat merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet. hal tersebut 

karena dalam melakukan analisis, pihak bank melakukan analisis kurang 

teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. 

 Di PD. BPR BKK Margadana Kota Tegal, Kredit macet disebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu, Faktor Intern antara lain: 

1. Kredit yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha. 

2. Debitur kurang mampu mengelola usahanya. 

3. Persaingan usaha yang semakin ketat, menyebabkan debitur kalah 

bersaing. 

 Sedangkan Faktor ekstern yang meyebabkan kredit macet adalah 

kondisi perekonomian saat ini sehingga akan mempengaruhi 

pendapatan debitur . 

 “Biasanya penyebabnya usaha debitur tidak berjalan lancar karena  

kondisi perekonomian, kalah bersaing, tidak dapat mengatur pendapat dan 

pemasukan secara baik” (wawancara dengan Kharisma, Sub.bidang 

Pengawasan Kredit , tanggal 30 desember 2010). 

  Penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  penyebab  kredit macet  yang 

terjadi disebabkan karena beberapa faktor intern dan ekstern dalam 

pelunasan kredit tersebut. faktor intern antara lain adalah kredit yang 

diberikan pihak bank tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha 
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namun digunakan debitur untuk kebutuhan yang lainnya, selain itu debitur 

terkadang kurang mampu mengelola usahanya dengan baik sehingga tidak 

mampu mengatur antara pengeluaran dan pemasukan pendapatan setiap 

harinya, atau penyebab lainnya adalah dalam menjalankan usahanya 

debitur tidak mampu bersaing karena usaha yang dijalankan kurang 

memenuhi kualitas ataupun kuantitas. 

  Menurut penulis yaitu dalam melakukan penilaian analisis dengan 5C’ 

tidak sepenuhnya dilakukan  karena salah satu penilaian dari segi 

Condition of Economy (kondisi ekonomi) ini sulit untuk diprediksi oleh 

kreditur karena kondisi ekonomi disuatu negara pada jangka waktu  

tertentu sering mengalami perubahan, hal tersebut dapat mempengaruhi 

usaha dan pendapatan debitur yang akibatnya berdampak pada pada 

kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Condition of Economy 

(kondisi ekonomi) ini juga merupakan faktor ekstern  yang dapat 

berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam suatu negara yang 

berimbas kepada kegiatan usaha para pengusaha sehingga mempengaruhi 

tingkat pendapatan debitur. 

  Menurut Salim (2004:104), Bank dalam memberikan kredit, selain 

menerapkan prinsip 5C’, juga sebaiknya menerapkan prinsip 7P’, antara 

lain : 

8. Personality : Yaitu menilai nasabah dari segi 
kepribadiannya atau tingkahlakunya sehari-hari maupun 
masa lalunya. Personality juga mencangkup sikap, emosi, 
tingkah laku dan tindakan dalam menghadapi suatu 
masalah.  
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9. Party (Para Pihak) : Para pihak merupakan titik sentral yang 
diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu bank 
sebagai pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu 
kepercayaan terhadap debitur, bagaimana karakternya, 
kemampuannya, dan sebagainya.  

10. Purpose (Tujuan) : Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah 
dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang 
diinginkan nasabah, dan harus pula diawasi agar kredit 
tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti 
diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.  

11. Payment (Pembayaran) : Merupakan ukuran bagaimana cara 
debitur mengembalikan kredit yang telah diambil, sehingga 
dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan 
diberikan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang 
bersangkutan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur 
maka akan semakin baik.  

12. Profitability (Perolehan Laba) : untuk menganalisis 
bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba. Bank 
harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh 
perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan 
apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran 
kredit.  

13. Protection (Perlindungan) : tujuannya adalah bagaimana 
menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan 
perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, 
orang, atau jaminan asuransi.  

14. Prospect : yaitu untuk menilai usaha debitur dimasa   yang 
akan datang menguntungkan atau tidak, hal ini penting 
mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa 
mempunyai prospect, bukan hanya bank yang akan rugi 
tetapi juga nasabah. 

  Rachmadi (2003:249) menyatakan bahwa selain menggunakan 

prinsip 5C’ dan 7P’ dalam memberikan kredit bank juga harus menerapkan 

prinsip 3R,terdiri dari:  

4. Returns (Hasil Yang Diperoleh) : Yaitu hasil yang diperoleh 
oleh debitur ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat 
diantisipasi oleh calon kreditur, artinya perolehan hasil tersebut 
mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, 
ongkos-ongkos, dan sebagainya.  

