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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan 

khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Bank adalah salah 

satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan 

kembali pada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU 

No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) 

menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup orang banyak.1 

Pemerintah berusaha menyediakan fasilitas kredit melalui lembaga 

perbankan untuk membantu perekonomian masyarakat. Fasilitas kredit yang 

diberikan oleh bank berperan menambah modal usaha nasabah penerima kredit  

(debitur). Adanya tambahan modal usaha yang diperoleh dari fasilitas kredit 

dapat membantu meningkatkan usaha perdagangan dan perekonomian debitur 

bank tersebut. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa hanya ada dua jenis bank di 

Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pasal 5 UU 

No 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank terbagi dalam dua jenis yaitu: 

                                                
1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 
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1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum 

dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan atau memberikan perhatian 

yang lebih besar pada kegiatan tertentu.    

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.2  

 

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan 

bank umum. BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan 

yang dilakukan oleh bank konvensional (bank umum). Adapun bentuk 

kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR meliputi: a) Menghimpun dana dalam 

bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito. b) Menyalurkan pinjaman 

kepada masyarakat. c) Menyedikan pembiayaan dan penempatan dana 

berdasarkan prinsip syariah.3  

Peranan BPR dalam perekonomian masyarakat dapat dilihat dari skala 

usahanya. Skala usaha BPR adalah usaha kecil sehingga lebih memiliki 

kekuatan dalam hal likuiditas dibanding bank umum. Keunggulan BPR yang 

lainnya yaitu BPR tetap menjalankan fungsi intermediasinya secara seimbang, 

sekalipun perekonomian Indonesia dalam kondisi krisis. BPR lebih cenderung 

memberikan pinjaman jangka pendek kepada debiturnya, karena pinjaman 

tersebut mempunyai batas pelunasan yang relatif cepat dan dana yang 

diberikan juga minim. Bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya 

debitur ingkar janji terhadap kewajibannya maka risiko yang ditanggung oleh 

                                                
2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 5 
3 Mandala Manurung dan Prathama Rahardja. 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter.  

Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal. 214 
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pihak bank relatif kecil. Keuntungan yang lainnya yaitu dapat memberikan 

kesempatan kepada debitur yang lain untuk penyaluran kredit.
4
  

Selanjutnya dalam pemberian kredit, pihak BPR menerapkan syarat-

syarat tertentu dan meminta jaminan kepada debitur atas kredit yang diberikan. 

Pemberian kredit oleh bank harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan 

kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya dan wajib dilakukan atas dasar 

asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip penuh kehati-hatian agar pemberian 

kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, debitur dan masyarakat 

penyimpan dana, oleh karena itu pemberian kredit harus dituangkan dalam bentuk 

perjanjian kredit. 

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (vooroverensoms) 

dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil 

permufakatan antara pemberi dan penerima perjanjian mengenai hubungan -

hubungan hukum keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (facto de 

contrahendo) yang dikuasai oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan dan bagian umum KUH-Perdata. Penyerahan uangnya 

sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilaksanakan barulah 

berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua 

belah pihak. Dengan demikian jelaslah kiranya untuk mengetahui sifat 

perjanjian kredit bank tidak cukup hanya melihat KUH-Perdata dan Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan saja, tetapi juga harus 

                                                
4 Ibid. Hal. 216-217 
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memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku/dipakai dalam praktek 

perbankan yaitu model-model perjanjian kredit.
5
 

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya 

menggunakan bentuk perjanjian baku (standard contract). Berkaitan dengan 

itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya sudah disediakan oleh 

pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitor hanya mempelajari dan 

memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan 

perjanjian baku (standard contract), di mana dalam perjanjian tersebut pihak 

debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan 

untuk melakukan negoisasi atau tawar-menawar, yang pada akhirnya 

melahirkan suatu perjanjian yang “tidak terlalu menguntungkan” bagi salah 

satu pihak. Perjanjian itu biasanya dalam bentuk formulir yang telah disiapkan 

oleh bank kemudian diserahkan kepada pihak debitur dengan prinsip take it or 

leave it contract. Perjanjian semacam ini telah lazim digunakan dalam perjanjian 

baku atau perjanjian standart atau disebut juga perjanjian adhesi. Dalam perjanjian 

seperti ini, pihak kedua (debitur) sama sekali tidak dapat mengajukan usul ataupun 

masukan dan keberatan terhadap format perjanjian dan klausula-klausula yang ada 

di dalamnya. 6  

Klausula-klausula yang dapat dikatakan memberatkan debitur dalam 

perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan debitur antara lain:  

