
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia menurut UUD 1945 termasuk negara yang modern 

(welfare state), yaitu negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Hal 

ini terlihat dalam salah satu tujuan negara seperti yang termaktub dalam 

pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara 

yang ditempuh adalah dengan meningkatkan taraf hidup  masyarakat. 

Peningkatan taraf hidup masyarakat terutama dalam bidang ekonomi 

dapat dilakukan dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri baik 

yang berskala kecil maupun yang berskala besar serta koperasi sebagai 

sokoguru perekonomian nasional. Untuk memajukan ketiga sektor tersebut 

harus dipertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya 

adalah masalah permodalan. 

Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kerjasama dengan 

pihak lain baik lembaga ataupun orang yang dapat memberikan modal dalam 

waktu yang tepat agar tidak kehilangan peluang atau momentum bisnis. 

Salah satu lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah 

bank. Menurut pasal 1 butir 2 UU No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
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Berdasarkan pengertian tersebut diatas, jelaslah bahwa bank berfungsi 

sebagai ‘financial intermediary” dengan usaha utama menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu-

lintas pembayaran. Sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha 

mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. 

Sebalikanya sebagai lembaga keuangan  bank mempunyai kewajiban pokok 

untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan 

perluasan kesempatan kerja.1 

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam pasal 1 butir 2 UU No. 

10 Tahun 1998 bahwa fungsi bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana  

dalam bentuk kegiatan “financial intermediary”  yang bertujuan: 

1. Menunjang pembangunan nasional bukan pembangunan perorangan. 

2. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak bukan 

kesejahteraan perorangan / kelompok. 

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, bukan 

pertumbuhan perekonomian perorangan / kelompok.2 

            Secara garis besar fungsi pokok bank adalah meliputi fungsi tabungan 

,fungsi pembayaran, dan fungsi pinjaman. Dari fungsi-fungsi pokok tersebut 

fungsi pinjaman merupakan fasilitator untuk menghasilkan keuntungan bagi 

bank tetapi juga merupakan fungsi yang paling tinggi resikonya.3  

                                                 
1  Rahmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2001, Hal 59. 
2  M. Yahya Harahap,  Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum Buku Kedua, Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 1997, Hal 210. 
3  Rudi Tri Santoso, Kredit Usaha Perbankan, PT Andi Yogya, Yogyakarta, 1996, hal 11-12 



 

 

3

             Demikian pula dengan PT. BPR Sejahtera Surakarta, badan usaha ini   

memberikan kepercayaan pada para nasabahnya untuk memakai atau 

menggunakan sejumlah uang tertentu dengan bunga guna meningkatkan 

usahanya dan agar bisa memperoleh kemajuan-kemajuan seperti yang 

diharapkan sehingga dapat menaikan pendapatan nasabahnya. 

Implementasi dari kegiatan tersebut adalah kegiatan usaha 

meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sesuai dengan 

pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998, kredit 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 

dengan pemberian bunga. 

Dalam menyalurkan kreditnya bank harus dapat mangantisipasi sedini 

mungkin terhadap munculnya kredit bermasalah. Munculnya kredit 

bermasalah seperti halnya kredit macet dapat mengganggu operasional bank 

yang pada akhirnya akan menghambat optimalisasi peran bank. Karenanya 

sebelum permohonan kredit disetujui bank harus melakukan penelitian yang 

mendalam mengenai nasabah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian 

(prudential of banking). Penerapan prinsip ini diperlukan untuk memperoleh 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi 

kewajibannya. Keyakinan bank diperlukan dalam pemeberian kredit 

sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998 yang 

menyatakan bahwa: 
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 “Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah, bank wajib mempunyai keyakian berdasarkan analisis yang 

mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan 

nasabah debitur untum melunasi utangnya atau mengembalikan 

pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan“. 

Kewajiban untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit 

kepada debitur mendorong bank melakukan analisa kredit dari berbagai segi 

menyangkut keadaan politik secara umum, prediksi ekonomi, maupun dalam 

segi hukumnya. Analisa hukum tersebut dapat menyangkut mengenai 

ketentuan-ketentuan pemberian kredit pada umumnya, klausula perjanjian, 

maupun penelitian dalam hal keabsahan jaminan.  

Meskipun sudah melakukan analisa kredit dalam kenyataannya masih 

ditemukan kasus-kasus kredit bermasalah. Karenanya untuk memperkuat 

posisi bank serta menghindari kemungkinan terhambatnya operasional akibat 

adanya kredit bermasalah diperlukan suatu pengikatan perjanjian dengan 

nasabah. 

