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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 
usahanya, debitur kalah bersaing, dan faktor ekstern adalah kondisi 
perekonomian. Penyelesaian kredit macet di PD.BPR BKK Margadana Kota 
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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. 

 


