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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia adalah negara yang sedang membangun. Untuk mencapai arah 

dari pembangunan ekonomi ini maka keberadaan lembaga keuangan ditengah-

tengah masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan, karena 

lembaga inilah yang bergerak dalam hal pembiayaan sumber dana. Pembiayaan 

sumber dana, pada umumnya dilakukan secara kredit. Penyediaan dan kemudahan 

dalam kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengembangkan kegiatan-

kegiatan usahanya khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah. Pemberian 

kredit diberikan agar mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat 

secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemberian 

kredit ini dibutuhkan adanya beberapa syarat minimal antara lain adanya syarat 

pemberian jaminan bagi kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian 

hukum bagi si pemberi kredit. 

Keharusan pemberian jaminan merupakan tambahan adanya perjanjian 

pemberian kredit tersebut, hal itu dilakukan untuk memperkuat posisi kreditur 

sebagai pemberi kredit bahwa piutangnya akan di bayar sebagaimana mestinya. 

Bentuk jaminan ada dua macam, yaitu: 

1. Jaminan yang timbul dari undang-undang.  

2. Jaminan yang timbul dari perjanjian.
1
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Objek dari perjanjian berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan 

tidak berbuat sesuatu. Pada perjajian untuk memberikan sesuatu prestasi berupa 

menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang. 

Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa 

memberikan sesuatu. Sedangkan yang tidak berbuat sesuatu adalah jika debitur 

berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.
2
 Namun dalam komunitas 

masyarakat luas, kebutuhan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara 

termasuk dengan melakukan kegiatan gadai. Cara gadai tersebut mereka akan dapat 

menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehubungan dengan 

kebutuhan biaya yang diperlukan. Keberadaan Perbankan merupakan sarana 

penunjang dalam melanjutkan eksistensi suatu kelompok masyarakat dan sudah 

banyak dikenal masyarakat Indonesia secara luas. Perbankan merupakan sarana 

pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudak banyak dikenal 

masyarakat Indonesia, terutama dikota-kota kecil. 

UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu 

negara maupun daerah, begitu juga dengan negara indonesia UMKM ini sangat 

memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UMKM ini 

juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja 

baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang 

menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah 

tangga. Selain dari itu UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika 

dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UMKM ini perlu 

perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link 

                                                 
2
  R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 1994, hlm. 4. 



3 

 

bisnis yang terarah antara pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan 

elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar
3
. 

Kebijakan pemberdayaan UMKM dalam secara umum diarahkan untuk 

mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, 

penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, serta revitalisasi pertanian 

dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2006
4
. 

Dalam kerangka itu, pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, 

sementara itu pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan 

kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, 

khususnya di sektor pertanian dan perdesaan. 

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan 

kesenjangan, dilakukan penyediaan dukungan dan kemudahan untuk 

pengembangan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal, terutama di 

kalangan keluarga miskin dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong 

kemiskinan. Pengembangan usaha skala mikro tersebut diarahkan untuk 

meningkatkan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, serta 

sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usahanya, sehingga menjadi 

unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan 

bersaing. 
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UMKM memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan usaha 

besar, antara lain yaitu: 

1. Sebagian besar UMKM dimiliki oleh perseorangan. 

2. Modal relatif kecil. 

3. Keuangan perusahaan menjadi satu dengan keuangan pemilik (prinsip 

akuntansi belum dianut). 

4. Sering terjadi transaksi dengan pemilik. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur berdasarkan UU 

Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berikut 

kutipan dari isi UU 20/2008: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 
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atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur berdasarkan UU 

Nomor 20 tahun 2008 

No. URAIAN 
KRITERIA 

ASSET OMZET 

1 USAHA MIKRO Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 

2 USAHA KECIL > 50 Juta–500 Juta > 300 Juta–2,5 Miliar 

3 USAHA MENENGAH > 500 Juta–10 Miliar > 2,5 Miliar–50 Milia 

 

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 

badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 

besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau 

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah “penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga”. 

Dalam kredit terkandung pengertian tentang “Degree of Risk” yaitu 

suatu tingkat resiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu 

risiko, baik risiko bagi pemberi kredit maupun bagi penerima kredit
5
. Bagi 

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

                                                 
5
 Thomas Suyatno, 1995, Dasar-dasar Perkreditan, Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia, 

halaman 14 . 



6 

 

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. Keadaan 

yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam uang, 

maka debitur yang tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka 

waktunya habis, adalah wanprestasi. 

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak 

mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya
6
. Suatu kredit 

digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit-kredit yang tergolong sebagai 

kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah 

telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem 

loan yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. 

