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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan perusahaan di abad dua puluh satu ini semua hampir-

hampir tidak ada perusahaan yang tidak menikmati kredit. Setiap usaha 

apakah itu di sektor industri, perdagangan, pertanian atau perhubungan, besar 

atau kecil memerlukan kredit yang berfungsi sebagai bantuan permodalan agar 

usaha dapat berjalan lancar dan mencapai kemajuan-kemajuan. 

Pada umumnya pengusaha tidak selalu dapat menyediakan sendiri 

seluruh modal yang diperlukan dalam usahanya, sehingga diperlukan adanya 

kredit dari pihak lain. Pengajuan kredit kepada bank dimaksudkan sebagai 

salah satu cara untuk mengatasi kekurangan modal. Di lain pihak pemberian 

kredit merupakan salah satu usaha perbankan yang paling penting, di samping 

usaha-usaha lain sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 

No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. 

Saat ini pengajuan kredit telah banyak dilakukan oleh para pengusaha 

dan nampaknya usaha ini bagi bank pun manarik pula untuk dilaksanakan. 

Jika ditinjau dari sudut bank dan pengusaha, transaksi kredit ini memang 

saling diharapkan. Oleh karena itu bank sangat diharapkan sebab melalui 

pemberian kredit kepada pengusaha merupakan salah satu tujuan dari usaha 

bank yaitu setelah bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat, maka 

kepada bank dituntut untuk dapat menyalurkan kembali kepada masyarakat 
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antara lain melalui cara pemberian kredit. Usaha inilah bank akan memperoleh 

pendapatan berupa bunga yang diperoleh dari nasabah yang memperoleh 

kredit dari bank tersebut. 

Jika ditinjau dari sudut pengusaha, seperti yang telah disebutkan di 

atas, maka pemberian kredit oleh bank ini tentunya merupakan salah satu jalan 

keluar untuk mencukupi kebutuhan pengusaha dari kekurangan modal. 

Dalam praktek perbankan untuk adanya pemberian kredit dari bank, 

maka pihak bank harus mengadakan perjanjian didalam penyerahan uang 

terhadap debitur seperti yang telah disepakati bersama. Karena biasanya 

dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang dibuat sebelum dilakukan 

penyerahan uang, sehingga perjanjian kredit ini merupakan perjanjian 

perdahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian ini bersifat konsensuil 

obligatoir, maksudnya dengan adanya kata sepakat baru akan menimbulkan 

hak dan kewajiban yang tunduk pada Undang-Undang No. 10 tahun 1998 

tentang Perbankan, artinya perjanjian kredit ini terjadi pada saat ditanda-

tanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak antara kreditur dan yang telah 

ditentukan yang artinya didalam perjanjian kredit harus memuat klausul  

klausul yang telah disepakati antara pihak bank sebagai kreditur dengan 

debitur atau pihak lain yang mewajibkan pihak perjanjian untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Jika terjadi pemberian kredit berarti bank memberikan uang kepada 

debitur yang berjanji akan mengembalikan uang tersebut diwaktu tertentu di 

masa yang akan datang. Berdasarkan waktu tersebut, maka terlihat adanya 
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tenggang waktu antara pemberian dengan penerima kembali prestasi. Karena 

adanya tenggang waktu tersebut, maka dapat dimungkinkan kejadian-kejadian 

lain yang tidak terduga semula. Sehingga dalam kredit terkandung pengertian 

tentang “Degree of Risk” yaitu suatu tingkat resiko tentu, oleh karena 

pelepasan kredit mengandung suatu risiko, baik risiko bagi pemberi kredit 

maupun bagi penerima kredit.4 

Bagi penerima kredit, risiko yang mungkin timbul adalah jika ia tidak 

dapat mengembalikan pinjaman tersebut, ia akan kehilangan modal. Bagi 

pihak pemberi kredit, salah satu resiko yang dapat terjadi adalah jika pihak 

penerima kredit tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah 

diperjanjikan atau dengan kata lain jika terjadi apa yang disebut dengan kredit 

macet. 

