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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor perekonomian amat penting untuk membuat negara Indonesia 

semakin maju. Terlebih era globalisasi ini untuk menghadapi pertumbuhan 

ekonomi yang sangat cepat Indonesia juga harus memajukan sistem 

perekonomiannya guna menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. 

Pemerataan  pembangunan ekonomi terus digalangkan di semua kalangan, 

termasuk masyarakat desa yang ingin memulai atau merintis usaha.  

Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015, UMKM 

diharapkan semakin produktif dan berdaya saing. Kerja sama dengan UMKM 

lain di ASEAN juga terbuka. Namun, UMKM Indonesia juga harus 

mewaspadai persaingan yang semakin tajam.
1
 Tak dapat dipungkiri, Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai  peran yang sangat vital 

dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-

negara sedang berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara 

maju. Untuk mengembangkan dan mulai merintis usaha, masyarakat 

memerlukan dana seperti pemberian kredit dengan syarat-syarat dan 

ketentuan yang berlaku guna memberikan bantuan modal. Untuk menunjang 

hal tersebut  diperlukan adanya lembaga yang dapat menyediakan fasilitas 

dalam pelaksanaan pemberian kredit. 

                                                           
1 UKM Indonesia Network, 2013, UMKM memiliki peran strategis (13 September 2013) dalam 

http://ukm-indonesia.net/umkm-memiliki-peran-strategis.html diunduh Minggu  4 januari 2015 

pukul 10.15. 

http://ukm-indonesia.net/umkm-memiliki-peran-strategis.html
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 Upaya yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

sebagai lembaga keuangan dalam membantu menyediakan modal bagi 

masyarakat yang ingin meningkatkan usaha kecil yang layak yaitu dengan 

memberikan kredit berupa KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan). Salah satu 

langkah  yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai 

lembaga keuangan untuk membantu para usaha kecil dalam menyediakan 

modal yaitu dengan memberikan kredit berupa KUPEDES (Kredit Umum 

Pedesaan) dengan tujuan membantu masyarakat pedesaan untuk 

memperlancar dan memperbaiki usaha yang sedang dijalankan baik usaha 

pertanian, perdagangan, industri, peternakan maupun pelayanan jasa bahkan 

KUPEDES juga diperuntukan bagi pegawai berpenghasilan tetap. PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. lebih memprioritaskan KUPEDES untuk 

golongan pengusaha kecil dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan 

produksi guna mencapai kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik karena 

pengusaha kecil adalah bagian dari struktur perekonomian yang mendukung 

peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2
 

Perjanjian kredit berisi sesuatu yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dalam bentuk tertentu, kemudian dibakukan, menunjukan pada kita bahwa 

perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah suatu perjanjian standard  

atau bisa juga dinamakan perjanjian adhesi.
3
 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam realisasi pelaksanan 

Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) menggunakan perjanjian tertulis dengan 

                                                           
2
 Tentang Kupedes www.bri.co.id, situs resmi bri, diunduh pada Sabtu  tanggal 13 Desember 2014 

3
 Mariam Darus Badrulzaman, 1983,  Perjanjian Kredit Bank,  Bandung : Alumni,hal 32 

http://www.bri.co.id/
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menyediakan formulir perjanjian kredit yang isi perjanjian tersebut terdapat 

ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan guna mengurangi resiko-resiko 

bagi kelangsungan usaha bank. Sebelum memperoleh keyakinan untuk 

memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 

watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari debitur. Sehingga tidak 

akan berkembang menjadi kredit bermasalah atau macet. 

 Berdasar  Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perbankan yang berbunyi : 

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis 

yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan 

nasabah debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan 

pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” 

 

Para nasabah yang telah mendapatkan kredit dari bank tidak 

seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik sesuai waktu yang 

diperjanjikan, dalam kenyataan selalu ada sebagian nasabah karena suatu 

sebab tidak dapat mengembalikan kredit yang telah diberikan sehingga 

terjadilah kredit macet.4 

Dalam kenyataan seperti para nasabah KUPEDES tidak semua 

nasabah membayar kredit mereka tepat waktu, ada debitur yang menunggak 

tidak membayar cicilan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Keterlambatan yang dilakukan debitur untuk membayar disebut 

juga wanprestasi termaktub di dalam Pasal 1238 KUH-Perdata.  

