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MOTTO 

 

 

 

Hai sekalian orang-orang beriman, mintalah pertolongan  

(kepada Allah) dengan sabar dan sholat,sesungguhnya  

Allah bersama orang-orang sabar.  

( QS. Al Baqarah : 153 ) 

 

 

 

Ada kesadaran sehabis kesalahan 

Ada pengetahuan setelah kekhilafan 

Ada hikmah seusai dosa 

Ada semangat setelah kegagalan 

Ada puisi yang menjadikan kata 

Lantas, mengapa masih ada susah 
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PERSEMBAHAN 

 

 

Karya kecilku ini ku persembahkan untuk : 

Allah SWT atas karunia dan ridho-nya 

Ayahanda dan Ibunda yang selalu menyayangi, 

membimbing, Mengarahkan.  

serta mendoakan Adinda 

Kakanda, Adikku, kakak ipar, keponakan tersayang, 

keluarga besarku 

dan teman-temanku atas semua kebersamaannya 

Untuk semua yang mengharapkan Ey cepat lulus 

dan menjadi orang sukses 

Almamater Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah “ TINJAUAN 

YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PERSONAL LOAN ANTARA 

BANK JATENG CABANG SURAKARTA DENGAN DEBITUR “. Tidak ada 

yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna 

dan harapan. Oleh keterbatasan ilmu pengetahui, waktu, tenaga serta literature bacaan. 

Penulis sangat menyadari, bahwa skripsi ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan 

yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan 

berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun pada tahap 

persiapan penulisan skripsi ini hingga skripsi ini terwujud. Tanpa dukungan para pihak 

tersebut, tidak mungkin penulisan skripsi ini terselesaikan. 

Penulis mengucapkan banyak berterima kasih kepada semua pihak yang turut 

serta membantu baik secara moril maupun materiil sehingga dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

 Bapak Muchamad Ikhsan, SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kebijakan. 
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 Bapak Darsono, S.H. selaku Dosen pembimbing I penulis yang selama ini terus 

bersabar membimbing, mengarahkan dan banyak membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan keramahannya. 

 Bapak Muh. Sandjojo, SH.,Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis, terima 

kasih atas keramahannya. 

 Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 

yang telah memberi ilmunya. 

 Seluruh Staf dan Karyawan TU Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik selama studi. 

 Mb.Nana, ms.Wahyu, pak Guirin, dan Seluruh staf dan Pimpinan BPD Jawa 

Tengah Cabang Surakarta yang telah memberi ijin lokasi penelitian dan 

memberikan data-data penelitian dengan baik. 

 Pada kesempatan ini Ey haturkan sembah sujud dan terima kasih kepada 

Ayahanda Syamsir A.B dan Ibunda khotimah yang selalu Ey cintai karena atas 

berkat doa restunya yang tiada henti Ey rasakan dalam mengiringi perjalanan 

hidup Ey, yang selalu setia mendampingi Ey dengan penuh kasih sayang dan 

pengorbanan, dorongan, semangat, spiritual, serta material. Ayahanda dan Ibunda 

maaf semua bentuk kesalahanku. Ey akan berusaha menjadi yang berguna dan 

terbaik. 

 Saudara-saudaraku, Kakanda Hasan Basri S. banyak masukan yang membantu 

Adinda Ey dalam segala hal, nasehat dan kasih sayang yang selalu kanda berikan. 

Adinda Nur Hayati, sii kembarku (sama-sama manja) dekat berantem, jauh 

kangen-kangenan, semangat dalam segala hal Dinda.. harus bisa menjadi lebih 
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baik lagi, miss u.. Teteh Sri Aryanti, selalu ada memberi semangat, dorongan dan 

kasih sayang, makasih teh, Ipar Nur Geni, banyak cerita yang selalu kita lewati, 

miss u. Bang Sopandi Saputra dan Kak Adesta, terima kasih telah mewarnai hidup 

Adinda. 

 Keponakanku tersayang Aulia Sheva Alexander, Alfarisi Sultan dan Selianti 

Zahra, sangat menyenangkan dan kangenin kalian semua. 

 Muhammad A. Nazir (Popey_Ey) 11.11.11, Ey ucapkan banyak terima kasih setia 

menemani dan selalu memberikan dukungan dan do’a. (Canda tawa, tangisan 

bersama Popeyku banyak Ey lalui selama mengerjakan skripsi ini…Love u) 

 (23.february.10), hohohohoooooo… Banyak ceritaaa!!! Endang Ayu Ningsih, 

semangat buat segala hal yaa say.. siii eNeng ngangenin, miss u. 

 Keluarga besar Mb.Deny, Makasih buat Bapak, Ibu, Mas Han, Hayden, Sahnon, 

Austin (Me0oooNg…). Makasih kebaikan yang diberikan sama penulis selama 

mengerjakan skripsi ini. Khususnya mb.deny, dorongan dan kebersamaan kita, 

shoping tetap dunk.. Miss u mb.deny. 

 Mb.Rosita Ruhani makasih pinjaman skripsinya, sangat membantu penulis. 

 “Komunitas Serasi Kost” atas semua cerita dan kebersamaannya. Mellindayana 

dan “L 6278 HU (ey sheva)” nggak lelahnya selalu nemanin Ey konsultasi dan 

banyak cerita dengan kebersamaan kita, mb.Ana cantik, seru, baik sangat.. 

mb.Dewi (mb.Persia Chibie, chibie,,chibie,,chibie), Denok,,ay0ooo ngebut adelia, 

Peppy,,setia temanin dan lembur ditiap malam..h0h0oooo, Yayak makasih banyak 

membantu Ey dalam segala hal dan semangat buat Mas-Mas nya, Itha, Layin dan 
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semuanya jangan lupa dengan kebersamaan kita, Mb.Lulu dan dek Dilon 

kangenin, miss u.. Dewi berisik, yuuuk bareng, h0hohohoo... 