Novasi merupakan pembaruan hutang dalam hal ini hutang yang lama 

dihapus dan diganti dengan hutang yang baru. Di sisi lain novasi mempunyai 

maksud secara luas yaitu suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu 

perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti semula.2  

Berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata dijelaskan bahwa ada 3 jalan 

untuk melakukan novasi, yaitu (1) bila seorang debitur membuat suatu 

perikatan  hutang  baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan hutang 

lama, (2) bila seseorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur 

lama, oleh kreditur dibebaskan dari perikatan, dan (3) bila sebagai akibat suatu 

                                                            
4 Dasar-dasar Perkreditan, Thomas Suyatno, Edisi Keempat, Jakarta, PT. Gramedia, 1995, 

Hal. 14. 
2 Azas-azas Hukum Perjanjian, Wirjono Prodjodikoro, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, 

Hal 139 - 140 
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persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur 

lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dari perikatan 3. Pada dasarnya 

novasi lahir sebab adanya persetujuan yang dilakukan oleh para pihak, dengan 

cara perjanjian yang  sudah ada dihapus dan pada waktu bersamaan dibuatlah 

sebuah perjanjian baru untuk menggantikan penjanjian yang dihapus tadi. 

Novasi dapat menjadi salah satu upaya menanggulangi kredit macet 

karena dengan novasi para pihak atas dasar persetujuan dapat membuat 

perjanjian kredit baru, yaitu dengan cara pihak bank memberikan lagi 

pinjaman utang baru kepada kreditur yang nantinya akan menjadi perjanjian 

kredit baru sebagai kelanjutan dari perjanjian lama. Dengan demikian risiko 

untuk terjadinya kredit macet dapat dihindari. 

 Terlepas dari sebab-sebab kemacetan kredit yang dialami oleh debitur, 

maka jelas kemacetan ini memenuhi ketentuan dalam perundang-

perundangan. Setiap hutang-piutang, kewajiban pokok peminjam adalah 

mengembalikan pinjaman bunga dalam jumlah dan keadaan yang sama pada 

waktu yang telah ditentukan. 

Jika terjadi kredit macet maka pihak bank perlu melakukan 

penyelamatan, guna menekan kesulitan seminimal mungkin perlu penanganan 

kredit  macet  yang  tepat. Secara operasional penanganan penyelamatan kredit  

macet dapat ditempuh melalui  penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan 

penataan kembali 4. Salah satu penyelamatannya dengan penjadwalan kembali 

yaitu pemberian keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah 

                                                            
3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Soedharyo Soimin, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, 

Hal 347-348 
4 Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Hermansyah, Kencana, Jakarta, 2005, hal 71 
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angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan 

penyitaan sebab sesuai dengan arti kredit macet dapat digambarkan bahwa 

nasabah sudah sulit diharapkan untuk dapat memenuhi kewajibannya dengan 

sukarela sebagaimana yang diperjanjikan bagi kredit yang sengaja lalai untuk 

membayar, atau dapat juga dilakukan novasi sebab dengan jalan pembaruan 

utang tersebut dapat mengurangi adanya kredit macet maka dengan jalan 

hutang tersebut dapat dihindari dan dapat juga untuk melakukan penyelamatan 

aset-aset yang ada. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam suatu penelitian tidak mungkin akan diteliti semua masalah 

yang ada di lingkungan bidang penelitiannya. Oleh karena itu penulis merasa 

perlu mengadakan pembatasan masalah dalam penelitian ini, mengingat 

bahwa masalah yang hendak diteliti mempunyai ruang lingkup yang cukup 

kompleks. Dengan pembatasan masalah ini akan menghindari kekaburan, 

ketidakjelasan, kebingungan, dan juga penyimpangan-penyimpangan dari 

topik pembahasan penelitian. Sehingga hasil dari penelitian dapat terarah 

seperti yang diharapkan.  

Oleh karena itu penelitian ini dibatasi dengan judul “Pelaksanaan 

Novasi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank Di PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Slamet Riyadi Solo”. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan membahas mengenai 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan novasi yang dilakukan bank dalam upaya 

penyelesaian kredit macet  ? 

2. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan novasi 

dan bagaimana upaya penyelesaiannya ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diperoleh oleh penyusun sehubungan dengan permasalahan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif 

Adapun tujuan obyektif dari penelitian ini adalah untuk : 

a. Mengetahui pelaksanaan novasi yang dilakukan bank dalam upaya 

penyelesaian kredit macet.  

b. Mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan 

novasi dan bagaimana upaya penyelesaiannya. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana dalam ilmu 

hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Mendapatkan  data  dan informasi  yang  dibutuhkan bagi  penulisan  

skripsi  guna  memperoleh  bahan dan materi khususnya mengenai 
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novasi sebagai upaya penyelesaian kredit macet di PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Slamet Riyadi Solo. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sehubungan dengan 

judul, latar belakang dan permasalahan adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai umpan balik antara teori dengan praktek 

di lapangan sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah kasanah 

keilmuan dalam bidang perbankan khususnya penyelesaian perkreditan  di 

bank terutama penyelesaian dengan novasi. 