1. Kewenangan bank untuk secara sepihak menentukan harga barang dari 

barang agunan dalam hal dilakukan penjualan barang agunan karena kredit 

nasabah debitur macet; 

2. Kewenangan bank untuk secara sepihak mengubah tingkat suku bunga 

kredit; 

                                                
5 Mariam Darus Badrulzaman. 2003. Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Alumni. Hal. 28 
6 Ibid.  Hal. 31-32 
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3. Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan 

peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan diterapkan kemudian 

oleh bank; 

4. Keharusan nasabah debitur untuk tunduk kepada syarat-syarat dan 

ketentuan- ketentuan umum hubungan rekening koran dari bank yang 

bersangkutan, namun tanpa sebelumnya nasabah debitur diberi kesempatan 

untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 

umum hubungan rekening koran tersebut; 

5. Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank 

untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank; 

6. Kuasa nasabah debitur kepada bank untuk mewakili dan melaksanakan 

hak-hak nasabah debitur dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham; 

7. Pembuktian kelalaian nasabah debitur secara sepihak oleh pihak bank 

semata; 

8. Pencantuman klausul-klausul eksemsi yang membebaskan bank dari 

tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang 

diderita olehnya sebagai akibat tindakan bank.7 

 

Pencantuman klausula-klausula yang telah dibuat sepihak oleh pihak bank 

dalam bentuk perjanjian standart akan memberikan bank kewenangan yang tidak 

seimbang jika dibandingkan dengan debitur. Hal ini dapat terjadi karena pihak 

bank merupakan pihak yang lebih unggul secara ekonomis dari pada nasabah yang 

membutuhkan dana, sehingga menimbulkan keadaan ketentuan yang diatur oleh 

bank dalam perjanjian kredit, mau tidak mau harus diterima pihak debitur agar 

dapat memperoleh kredit dari bank yang bersangkutan. Ini memposisikan debitur 

berada di pihak yang lemah. 

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka Bank Indonesia sebagai 

otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan 

perlindungan terhadap kepentingan debitur dalam berhubungan dengan bank. 

Jika selama ini Bank Indonesia selalu berpijak pada UU No. 7/1992 tentang 

Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 

                                                
7 Sutan Remy Sjahdeni 2003. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para 

Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Hal. 52 
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tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 3/2004 dalam 

pengaturan aspek kehati-hatian bank, maka dengan telah berlaku efektifnya 

UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen sejak tahun 2001, maka aspek 

pengaturan perbankan pun harus diperluas dengan aspek perlindungan dan 

pemberdayaan debitur sebagai konsumen pengguna jasa bank.
8
  

Bank Indonesia sejak awal tahun 2002 mulai menyusun cetak biru 

sistem perbankan nasional yang salah satu aspek didalamnya tercakup upaya 

untuk melindungi dan memberdayakan debitur. Upaya ini kemudian berlanjut 

dan dituangkan menjadi Pilar ke VI dalam Arsitektur Perbankan Indonesia 

(API) yang mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, 

pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk, dan 

edukasi nasabah. Upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah ini adalah 

keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai 

keluhan dan pengaduan nasabah.
9
  

Pemberdayaan ini diperlukan karena pihak debitur berada di posisi 

lemah. Debitur kredit memiliki kekuatan tawar menawar yang tidak seimbang 

bila dibandingkan dengan pihak bank selaku pelaku usaha. Lemahnya posisi 

konsumen tersebut disebabkan antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa 

memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai 

untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen. Secara 

eksplisit sulit ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah debitur dalam 

                                                
8 Denggan Maruli Tobing. 2008. Resiko Hukum yang Terjadi di Dalam Perjanjian Bank Dalam 

Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen. Jurnal Penelitian Hukum Universitas Sumatera 

Utara. Hal 100 
9 Ibid. Hal 101 
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Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998, sebagaian besar Pasal-Pasal 

hanya berkonsentrasi pada aspek kepentingan perlindungan bank sehingga 

kedudukan nasabah sangatlah lemah, baik ditinjau dari kontraktual dengan bank 

dalam perjanjian kredit misalnya nasabah sangat dilematis, perjanjian kredit yang 

biasanya menggunakan standar kontrak, senantiasa membebani debitur dengan 

berbagai macam kewajiban dan tanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan 

selama perjanjian berlangsung ditujukan kepada debitur. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dilakukan penelitian 

dengan judul: Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Perjanjian 

Kredit Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(Studi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tri Hasta Prasojo di Jaten 

Karanganyar). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan kodisi pada latar belakang tersebut, maka 

dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi debitur dari risiko yang timbul 

dalam perjanjian kredit? 