Istilah dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai juga bagi istilah kredit 

bermasalah adalah nonperforming loan
7
.  

Penyelesaian kredit bermasalah atau non-performing loan itu dapat 

ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian 

kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah 

melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam 

sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah 

penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan 

                                                 
6
 Gatot Supramono, 1997, Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta: 

Penerbit Djambatan, hlm.131 
7
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Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Segi Hukum Perbankan, ISBN 979-8458-

02-08, diterbitkan oleh Institut Bankir Indonesia, Jakarta. 
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lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan 

Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan 

Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa. 

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis berkeinginan untuk menyusun 

Skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN 

KREDIT UMKM DENGAN HAK TANGGUNGAN DI PD. BPR BADAN 

KREDIT KECAMATAN KEDUNGTUBAN BLORA. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka dapat diambil 

perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

dengan Jaminan Hak Tanggungan di Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit 

Kecamatan Kedungtuban Blora? 

2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pihak Perusahaan Daerah BPR 

Badan Kredit Kecamatan Kedungtuban Blora dalam pelaksanaan pemberian 

kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan. 

3. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Kredit Macet pada Perusahaan Daerah BPR 

Badan Kredit Kecamatan Kedungtuban Blora? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) dengan Jaminan Hak Tanggungan di Perusahaan Daerah 

BPR Badan Kredit Kecamatan Kedungtuban Blora. 
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2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pihak Perusahaan Daerah BPR 

Badan Kredit Kecamatan Kedungtuban Blora dalam pelaksanaan pemberian 

kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan. 

3. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Kredit Macet pada Perusahaan Daerah BPR 

Badan Kredit Kecamatan Kedungtuban Blora. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Teoritis  

Untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya.  

2. Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan dalam menentukan langkah yang tepat bagi Perusahaan Daerah 

BPR Badan Kredit Kecamatan Kedungtuban Blora tentang perjanjian jaminan 

Hak Tanggungan. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan  

dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif
8
. Hal ini disebabkan di dalam 

penelitian ini, hukum  tidak  hanya  dikonsepkan  sebagi  keseluruhan  asas-asas 

dan kaidah yang mengatur  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat,   melainkan 

meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang  mewujudkan berlakunya 

kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai  perwujudan makna-makna 

                                                 
8
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simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana  termanifestasi dan tersimak dalam dan 

dari  aksi  dan  interkasi  antar mereka. 

Penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan  antara faktor hukum 

dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan  dengan  objek yang diteliti: 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Perusahaan Daerah BPR Badan 

Kredit Kecamatan Kedungtuban Blora.    

2. Spesifikasi Penelitian 

Tipe  kajian  dalam  penelitian  ini  lebih  bersifat  deskriptif,  karena  

bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup 

kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/   memahami) 

tentang berbagai  hal  yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu: 

a. Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan pada 

Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan Kedungtuban Blora. 

b. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Perusahaan Daerah BPR Badan 

Kredit Kecamatan Kedungtuban Blora dalam pelaksanaan pemberian 

kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan. 

c. Bentuk Penyelesaian Kredit Macet pada Perusahaan Daerah BPR Badan 

Kredit Kecamatan Kedungtuban Blora.  

3. Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua 

sumber yang berbeda, yaitu : 
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a. Data Primer 

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang 

berwujud  tindakan-tindakan  sosial  dan  kata-kata,
9
 dari  pihak-pihak  

yang terlibat dengan objek  yang diteliti dalam hal ini yang menjadi 

sumber data primer adalah pegawai dan staff pada Perusahaan Daerah 

BPR Badan Kredit Kecamatan Kedungtuban Blora,  khususnya  yang  

berhubungan langsung dengan bagian pemberian kredit tersebut.  

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan  dan 

situasi sosial tertentu, yang dipilih secara purposive, dengan menentukan 

informan dan situasi soisal awal terlebih dahulu.
10

 Penentuan informan 

awal, dilakukan terhadap beberapa informan  yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut: (1) mereka  yang menguasai dan memahami fokus 

permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang 

terlibat dengan (di dalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka 

yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai 

informasi.
11

  

Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi 

informan awal adalah:   

1) bagian pemberian kredit dan  

2) masyarakat  sebagai  nasabah. 

                                                 
9
 Lexy J. Moelong, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, 

Bandung, Hlm.112. 
10

 Sanapiah Faisal, 1992, Format-format Penelitian Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, Hlm.56 
11

Ibid, Hlm.58, 
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Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap 

informan-informan yang  dipilih  berdasarkan  petunjuk/saran  dari  

informan  awal,  berdasarkan  prinsip-prinsip snow bolling
12

 dengan 

tetap berpijak pada kriteria-kriteria di atas. 