Perjanjian kredit bank pada umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis 

dan dalam perjanjian baku. Perjanjian ini dapat dibuat dengan akta bawah 

tangan maupun dengan akta notarial. Perjanjian kredit ini berfungsi sebagai 

panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan 

pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sehingga bank tidak 
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dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada 

bank terjamin dengan sebaik-baiknya.4 

Berbagai langkah untuk mempermudah pelaksanaan dari pembuatan 

dokumen yang berkaitan dengan kredit dalam hal ini akta otentik, maka bank 

menunjuk seorang notaris sebagai rekanan. Menurut pasal 1 UU No. 30 Tahun 

2004 notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini. 

 Keberadaan akta notaris tidak bisa terlepas dari notaris itu sendiri. 

Ketentuan dalam pasal 1868 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu akta 

otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan yang oleh 

undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Berdasarkan pasal 

tersebut diatas ada beberapa unsur dari akta otentik yaitu: 

1. Akta itu dibuat dan diresmikan (verleden) dalam bentuk menurut hukum. 

2. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat hukum. 

3. Akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat 

dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat ditempat pejabat yang 

berwenang.5 

Melihat kedudukan perjanjian atau pemberian kredit yang sangat 

esensial maka kebutuhan akta otentik dalam setiap perjanjian kredit 

                                                 
4 Rahmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2001, Hal 264.  
5  Notodisoerjo, R. Soegondo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1993, Hal 42. 
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merupakan hal yang tidak dapat dielakkan bagi kedua belah pihak, karena 

apabila suatu perjanjian kredit hanya dibuat secara lesan maupun secara 

dibawah tangan saja tentu kurang dapat memberikan kepastian hukum dan 

kepastian hak bagi para pihak. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

memfokuskan penelitian lebih lanjut mengenai fungsi akta notaris dalam 

perjanjian kredit perbankan, untuk itu penulis rangkum dalam satu karya tulis 

yang berbentuk skripsi dengan judul “FUNGSI AKTA NOTARIS DALAM 

PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI DI PT. BPR SEJAHTERA 

SURAKARTA)”.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini bertujuan 

mempertegas ruang lingkup penelitian. Akta notaris dapat dibuat pada 

macam-macam kontrak, dalam hal ini hanya akan dibatasi pada fungsinya 

dalam perjanjian kredit saja. 

 

C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal sangat penting dalam penelitian. 

Sebagai titik tolak dari uraian latar belakang diatas perlu dirumuskan suatu 

permasalahan yang tersusun secara sistematis sehingga sasaran yang hendak 

dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan memudahkan pemahaman terhadap 

masalah yang diteliti sehingga penelitian ini dapat mencapai tujuan yang 
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diharapkan. Untuk lebih memperjelas dan mempermudah pemahaman 

terhadap permasalahan, penulis merumuskan ke dalam tiga masalah pokok 

yaitu: 

1. Bagaimanakah mekanisme atau prosedur pemberian kredit yang dilakukan 

PT. BPR Sejahtera Surakarta? 

2. Bagaimanakah bentuk dan isi perjanjian kredit PT. BPR Sejahtera 

Surakarta? 

3. Apa fungsi akta notaris dalam perjanjian kredit di PT. BPR Sejahtera 

Surakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah target yang ingin dicapai sebagai solusi 

masalah yang dirumuskan (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi 

kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Selain itu sebuah penelitian akan 

mempunyai nilai jika mengandung tujuan yang positif dan bermanfaat. 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, maka 

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan dan mengeksplanasikan mekanisme atau prosedur 

pemberian kredit  yang dilakukan oleh PT. BPR Sejahtera Surakarta. 

2. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kredit di PT. BPR Sejahtera 

Surakarta. 

3. Untuk mengetahui fungsi akta notaris dalam perjanjian kredit oleh PT. 

BPR Sejahtera Surakarta. 
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E. Manfaat Penelitian 

Nilai suatu penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya 

tetapi juga ditentukan besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya 

penelitian tersebut. Penulis mengharapkan bahwa penulisan ini mempunyai 

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Adapun manfaat yang penulis harapkan antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan 

dibidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. 

2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan 

perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, 

sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan 

penelitian mengenai hal sejenis yaitu mengenai fungsi akta notaris 

dalam pemberian kredit perbankan. 

2. Manfaat Praktis 

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penyusunan 

kebijakan atau program dalam rangka pemberian kredit perbankan. 