 Sahabat-sahabat seperjuangan (Aniez, say thank’s semua dorongan dan 

kebersamaan bersama you selalu gw kangenin, Titin Markutin, kangen duch.. 

ChaBieedut MidhadMidhud (ika), R0cker (Risqy), Kiki Ayu canda tawa bersama 

kalian…heMmmmm banyak cerita!!!, Dhata, ay0ooo semangat, (salamku buat 

Dhika yak..h0h0ooo),  Dewi, Andi, Hendra, Nanda, Dony, Helmy, Monika, Siti, 

Galih, Apit makasi pinjaman skripsinya dan semua angkatan 07, Terima kasih. 

(Adit, Liza, mb.Ucci. ms.Iput, ms.Isdar, Singgih dan Mas-Mas Nya semua yang 

menunggu, sabar-sabar menunggu bareng tanpa lelah dan tetap semangat). 

 Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung 

maupun tidak langsung memberikan bantuan dan motivasinya. 

Penulis telah berusaha semaksimal  semakin sesuai dengan kemampuan 

yang ada, namun demikian tidak menutup kemungkinan masih adanya 

kekurangan ataupun kekeliruan yang penulis sendiri tidak mengetahuinya. Kritik 

dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. 

Penulis berharap semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini nantinya 

dapat berguna bagi para mahasiswa Fakultas Hukum khususnya di UMS, dan 

pembaca pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh. 

  Surakarta,   Maret 2012 

    

     Penulis  
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ABSTRAKSI 

 

 Pemberian kredit kepada masyarakat pada dasarnya dilakukan melalui suatu 
perjanjian kredit antara kedua pihak. Dalam perjanjian kredit personal loan harus 
dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pihak bank. Dalam prosedur 
pelaksanaan kredit personal loan yang harus melalui tahapan-tahapan yang tidak 
sedikit untuk memberikan kepercayaan kepada bank terhadap calon debitur. Dalam 
pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank seringkali mengalami 
permasalahan. Untuk itu pihak bank harus bersikap lebih hati-hati, bijak dalam 
memberikan pinjaman atau kredit. Terkait dengan permasalahan pemberian kredit 
personal loan sering kali terjadi wanprestasi. Untuk itu perlu adanya perjanjian kredit 
yang dapat memberikan kesepakatan-kesepakatan terhadap konsekuensi tindakan 
khususnya pihak debitur agar dapat mengantisipasi adanya wanprestasi. 
 Tujuan penelitian ini diantaranya adalah 1) Mendeskripsikan proses 
pelaksanaan perjanjian kredit personal loan antara Bank Jateng Cabang Surakarta 
dengan debitur. 2) Mendeskripsikan hambatan dan permasalahan yang muncul dalam 
proses pelaksanaan kredit personal loan dan upaya penyelesaiannya. 
 Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Metode pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. 
Lokasi Penelitian ini yaitu di Bank Jateng Cabang Surakarta. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, dokumentasi, dan 
penelitian pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. 
 Hasil penelitian 1) Secara umum proses pemberian kredit di Bank Jateng selalu 
memperhatikan Fise C’s dan 4 Pilar Utama yang terdiri dari character, capital, 
capacity, collateral dan condition of economic. Sedangkan yang dimaksud dengan 4 
Pilar Utama.yang terdiri dari character, capital, capacity, collateral dan condition of 
economic. Sedangkan yang dimaksud dengan 4 Pilar Utama. Selain itu dalam 
pelaksanaan perjanjian kredit personal loan yang ada di Bank Jateng Cabang 
Surakarta juga telah mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum dalam pemberian 
kredit seperti besarnya plafond kredit, suku bunga dan profisi, jaminan, pengikatan 
jaminan, jangka waktu pembayaran dan kuasa menjual, denda dan hak-hak dalam 
mengakhiri perjanjian. Sehingga dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut 
diharapkan akan dapat mengurangi terjadinya kredit yang bermasalah. Dalam 
pelaksanaan pemberian kredit personal loan, meskipun terdapat aturan dan ketentuan-
ketentuan yang harus ditaati, namun kenyataannya masih terdapat permasalahan dalam 
pemberian kredit tersebut. 2) Permasalahan dalam pemberian kredit personal loan 
yang ada di Bank Jateng Cabang Surakarta secara umum adalah terjadi wanprestasi 
yang dilakukan oleh para debitur yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar. Resiko 
gagal bayar dari debitur merupakan suatu permasalahan resiko kredit yang sangat 
serius dan tidak dapat begitu saja dengan diselesaikan oleh Bank selaku kreditur. 
Secara prinsip dan mendasar penyebab timbulnya kredit bermasalah sebagai akibat 
gagal bayarnya debitur atas kredit yang telah diberikan diakubatkan oleh bank 
mencakup 2 (dua) faktor utama yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dengan upaya 
mengatasi permasalahan kredit dan upaya menyelamatkan kredit terdapat langkah 
yang ditempuh oleh Bank Jateng Cabang Surakarta seperti dengan melakukan 
negosiasi secara kooperatif dan dapat pula dilaksanakan melalui upaya hukum. 
Kata Kunci : Kredit, Personal Loan dan Debitur. 