 

                                                           
4
 Gatot Suparmono, 1997,Perbankan Dan Masalah Kredit , Jakarta: Suatu Tinjauan Yuridis, hal 

131 
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Dalam Pasal 1238 KUH-Perdata menyebut :  

“Si berutang adalah lalai , apabila ia dengan surat perintah atau 

dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi 

perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang 

harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan.” 

 

Masalah tersebut jika tidak segera ditangani  oleh bank maka bisa 

mengakibatkan kredit menjadi macet. Setidaknya pihak bank perlu 

melakukan langkah langkah penyelamatan kredit untuk menghindari 

timbulnya kredit macet. 

Apabila menurut pertimbangan bank, kredit yang bermasalah tidak 

mungkin diselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya 

penyelamatan sehingga akhirnya kredit tersebut menjadi macet, maka bank 

akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian. Tindakan-tindakan tersebut 

merupakan upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran dari debitur.
5
  

Akan tetapi dibalik itu semua pasti ada penyebabnya atau ada faktornya , 

entah itu internal maupun eksternal. 

 Atas pertimbangan yang telah penulis sampaikan dalam latar 

belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul :“ANALISIS PROBLEMATIKA KREDIT MACET DALAM 

PELAKSANAAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) Studi di 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kepuh Sukoharjo.” 

 

 

                                                           
5
 Sutan Remy Sjahdeini, 1995, Menanggulangi kredit bermasalah, Makalah disajikan sebagai 

materi kuliah Program Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Surabaya, Surabaya : 

Universitas Airlangga, hal 6 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan guna 

memberikan kemudahan bagi penulis dalam membatasi masalah yang akan 

diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis 

merumuskan permasalahan untuk diteliti lebih mendalam, adapun 

permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Faktor apa saja yang membuat debitur wanprestasi dalam pelaksanaan 

perjanjian KUPEDES sehingga kredit menjadi macet ? 

2.  Bagaimana langkah penyelamatan PT. Bank Rakyat Indonesia  

(Persero) Tbk. Unit Kepuh Sukoharjo terhadap permasalahan  

KUPEDES yang macet ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan penelitian merupakan pemaparan yang merincikan mengenai 

apa yang ingin penulis capai dalam penelitian ini sehingga suatu penelitian 

harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan yang ingin dicapai penulis 

adalah : 

a. Tujuan Obyektif  

1) Untuk mengetahui faktor penyebab debitur wanprestasi sehingga 

kredit menjadi macet di dalam pelaksanaan  KUPEDES 
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2) Untuk mengetahui langkah penyelamatan yang dilakukan 

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terhadap kredit 

KUPEDES yang bermasalah. 

b. Tujuan Subyektif 

1) Untuk Memperdalam dan menambah wawasan penulis 

mengenai pelaksanaan dan hambatan yang terjadi serta 

solusinya dalam pelaksanaan pemberian Kredit Umum Pedesaan 

(KUPEDES). 

2) Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas akurat 

dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, 

guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Kesarjanaan 

di bidang Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Manfaat 

 Di dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat 

tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis  

1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang 

bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya 

dan Hukum Perdata pada khususnya. 

2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai 

pelaksanaan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)  dan 

hambatan saat debitur wanprestasi sehingga kredit menjadi 
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macet serta solusinya yang dilakukan PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kepuh Sukoharjo.  

3) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap 

penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Memberikan jawaban mengenai permasalahan yang di teliti serta 

memberikan pemikiran alternatif yang dapat digunakan sebagai 

bahan informasi dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

2) Memberikan masukan serta pengetahuan bagi pihak yang 

berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini 

D.  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

           

 

 

   

 

 

    

      

 

Undang-Undang Perbankan 

Menghimpun dana dari masyarakat Menyalurkan dana ke masyarakat 

Kredit Umum Pedesaan 

Surat Edaran Direksi Nose S.25 DIR/ADK/09/2013 

tentang KUPEDES 
 

kredit dalam Pasal 2 UU Perbankan 

Kredit mikro 

Hambatan  wanprestasi debitur Pasal 

1238 KUH-Perdata 
 

Solusi BRI 
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Keterangan: 

 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.  Bank mempunyai fungsi 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Edaran Nose S.25-

DIR/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2013 menyalurkan dana bagi 

masyarakat melalui program Kedit Umum Pedesaan atau sering disebut  

(KUPEDES). Kupedes  memberikan bantuan modal bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah dengan plafon maksimal 100 juta.  

   Dalam pengembalian uang modal yang dipinjam debitur pada 

kreditur pasti mempunyai hambatan yaitu adanya debitur wanprestasi. Karena 

faktor internal maupun eksternal yang berbeda-beda sehingga kredit yang 

seharusnya sudah dibayar tersebut mengalami penunggakan pembayaran 

bahkan bisa berujung pada kredit bermasalah. Di BRI Unit Kepuh Sukoharjo 

terdapat debitur yang tergolong dalam kategori Kredit Bermasalah (DPK) 

dalam perhatian khusus, (KL) kurang lancar, (D) diragukan, (M) macet. 

    Bank juga sudah mengantisipasi apabila ada debitur yang 

kreditnya bermasalah. Ada beberapa alternatif solusi yang dilakukan oleh PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kepuh Sukoharjo yang akan 

penulis paparkan pada bab selanjutnya. 
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E. Metode Penelitian 

Metodologi berasal dari kata dasar “metode” dan “logi”. Metode artinya 

cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya 

ilmu yang berdasar logika berfikir. Metodologi penelitian hukum artinya ilmu 

tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).
6
 

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara 

seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang 

dihadapinya.
7
 Sehingga metodologi penelitian merupakan cara utama untuk 

memperoleh data secara lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metodologi penelitian 

juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh 

pengetahuan yang mendalam tentang suatu gejala atau merupakan suatu cara 

untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. 

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik dan tepat, 

metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan data-data dalam 

penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan 

dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya 

tujuan penelitian yang dirumuskan. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

                                                           
6
 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

hal 5 
7
 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal 6 
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1. Jenis Penelitian 

  Sesuai dengan rumusan masalah serta pembahasan maka penelitian 

ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau non doktrinal, 

yang berarti hukum disimbolkan sebagai makna simbolik pelaku sosial. 

Dalam hal ini peneliti berusaha memberikan gambaran dan menguraikan 

tentang analisis problematika kredit macet dalam pelaksaan Kredit Umum 

Pedesaan. 

2. Lokasi Penelitian  

  Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana penelitian 

dilaksanakan guna memperoleh keterangan, informasi, dan data yang 

diperlukan oleh penulis mengenai penelitian ini. Berdasarkan jenis 

penelitian yaitu hukum empiris, maka penulis mengambil lokasi penelitian 

di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kepuh Sukoharjo. 

Ada beberapa pertimbangan sehingga penulis memilih lokasi 

penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kepuh 

Sukoharjo. 

a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan bank yang 

paling dominan dalam penyaluran Kredit Umum Pedesaan 

(KUPEDES) kepada masyarakat luas, dibandingkan dengan 

beberapa bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah. 

b. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kepuh Sukoharjo 

merupakan tempat yang strategis bagi pengembangan usaha 
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masyarakat pedesaan karena terletak di daerah berkembang antara 

desa dan kota yang merupakan sentral kegiatan usaha. 

c. Banyaknya pengguna fasilitas KUPEDES Kredit Umum Pedesaan di 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kepuh Sukoharjo. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