5. Repayment (Pembayaran Kembali) Merupakan kemampuan 
membayar kembali dari pihak debitur. Kemampuan membayar 
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tersebut harus sesuai dengan schedule pembayaran kembali 
dari kredit yang diberikan.  

6. Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko) 
Merupakan kemampuan debitur untuk menanggung risiko jika 
terjadi hal diluar antisipasi kedua belah pihak terutama bila 
dapat menyebabkan kredit macet, oleh karena itu harus 
dipertimbangkan mengenai jaminan atau asuransi barang atau 
kredit apakah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut. 

4.2.2 Penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak tanggungan di PD. BPR 

BKK Margadana Kota Tegal 

  Penyelesaian kredit macet menurut Subekti (2003:147) yaitu “Hal 

kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang ini harus dinyatakan 

dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, 

bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka 

waktu yang pendek”.  

 Cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah 

diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa teguran itu 

harus dengan surat perintah atau dengan akta atau sejenisnya. Yang 

dimaksud dengan surat perintah dalam pasal tersebut adalah peringatan 

resmi dari juru sita pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan akta 

sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun telegram 

yang  tujuannya  sama  yakni  untuk   member  peringatan  kepada  debitur 

untuk memenuhi prestasinya. 

  Penanganan kredit macet selanjutnya yaitu dengan upaya yang  

ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.26/ 4/ BPPP tanggal 29 

Mei 1993, melalui beberapa cara yaitu: 
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 1. Penjadwalan kembali (rechedulling), yaitu perubahan syarat kredit yang 

menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya. 

 2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 

keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan 

jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya  

  sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo. 

3. Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat 

kredit menyangkut : Penanaman atau penambahan dana bank dan/atau 

konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit 

baru dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi 

penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan 

kembali dan/ atau persyaratan kembali. 

 PD. BPR BKK Margadana Kota Tegal dalam menyelesaikan kredit 

bermasalah dengan melakukan berbagai upaya seperti akan melakukan 

peneguran secara lisan terhadap debitur dan memberikan peringatan agar 

debitur melaksanakan kewajiban pembayaran kredit berupa pembayaran 

angsuran kredit agar kredit yang tergolong bermasalah kembali menjadi 

kredit lancar. Surat teguran kepada debitur yang berisi:  

 1. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran bunga dan/atau 

pokok kredit.  

 2. Perintah untuk membayar hutang dengan jumlah tertentu sesuai 

permintaan atau pemberitahuan bank.  

 3.  Batas waktu bagi debitur untuk melaksanakan pembayaran. 
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  Upaya selanjutnya yang dilakukan pihak PD.BPR BKK Margadana 

Kota Tegal dengan pendekatan dengan debitur untuk merundingkan 

kembali dengan penjadwalan kembali (rechedulling) kredit berupa 

perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau 

jangka waktunya sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/ 4/  

 BPPP tanggal 29 Mei 1993. 

  Pihak bank dalam melakukan upaya penyelamatan kredit dapat 

melakukan Eksekusi hak tanggungan yaitu “jika debitur cidera janji maka  

obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

pemegang Hak Tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari 

hasilnya untuk pelunasan piutangnya, dengan hak mendahului dari pada 

kreditur-kreditur yang lain” (Patrik   dan Kashadi, 2002:85). 

 Eksekusi hak tanggungan terdapat dalam ayat (1) pasal 20 UUHT : 

  1. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual 
obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6, atau 

  2. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), 
obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum 
menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak 
Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor- 

   kreditor lainnya, 
  Obyek Hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut 

tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak 
mendahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya. 

  

   Menurut ayat (1) Pasal 20 UU No.4 tahun 1996 tentang hak 

tanggungan dijelaskan bahwa jaminan yang dilakukan tanpa melalui 
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prosedur lelang umum, baik yang dilakukan kreditur ataupun debitur maka 

akan batal demi hukum. Mengenai masalah cidera janji yang dilakukan 

debitur, sebenarnya pihak kreditur mempunyai hak untuk menjual obyek 

hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum dan 

mengambil pelunasan hutangnya seperti yang dijelaskan dalam pasal 6  

 UUHT. 

   Ketentuan eksekusi hak tanggungan juga termuat dalam ayat (2) 

pasal 20 UUHT, yang berbunyi ”Atas kesepakatan pemberi dan pemegang 

Hak Tanggungan, penjulan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan 

dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga 

tertinggi yang menguntungkan semua pihak”.  