2. Manfaat praktis 

Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa novasi sebagai cara 

penyelesaian kredit macet di PT. Bank Rakyat Indonesia  (PERSERO) 

Tbk Cabang Slamet Riyadi Solo. 

 

F. Metode Penelitian 

Di dalam penulisan skripsi ini penulis telah mengadakan penelitian 

lapangan maupun penelitian kepustakaan. Secara sistematis penelitian ini 

termasuk penelitian empiris, maksudnya penelitian yang mengutamakan studi 

ke lapangan PT. Bank Rakyat Indonesia  (PERSERO) Tbk Cabang Slamet 

Riyadi Solo. Adapun maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh bahan- 
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data yang diperlukan dengan menggunakan metode tertentu agar diperoleh 

hasil akhir yang diharapkan, yaitu dengan menggunakan: 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang penulis pergunakan dalam penelitian adalah 

PT. Bank Rakyat Indonesia  (PERSERO) Tbk Cabang Slamet Riyadi Solo.  

2.  Metode Pendekatan Penelitian  

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan lepas dari 

penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana 

seseorang harus bertindak. Metode dapat dirumuskan suatu tipe pemikiran 

yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang 

umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan 

prosedur5. Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang 

dilakukan secara metodologis dan sistematis. 

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan penelitian hukum 

dengan pendekatan non-doktrinal yang yuridis empiris yaitu penelitian 

yang didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum positif dan 

kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui legalitas 

hukum dalam prakteknya. 

3. Jenis Penelitian 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif, pengertian penelitian deskriptif yakni penelitian yang tata 

                                                            
5 Metode Penelitian Hukum, Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, Fakultas Hukum 

UMS, Surakarta, 2004, Halaman 1. 
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kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang gejala-gejala dari 

aktivitas manusia, segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas 

manusia, sifat dari benda hasil karya manusia, keadaan dan gejala-gejala 

lainnya 6. 

4.  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder merupakan  sumber data yang berasal  dari  tangan kedua atau 

yang bersifat mendukung dan melengkapi yaitu berupa buku-buku,  

majalah, arsip, makalah formulir  dan sebagainya  yang berhubungan 

dengan masalah  yang penulis teliti. 

5.  Teknik Pengumpulan Data 

            Penelitian  ini membutuhkan teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan data  primer  dan data skunder  yang  keduanya  akan 

dianalisis. 

a.  Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu dokumen-

dokumen yang ada kaitannya dengan novasi sebagai upaya 

penyelesaian kredit macet oleh bank di PT. BRI (Persero) Tbk Cabang 

Slamet Riyadi Solo.  

b.  Wawancara 

Teknik  pengumpulan data dengan  cara wawancara, yakni dengan 

komunikasi secara langsung dengan responden. Wawancara ini 

                                                            
6 Pengantar Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto, UI Press, Jakarta, 1988, Halaman 10. 
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dilakukan  berdasarkan kerangka pertanyaan yang telah disusun dan 

disajikan kepada responden untuk memperoleh data. Hasil wawancara 

baik lisan maupun tertulis kemudian dicatat secara sistematik. Adapun 

wawancara dilakukan dengan Kepala Bagian Kredit PT. BRI (Persero) 

Tbk Cabang Slamet Riyadi Solo dan staf lainnya. 

6.  Teknik Analisis Data 

Teknik   analisis   data  yang digunakan dalam penelititan ini 

adalah analisa kualitatif.  Adapun pengertian analisis kualitatif adalah : 

“suatu cara pemilihan data yang menghasilkan  data deskriptif, yakni apa 

yang dinyatakan responden secara  tertulis atau lisan dan juga   perilaku 

nyata yang  diteliti dipelajari secara utuh” 7.  

Penulis  memperoleh data dari responden  secara tertulis  atau 

lisan, kemudian dikumpulkan. Langkah berikutnya adalah mencari 

hubungan dengan data  yang  ada  dan  disusun  secara logis, sistematis 

berdasar kajian yuridis,  sehingga diperoleh gambaran  secara  jelas 

tentang novasi sebagai upaya penyelesaian kredit macet oleh bank di PT. 

BRI (Persero) Tbk Cabang Slamet Riyadi Solo. 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Ibid, Hal 40. 
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