Penentuan  situasi  sosial  awal,  akan  dilakukan  dengan 

mengamati proses objek yang diteliti. Penentuan situasi sosial yang akan 

diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan  pada : (a)  situasi sosial yang 

tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) situasi sosial 

yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.
13

 

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang 

tidak lagi memunculkan varian  informasi  dari setiap  penambahan  

sample yang dilakukan.
14

 

b. Data Sekunder 

Data berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi: 

1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan 

perundangundangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah,  

buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi 

dari lembagalembaga yang terkait. 

2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik 

yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh  

perusahaan,  yang terkait denga fokus permasalahannya. 
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 Sanapiah Faisal, Op.Cit, Hlm. 60. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan 

melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi 

kepustakaan,  yang  dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, 

yang dilakukan dengan cara-cara, mencari, mengiventarisasi dan 

mempelajari peraturan perundangundangan, doktrin-doktrin, dan data-data 

sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus  permasalahannya, 

kemudian dilakukan wawancara  secara  intensif  dan mendalam terhadap 

para informan, dan observasi  tidak  terstruktur,  yang ditujukan terhadap 

beberapa orang informan dan berbagai situasi. 

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.  

5. Instrumen Penelitian 

Instrumen  penelitian terdiri dari instrumen  utama  dan  instrument 

penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, 
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sedangkan  instrumen penunjangnya  berupa,  rekaman/ catatan  harian  di  

lapangan,  daftar  pertanyaan. 

6. Metode Analisis Data  

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam 

penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara 

kualitatif. Analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis 

domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. 

Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam  bentuk 

tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama akan dilakukan analisis  domain, 

dimana tahap  ini  peneliti  akan  berusaha  memperoleh  gambaran yang bersifat 

menyeluruh tentang apa yang  tercakup  disuatu  pokok permasalahan yang 

diteliti. Hasilnya akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan  

tentang  berbagai domain atau kategori-kategori konseptual. 

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan 

dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada  domain 

tetentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau  menjelaskan  

fenomena yang menjadi  sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan 

mencari struktur internal masing-masing domain dengan  mengorganisasikan  

atau  menghimpun  elemen-elemen  yang berkesamaan disuatu domain. 

Dari domain dan kategori-kategori  yang telah diidentifikasi pada  

waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang 

telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis  

komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan 

mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain),  kesamaan  dan  
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hubungan  internal antar warga disuatu domain (melalui analisis 

taksonomis), dan perbedaan  antar warga dari suatu domain (melalui analisis 

komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang  komprehensip, 

menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.
15

 

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan 

pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan 

keakuratan data, yangdilakukan melalui dua cara, yaitu:pertama, dengan 

menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang 

dilakukan dengan jalan;  (a) membandingkan data  hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara; (b) membandingkan apa  yang dikatakan  orang  di  

depan  umum  dengan  apa  yang  dikatakan  secara  pribadi;  (c) 

membandingkan  keadaan  dan  perspektif  dengan  berbagai pendapat yang 

berbeda stratifikasi sosialnya; (d)  membanding  hasil  wawancara  dengan  

isi  suatu  dokumen yang berkaitan, kedua, pemeriksaan sejawat melalui 

diskusi analitik.
16

 

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan 

akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data,  dimana  teori-teori  yang ada 

diaplikasikan ke dalam data, sehingga  terjadi  suatu  dialog  antara  teori  

disatu  sisi  dengan data  di sisi  lain. Dengan  malalui  cara  ini,  selain 

nantinya diharapkan dapat ditemukan  beberapa asumsi, sebagai  dasar  

untuk  menunjang,  memperluas  atau  menolak,  teori-teori yang sudah  ada  
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tersebut,  diharapkan  juga  akan  ditemukan  berbagai fakta empiris yang 

relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan 

penulisan hukum, maka penulis sertakan sistematika penulisan skripsi sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab I ini akan disajikan tentang Latar Belakang Masalah, 

Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II ini akan diuraikan tentang teori yang mendukung 

penelitian tentang Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya, 

Tinjauan Tentang Bank dan Tinjauan Tentang Perusahaan Daerah BPR 

Badan Kredit Kecamatan Kedungtuban Blora. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab III ini akan diuraikan tentang permasalahan yang 

disampaikan tentang: Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) dengan Jaminan Hak Tanggungan di Perusahaan 

Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan Kedungtuban Blora, Kendala-

kendala yang dihadapi pihak Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit 

Kecamatan Kedungtuban Blora dalam pelaksanaan pemberian kredit 

dengan Jaminan Hak Tanggungan dan Bentuk Penyelesaian Kredit 
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Macet pada Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan 

Kedungtuban Blora. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab IV ini akan mengambil kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 