2. Dengan penelitian ini diharapkan pembaca atau masyarakat 

mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan mekanisme pemberian 

kredit perbankan di PT. BPR Sejahtera Surakarta. 

3. Pembaca atau masyarakat dapat mengetahui lebih lanjut mengenai 

fungsi akta notaris kaitannya dalam pemberian kredit perbankan. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan dan penulisan ini penulis memerlukan data konkret 

sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi, maka metode penelitian yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan kepada penelitian hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis 

sosiologis), yaitu pendekatan yang menekankan pada pokok masalah yang 

akan diteliti dikaitkan dengan kenyataan hukum dan praktek di lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. BPR Sejahtera Surakarta yang 

beralamatkan di Jalan Pamugaran 12 b, Kadipiro, Surakarta. Pemilihan 

lokasi ini dengan pertimbangan karena tersedianya data yang diperlukan 

untuk penelitian. 

3. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian yang bersifat 

dekriptif, artinya penulis hanya menggambarkan secara lengkap tentang 

obyek yang diteliti dalam hal ini hanya berhubungan dengan fungsi akta 

notaris kaitannya dengan pemberian kredit perbankan.  

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari 

sumber yang berbeda yaitu: 
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a. Sumber Data Primer 

Yaitu sejumlah data yang berupa keterangan atau fakta yang diperoleh 

secara langsung oleh penulis dari sumber data di lapangan yang 

berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak 

yang terlibat dengan obyek yang diteliti. Data-data ini akan diperoleh 

melalui informan dan situasi sosial tertentu yang dipilih secara 

purposive.  

b. Sumber Data Sekunder 

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan skripsi yang akan ditulis, antara lain: 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

(2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 

(3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mencari, 

menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

doktrin-doktrin dan data-data sekunder yang lain yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

b. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kenyataan 

hukum dalam praktek di lapangan mengenai fungsi akta notaris dalam 

pemberian kredit perbankan yang dilakukan di PT. BPR Sejahtera 

Surakarta. 
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c. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya 

jawab langsung dengan pejabat kantor PT. BPR Sejahtera Surakarta 

dengan   menyusun pertanyaan  dan juga  mengembangkan 

pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang 

ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. 

6. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data dalam suatu penelitian penting agar data-data 

yang telah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan 

jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang diteliti. Data yang 

diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian 

ditentukan jenis analisisnya agar nantinya data yang terkumpul lebih dapat 

dipertanggungjawabkan. Jenis penelitian ini dalah penelitian deskriptif 

sedang data yang terkumpul bersifat kualitatif, maka berdasarkan hal itu 

analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Soerjono 

Soekanto, analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan 

responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, 

yang diteliti dan dipelajari secara utuh.6 

Sedangkan model analisis yang digunakan penelitian ini adalah 

model interaktif, yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga 

tahap yang meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 

Selain itu dilakukan pula proses siklus diantara tahap-tahap tersebut, 

                                                 
6  Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1996, Hal 25. 
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sehingga data yang dikumpulkan berhubungan satu dengan lainnya secara 

sistematis.7  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berupa 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan data. Sedangkan penyajian data sebagai suatu 

kumpulan informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk yang 

disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang mudah dipakai sehingga 

memberi kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan. Mengenai 

penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan setelah data tersaji dan 

terorganisir secara baik. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas maka 

dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari empat bab sebagai 

berikut: 

BAB I :   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

                                                 
7  HB Sutopo,  Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press, 1999, Hal 13. 
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E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Akta 

1. Pengertian Akta dan Notaris 

2. Macam-macam Akta Notaris 

3. Kekuatan Pembuktian Suatu Akta Notaris 

B   Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

                                  1.    Pengertian Perjanjian            

                                  2     Syarat Syahnya Perjanjian 

                                  3.    Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian 

                                  4.     Hapusnya Perjanjian 

C   Tinjauan Umum Tentang Perbankan 

                                  1.   Pengertian Bank 

                                  2.   Jenis Bank 

         D   Tinjauan Umum Tentang Kredit Perbankan 

   1.   Pengertian Kredit 

   2.   Unsur-unsur Kredit 

               3.   Jenis Kredit 

                                  4.   Prosedur Perjanjian Kredit Bank 

                                  5.   Pengikatan Jaminan Kredit 
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BAB III :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Tentang PT. BPR Sejahtera Surakarta 

B. Mekanisme atau Prosedur Perjanjian Kredit PT.  BPR 

Sejahtera Surakarta. 

C. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit PT. BPR Sejahtera 

Surakarta. 

D. Fungsi Akta Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan 

BAB IV :   PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