  Data primer adalah data yang berasal dari sumber data 

utama berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak 

yang terkait dengan masalah yang diteliti.
8
 Sehingga data primer 

penulis dalam penelitian ini merupakan data yang fakta atau 

keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama 

melalui penelitian di lapangan, yaitu berupa hasil wawancara dengan 

pihak yang berkompeten di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Unit Kepuh Sukoharjo yaitu Bapak Amik Cahyo selaku Kepala Unit . 

b. Data Sekunder 

  Data fakta keterangan yang digunakan oleh seseorang 

secara tidak langsung dari lapangan, antara lain mencakup surat 

perjanjian permohonan pengajuan Kredit Umum Pedesaan 

(KUPEDES), literatur, catatan, karya ilmiah, laporan penelitian, dan 

sumber lain yang tentunya relevan berkaitan dengan masalah yang 

akan diteliti. 

 

                                                           
8
 Lexy J.Moeloeng, 1994, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 

hal 23 
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4. Metode Pengumpulan Data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini agar lengkap dan 

relevan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut:  

a. Studi Lapangan atau Observasi 

  Pengertian observasi merupakan teknik pengumpulan data, 

dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
9
  Tahap 

pertama yang dilakukan  penulis dalam penelitian ini yakni 

melakukan observasi ke lapangan guna mendapatkan kepastian 

adakah masalah yang akan diteliti atau yang akan menjadi objek 

penelitian pada instansi tersebut. 

b. Wawancara 

  Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan 

melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data 

primer, yaitu pihak-pihak yang berkompeten di PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kepuh Sukoharjo, Bapak Amik Cahyo 

selaku Kepala Unit.  

  Jenis wawancara yang akan digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara 

yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan 

terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, 

                                                           
9
 Riduwan, 2004,  metode Riset, Jakarta : Rineka Cipta, hal 104 
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kemudian responden akan menjawab  secara bebas sesuai dengan 

permasalahan yang diajukan sehingga kebekuan atau kekakuan 

proses wawancara dapat terkontrol.
10

 

c. Studi Kepustakaan  

  Dalam penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan 

yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan dokumen-dokumen , 

buku-buku , bahan lain yang terkait dengan penelitian ini . Data-data 

yang dipelajari dalam penelitian ini yaitu : 

1) Berkas dokumen-dokumen yang di peroleh dari PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kepuh Sukoharjo. 

2) Buku-buku serta bahan lain yang berkaitan tentang pokok-

pokok pembahasan penelitian problematika kredit macet dalam 

pelaksanan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES). 

5. Metode Analisis Data 

  Adapun model analisa yang  digunakan adalah analisa kualitatif 

model interaktif yaitu dilakukan dengan cara interaksi, baik antara 

komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data. 

  Pertama analisis data yang muncul berwujud kata-kata, data ini 

dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam, kedua yaitu 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
11

 

 

                                                           
10

 Sutrisno Hadi, 2001, Metodologi Research.Jilid II., Yogyakarta : Andi, hal 207 
11

 Miles,BM., Michael,H., 1992 , Analisis data Kualitatif, Jakarta: UI Press, hal 15 
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F. Sistematika Penulisan  

 Untuk Memberikan kemudahan memahami penulisan skripsi ini , maka 

penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan yang meliputi : 

BAB I adalah Pendahulian terdiri dari latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang Dalam 

bab ini penulis memaparkan mengenai  Tinjauan Umum Tentang Perjanjian,  

Tinjauan Umum Tentang Perbankan, Tinjauan Umum Tentang Kredit, 

Tinjauan Umum Tentang Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES). 

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi 

mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan 

mengenai faktor yang membuat debitur wanprestasi di dalam pelaksanaan 

perjanjian KUPEDES sehingga kredit menjadi macet, dan solusi atau langkah 

penyelamatan  yang dilakukan PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Kepuh 

Sukoharjo terhadap KUPEDES yang macet. 

BAB IV  adalah bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi beberapa 

kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab 

sebelumnya. Jika dalam penelitian terdapat lampiran dan daftar pustaka maka 

terletak di bagian akhir.  

 