2. Apakah klausul-klausul dalam perjanjian kredit sesuai tidak dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah: 
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1. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya perlindungan bagi debitur dari risiko 

yang timbul dalam perjanjian kredit  

2. Untuk mengetahui sesuai tidaknya klausul-klausul dalam perjanjian kredit 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah 

1. Secara teoritis diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu 

hukum khususnya di bidang hukum perjanjian dan hukum perlindungan 

konsumen.  Selain dari pada itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat 

bagi peneliti lain, serta menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum 

perbankan. 

2. Secara praktis, output yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam 

menentukan kebijakan pelayanan dan pemberdayaan bagi kredit dengan 

melihat permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya peran 

perbankan dalam memfasilitasi permodalan bagi masyarakat pelaku usaha.  

3. Secara praktis hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan arahan yang 

jelas sekaligus perlindungan bagi kreditur dalam merealisasikan kredit 

melalui program kemitraan. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Bank menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada butir ke 3 mengartikan Bank 

umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10

  

Dilihat dari segi fungsinya, jenis Perbankan terdiri dari dua jenis Bank 

yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum, yaitu 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau 

berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk 

melaksanakan atau memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan 

tertentu. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11

  

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lebih fokus pada pemberian kredit 

skala mikro. Kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk 

dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak 

menggunakan pinjaman itu untuk keuntungan dengan kewajiban 

                                                
10 Kasmir. 2003. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada. Hal. 17 
11 Ibid. Hal. 20 



 10 

mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari. Kredit merupakan suatu 

ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai 

ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada 

tanggal tertentu.
12

  

Pelaksanaan pemberian kredit harus melalui tahap perjanjian kredit 

yang dalam hal ini sudah disusun oleh pihak bank. Perjanjian kredit adalah 

sesuai Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. 

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian adalah suatu 

persetujuan, yaitu suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih. Demikian pula pengertian perjanjian 

kredit dirumuskan sebagai suatu persetujuan antara dua pihak, yaitu pihak 

pertama dan bank atau Kreditur untuk menyerahkan sejumlah uang kepada 

pihak kedua atau Debitur. 

Perjanjian kredit pada dasarnya harus membuat keadaan yang seimbang 

antara pihak-pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Keadaan seimbang ini 

termuat dalam klausula-klausula perjanjian kredit, sehingga kedua belah pihak 

merasa ada perlindungan kepentingan hukumnya yang termuat dalam isi 

perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit yang disepakati 

oleh kreditur dan debitur isinya harus memuat klausula yang dapat 

memberikan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur, sehingga 

keduanya akan saling menguntungkan.  

                                                
12 Op.Cit. Mariam Darus Badrulzaman. Hal. 39 
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Pemberian kredit oleh perbankan tanpa mengurangi hak-hak sebagai 

konsumen seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan konsumen. Seperti diketahui, ketentuan mengenai perbankan 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.  

Diantara beberapa usaha yang dilakukan oleh bank adalah kredit. Kredit 

merupakan salah satu produk unggulan yang ditawarkan.  

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

adalah instrumen hukum yang mengatur dan melindungi hal-hal yang 

berhubungan dengan konsumen. Perlindungan konsumen memiliki peran untuk 

melindungi konsumen terhadap resiko kemungkinan kerugian akibat 

penggunaan produk atau jasa tersebut. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dapat dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 

2 yaitu penelitian hukum normatif (yuridis empiris) dan penelitian hukum 

sosiologis.
13

 Berdasarkan hal tersebut diatas, jenis penelitian yang 

digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis 

penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis empiris adalah yaitu pendekatan 

yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti 

data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan 

mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan 

                                                
13 Soejono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Hal. 17 
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suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk 

kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin 

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Deskriptif analitis 

karena hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, 

sistematik dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan 

perjanjian kredit perbankan.
14

 

Analitis karena akan melakukan analisis terhadap upaya perlindungan 

bagi nasabah dari risiko yang timbul dalam perjanjian kredit serta klausul-

klausul yang ada dalam perjanjian kredit apakah sudah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

3. Lokasi Penelitian  

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil lokasi 

penelitian di BPR Tri Hasta Prasojo, dengan alamat di Jalan Solo – 

Tawangmangu Km 6, Degen, Jaten, Karanganyar.  

4. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang 

berupa keterangan-keterangan dari pihak yang terkait yaitu wawancara 

dengan pihak perbankan dan dengan konsumen atau nasabah. Dalam hal 

ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat 

                                                
14 Ibid. Hal. 23 
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mewakili populasi. Untuk memperoleh data dilakukan wawancara 

kepada responden yang dianggap berkompeten di dalamnnya. Agar 

tercapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti mengambil sampel 

penelitian dengan menggali sumber informasi tersebut kepada: 

1) Pemimpin (Manajer)  

2) Manajer Kredit  

3) Account Oficer (AO)  

4) Nasabah  

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang 

berupa buku-buku, perundang-undangan, arsip asas-asas hukum dan 

dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara: 

a. Studi Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui 

pengumpulan dan penyelidikan data-data pada kepustakaan khususnya 

yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti. Pengumpulan 

data melalui studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder yang bersumber dari : 

1) Bahan Hukum Primer, meliputi: 

a) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

b) UU No. 10 Tahun 1988 tentang Perbankan 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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d) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/7/PBI/2005 Tentang 

Penyelesaian Pengaduan Nasabah  

e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 

2006 tentang Mediasi Perbankan 

2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi : 

a) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian 

b) Hasil penelitian yang berupa laporan tertulis 

c) Makalah dan jenis tulisan lain yang relevan dengan penelitian 

3) Bahan Hukum Tersier, meliputi: Eksiklopedia, Majalah, jurnal serta 

surat kabar 

b. Metode Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab yang 

dilakukan kepada responden, dalam hal ini adalah kepala bidang kredit 

instansi perbankan serta nasabah skala usaha mikro. Tujuan wawancara 

adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan lebih lengkap yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara merupakan suatu 

metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat 

sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan 

research.
15

 Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah 

ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman wawancara 

sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran perlindungan 

konsumen terhadap nasabah kredit mikro pada perbankan di Surakarta. 

 

                                                
15 Ibid. hal 67 
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6. Tehnik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, 

(2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen 

tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil 

akhir analisis.
16

 

Rincian analisis data meliputi peraturan perundang-undangan, teori 

dan konsep perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit. Melalui metode 

ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan 

yaitu sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

terhadap nasabah kredit. 

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, 

dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang 

pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan 

pengumpulan data. Artinya, reduksi data sudah berlangsung sejak peneliti 

mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan 

pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.  

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan 

kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, 

akan bisa dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti 

untuk membuat suatu analisis berdasarkan pemahaman tersebut. 

Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi 

                                                
16 Lexy J Moleong 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Tarsito. Hal. 179 
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secara kokoh dan mantap. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga 

komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang 

dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan 

data. Oleh karena itu, sering dinyatakan bahwa proses analisis dilakukan di 

lapangan, sebelum peneliti meninggalkan lapangan studinya.   

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk 

mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran 

mengenai sistematika penulisan skripsi, maka penulis membaginya menjadi 4 

(empat) bagian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Dalam Bab I ini berisi antara lain mengenai Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, 

Sistematika Penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Dalam Bab II, penulis membagi menjadi tiga point pokok yaitu yang 

pertama mengenai Tinjauan Umum tentang Bank, tentang Kredit dan 

Perjanjian Kredit  dan Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam UU No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tinjauan Umum tentang Bank 

berisi antara lain Pengertian bank, jenis-jenis Bank, Dasar Hukum Bank. 

Tinjauan Umum tentang kredit dan perjanjian kredit berisi antara lain tentang 

Pengertian kredit, tujuan dan fungsi kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis 

kredit, prinsip pemberian kredit, perjanjian kredit, bentuk perjanjian kredit, hak 
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dan kewajiban kreditur-kreditur dalam perjanjian kredit, hapusnya perjanjian 

kredit. Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam UU No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen 

     BAB III  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Dalam Bab III Penulis akan menguraikan dan membahas hasil yang 

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukannya mengenai Upaya-upaya 

perlindungan bagi debitur dari risiko yang timbul dalam perjanjian kredit, 

Sesuai tidaknya klausul-klausul dalam perjanjian kredit dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

 

BAB IV  Penutup 

Dalam Bab IV berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan 

jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan 

dengan hasil  penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini. 

 


