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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Untuk memperlancar kegiatan perkembangan usahanya maka seorang 

pengusaha yang kekurangan modal akan menghubungi pihak bank atapun pihak 

non-bank untuk memohon fasilitas kredit. 

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Oleh karena itu terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun 

dana masyarakat dalam bentuk simpanan (funding) dan menyalurkan kembali pada 

masyarakat dalam bentuk kredit (lending.)
1
 

Pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya mendasarkan pada faktor 

financial, yang tercakup pada tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja, dan 

kemampuan calon debitur. Namun demikian, dengan memperhatikan adanya 

prudential banking principles, maka faktor financial saja belum cukup untuk 

memberikan keyakinan fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan 

menguntungkan. Sekalipun pada dasarnya agunan merupakan second wayout, 

tetapi arah perkembangan kredit perbankan akhir-akhir ini diluar kredit komsutif 

telah mengarah pada faktor agunan sebagai variable dominan yang dapat 

memberikan keyakinan yang baik. 
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Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan 

kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang 

lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik 

dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan 

agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas 

sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu 

digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. 

Kredit dari sisi bank merupakan sumber pendapatan yang memberikan 

kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan bank itu sendiri.
2
 Untuk memperoleh 

kredit bank seorang debitur harus melalui beberapa tahapan yaitu tahapan 

pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Sebagai 

pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan agar dapat memelihara 

keseimbangan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin semua kreditnya 

dapat diselesaikan dengan itikad baik dari debitur. 

Secara garis besar, dikenal ada dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan 

secara umum dan jaminan secara khusus. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan: 

“segala kebendaan seorang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik 

yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi 

tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Jaminan secara umum berlaku 

bagi semua kreditur, sehingga kalau ada banyak kreditur ada kemugkinan beberapa 

orang dari mereka tidak lagi mendapat bagian. Sedangkan jaminan yang bersifat 

khusus jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, yang hak-hak 
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tagihannya mempunyai hak mendahului sehingga kedudukam kreditur privilege 

(hak preverent).
3
 

Jaminan kebendaan dapat berupa Hipotik, Fidusia, Gadai, Cessie. Jaminan 

perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada 

perorangan tertentu, yang hanya dapat dipertahankan oleh debitur tertentu.
4
 

Kadang kala jaminan perorangan ini hanya berupa jaminan tambahan. 

Perjanjian jaminan perorangan atau Personal Guarantee adalah suatu 

perjanjian ikutan (accesoir) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang 

piutang (kredit). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1821 KUHPerdata 

yang menyatakan “Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok 

yang sah.” Oleh karena itu, pemberian Personal Guarantee harus menyebut 

perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang mana ditanggung oleh pemberi jaminan 

(peng- Guarantee) tersebut.
5
 

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, hal ini telah mendorong 

penulis untuk mengkajinya kedalam skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 

TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN 

PERSONAL GUARANTEE PADA BMT IBADI KAB. TEGAL”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah antara lain: 

1. Bagaimana Prosedur pemberian kredit dengan jaminan personal 

guarantee ? 
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2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi personal 

guarantee ? 

3. Bagaimana hak dan kewajiban penjamin pada BMT IBADI Kab. 

Tegal ? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian 

kredit dengan jaminan personal guarantee pada bank perkreditan 

rakyat pada daerah Kabupaten Tegal. 

b. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas hukum di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak lepas dari 

manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta 

pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata 

pada umumnya dan pada khususnya mengenai perwujudan nilai-nilai hukum 

perjanjian. 

b. Manfaat Praktis 

1. Memberikan bahan masukan bahan sendiri mengenai ruang 

lingkup yang dibahas dalam penelitian ini. 
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2. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

yang dinamis untuk menelaah perwujudan hukum perjanjian. 

3. Untuk menyelesaikan penulisan hukum sebagai syarat wajib bagi 

setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

D. Kerangka Pemikiran 

Dalam hal ini, dimana penulis akan menjelaskan bagaimana adanya hukum 

perjanjian kredit yang digunakan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Sehingga 

penulis agar bisa mengetahui hukum perjanjian kredit yang diberlakukan pada era 

zaman sekarang. 

E. Metode Penelitian 

Untuk memecahkan masalah-masalah yang ada pada penelitian ini, maka 

perlu menggunakan metode-metode penelitian sebagai suatu sarana untuk 

menyelesaikan permasalahan yang di teliti. Penelitian dimulai ketika seseorang 

berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan 

metode dan teknik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau teknik 

yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan cara 

menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 

fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-

masalah yang ditimbulkan faktor tersebut. 

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 
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Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (empiris).
6
 Karena yang diteliti pada 

awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian 

terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.
7
 

a. Jenis Penelitian 

Skripsi ini mendasarkan pada jenis penelitian yang bersifat deskriptif, 

karena bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang : 

1. Bagaimana Prosedur pemberian kredit dengan jaminan personal 

guarantee. 

2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi personal 

guarantee. 

3. Bagaimana hak dan kewajiban penjamin pada BMT IBADI Kab. Tegal. 

b. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi 

penelitian di BMT Kab Tegal. 

c. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Data Primer 

Data primer meliputi data tentang tata cara isi perjanjian kredit pada 

 BMT tersbut. 
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2.  Data Sekunder 

Data sekunder meliputi buku, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan 

dengan masalah yang diteliti. 

2.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar maka dalam hal ini dilakukan 

pengumpulan data dengan cara: 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan/tanya jawab dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pada 

penelitian ini pewawancara adalah peneliti dan yang diwawancarai adalah 

informan. Wawancara dilakukan secara baku terbuka yaitu urutan, kata-kata, dan 

cara penyampaian dilakukan secara sama untuk informan. 

b. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan 

membaca, mempelajari, dan menganalisis sebagai data sekunder dan data primer 

yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Pada awal tahap, disamping akan dilakukan studi kepustakaan, yang 

dilakukan dengan cara: mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang 

berkaitan dengan fokus permasalahannya, kemudian akan dilakukan wawancara 

secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan observasi tidak 

terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. 
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Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud 

untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa 

yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada 

satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan 

elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, 

yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada 

dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.  
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab dan 

masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab: 

BAB I : Bab ini berisikan tentang uraian latar belakang, rumusan  

masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : Landasan Teori. Bab ini menjelaskan tentang Tinjauan umum 

tentang kredit bank, (pengertian kredit, jenis-jenis kredit, tujuan dan fungsi 

kredit, dan para pihak dalam kredit), Tinjauan umum tentang jaminan, 

(pengertian jaminan dan penjamin, jenis-jenis jaminan, para pihak dalam 

jaminan, dan personal guarantee). 

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisikan tentang 

uraian Profil BMT IBADI Kab. Tegal, Prosedur pemberian kredit kepada 

debitur dengan jaminan personal guarantee, Persyaratan untuk menjadi 

personal guarantee, Hak dan kewajiban penjamin, Akibat hukum apabila 

terjadi wanprestasi terhadap perkreditan. 

BAB IV : Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian. 