   Penanganan kredit macet di PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal 

pihak bank tidak serta merta melakukan tindakan hukum dengan 

mengeksekusi jaminan, sedapat mungkin pihak bank akan menyelesaikan 

kredit macet dengan jalur non litigasi atau secara kekeluargaan, karena 

bagaimanapun debitur adalah mitra usaha yang sangat penting, oleh sebab 

itu pada prinsipnya pihak bank selalu mengupayakan penyelesaian dengan 

cara kekeluargaan, namun apabila hal tersebut tetap tidak dapat 

menyelamatkan kredit, maka upaya selanjutnya dengan lelang eksekusi 

atau penjualan dibawah tangan atas kesepakatan bersama yang tertuang 

dalam perjanjian. Biasanya penjualan dibawah tangan lebih dipilih apabila 

dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah 

pihak. Penjualan dibawah tangan ini boleh saja dilakukan asalkan ada 
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kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada sengketa dengan pihak 

lain. 

   Eksekusi melalui penjualan dibawah tangan yang dapat dilakukan 

oleh pemegang hak tanggungan atau pemberi hak tanggungan apabila 

disepakati oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan dan dipenuhi  

 syarat-syarat berdasarkan ayat (3) pasal 20 UUHT yaitu : 

1. Dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan 

secara tertulis oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan kepada 

pihak yang berkepentingan.  

2. Diumumkan paling sedikit dalam dua surat kabar di daerah 

dan/atau media setempat.  

3. Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. 

   Penulis sependapat dengan pihak PD.BPR BKK Margadana Kota 

Tegal (kreditur) dalam meyelesaikan kredit macet lebih sering 

menggunakan cara kekeluargaan karena dirasa lebih menguntungkan bagi 

kedua belah pihak. Tindakan penjualan dibawah tangan ini juga termuat 

dalam ayat (2) pasal 20 UUHT asalkan ada kesepakatan antara kedua 

belah pihak dan tidak ada sengketa dengan pihak lain. Kesepakatan 

tersebut sudah dapat memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat 

dalam pasal 1320 KUHPerdata. Tindakan penjualan tanah tanpa melalui 

pelelangan umum ini, dengan kata sepakat dan itikad baik dari kreditur dan 

debitur merupakan dasar yang utama atau essensial untuk dibuatnya 
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perjanjian baru, dimana perjanjian tersebut bersifat accesoir sehingga tidak 

membatalkan perjanjian pokoknya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

  Dari hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet dengan jaminan Hak 

tanggungan di PD.BPR BKK Margadana Kota Tegal. 

 Faktor yang menyebabkan kredit macet di PD.BPR BKK 

Margadana  Kota Tegal antara lain , Faktor Intern :  

1) Kredit yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha. 

2) Debitur kurang mampu mengelola usahanya. 

3) Debitur kalah bersaing, 

 Faktor ekstern yang meyebabkan kredit macet adalah kondisi 

perekonomian pada jangka waktu  tertentu sering mengalami 

perubahan, hal tersebut dapat mempengaruhi usaha dan 

pendapatan debitur yang akibatnya berdampak pada pada 

kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. 

2. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak tanggungan di PD. 

BPR BKK Margadana Kota Tegal. 

 Penyelesaian kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan di 

PD. BPR BKK Margadana Kota Tegal dengan melakukan upaya 

penyelamatan kredit melalui penjadwalan kembali (rechedulling) kredit 

berupa perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran 
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dan/atau jangka waktunya berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 

No.26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang sebelumnya pihak bank 

melakukan peringatan secara lisan maupun dengan memberikan surat 

teguran kepada debitur. 

 Penyelesaian kredit macet di PD. BPR BKK Margadana Kota 

Tegal tidak serta merta melakukan tindakan hukum dengan 

mengeksekusi jaminan namun menyelasaiakannya dengan cara 

kekeluargaan (non litigasi) dengan jalan penjualan jaminan atas dasar 

kesepakatan bersama berdasarkan ayat (2) pasal 20 UUHT dan upaya 

tarakhir selanjutnya berdasarkan ayat (1) pasal 20 UUHT. 

5.2 Saran 

 Penulis menyadari bahwa pengetahuan penulis sangat terbatas, akan 

tetapi penulis mencoba untuk memberikan saran dengan harapan semoga 

saran-saran ini nanti dapat bermanfaat, Saran-saran tersebut antara lain: 

1. Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka dalam 

memberikan kredit sebaiknya pihak kreditur tetap harus melakukan 

penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, 

pembayaran, dan prospek usaha debitur berdasarkan prinsip 5C’ , 7P’ 

maupun 3R’. 

2. Kredit yang diberikan pihak bank sebaiknya digunakan 

sepenuhnya oleh debitur sebagai modal usaha, dan membuat 

perencanaan dengan baik sehingga dapat mengantisipasi segala resiko 

yang mungkin terjadi dikemudian hari. 
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