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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Adanya era globalisasi yang telah bergulir beberapa waktu silam, 

membuat setiap negara saling berpacu untuk meningkatkan sumber daya 

manusia dan teknologi. Hal ini dikarenakan era globalisasi telah memasuki 

semua bidang kehidupan baik politik, sosial, budaya maupun dalam bidang 

ekonomi. Untuk memenuhi tuntutan globalisasi tersebut maka setiap negara 

harus melaksanakan pembangunan agar tidak ketinggalan dengan negara lain. 

Masyarakat Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia mau tidak mau harus 

menetapkan pelaksanaan pembangunan untuk memuwujudkan masyarakat 

adil, makmur dan mampu mensejajarkan diri dengan bangsa lain di dunia.  

Usaha-usaha tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen alenia 4 yang meliputi:  

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia  

2. Memajukan kesejahteraan umum  

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

Kegiatan pemerintah dan kegiatan masyarakat harus saling menunjang, 

mengisi dan melengkapi dalam suatu kesatuan langkah menuju tercapainya 

tujuan pembangunan nasional. Salah satu sarana untuk mencapai tujuan 

1 
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tersebut dnegan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor 

ekonomi baik BUMN, swasta maupun koperasi. Dalam melaksanakan 

pembangunan ekonomi harus berasaskan kekeluargaan dengan lebih 

memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi 

Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Hal ini dilaksanakan untuk 

meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.  

Agar pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik maka diperlukan 

suatu kebijakan ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

yaitu dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya 

manusia dan dana. Didalam masalah pendanaan maka tidak pernah terlepas 

dari dunia perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan didalam 

menunjang kebijakan ekonomi nasional. Perbankan memiliki peranan yang 

strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional terutama 

disebabkan oleh fungsinya sebagai wahana yang dapat menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.  

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan nasional kita tidak terlepas 

dari adanya langkah-langlah kebijaksanaan deregulasi pemerintah sebagai 

upaya mendorong dan mempercepat perkembangan ekonomi ekonomi dan 

pembangunan yang diharapkan.1   

Perbankan memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan 

pelayanan di bidang perkreditan. Kredit perbankan membantu tersedianya 

                                                 
1 Moh. Ma’ruf Saleh, Langkah Antisipatif Yang Harus Dilakukan dalam Memproses Dan 

Menyelesaikan Kredit Bermasalah, Jakarta: Info Bank, 1997, hal.1. 
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dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, 

pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang, kegiatan perdagangan.2 

Apabila pemberian kredit berjalan lancar, maka kegiatan perekonomian dapat 

berkembang dan terus ditingkatkan. Namun apabila pemberian kredit 

berkurang akan membuat kegiatan ekonomi dan pembangunan mengalami 

kelambatan.  

Pada umumnya pihak bank telah menyediakan formulir kredit tertentu 

disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Meskipun 

pemohon kredit sudah memenuhi syarat-syarat yang diajukan, belum tentu 

pihak bank memberikan fasilitas kredit. Pihak bank harus meneliti dan 

menganalisa keadaan pemohon kredit terlebih dahulu.  

Dalam memberikan kredit pihak bank harus memperhatikan asas-asas 

pemberian kredit yang sehat. Untuk memperoleh kenyakinan tersebut, seperti 

tersebut dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (character), kemampuan 

(capacity) modal (capital), anggunan (collateral) dan kondisi ekonomi debitur 

(condition of economy). Hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan 

yang tidak diharapkan terjadi.  

Tetapi dalam masalah perkreditan, tidak selalu berjalan lancar dan baik 

seperti yang diharapkan. Suatu saat pihak bank mengalami kesulitan untuk 

meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Seandainya terjadi 

hal yang demikian maka pihak bank tidak boleh begitu saja memaksakan pada 

                                                 
2 Siswanto Sutojo, Analisa Kredit Bank Umum: Konsep dan Teknik Jakarta: PT. Pustaka Bina 

Binaman Presindo, 1995, hal. 2 
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debitur untuk segera melunasi hutangnya. Bagaimanapun juga pihak debitur 

berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya berikut 

dengan bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian.  

Hal ini juga dikemukakan oleh seorang sarjana yang ahli di bidang 

perkreditan, yaitu: “Kredit adalah dalam pengertian ekonomi diartikan 

sebagai penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik 

dalam bentuk uang, barang maupun jasa” 3. 

Apabila debitur sengaja untuk tidak melunasi hutangnya maupun tidak 

menepati batas waktu pengembalian hutang, maka jaminan dapat digunakan 

untuk mengganti hutang. Oleh karena itu suatu jaminan kredit harus ada pada 

setiap pemberian kredit oleh bank. Di dalam prakteknya sering debitur 

mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Ini menjadikan debitur 

tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit yang telah diperolehnya dengan 

tepat pada waktunya. Dengan tidak dibayarnya hutang kepada kreditur, maka 

menyebabkan kredit menjadi macet. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa 

kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, maka debitur yang tidak 

dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah 

wanprestasi. 4  

Dalam mengambil jaminan kredit pihak kreditur tidak boleh melakukan 

pemaksaan karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Oleh 

                                                 
3 Mohammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti. 

1993, hal. 217 
4 Gatot Supramono. Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta:  Djambatan. 

1995, hal. 92 
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karena itu masalah kredit macet memerlukan penyelesaian yang bijaksana 

dimana para pihak tidak merasa dirugikan.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat permasalahan tentang 

penyelesaian kredit macet dengan memberikan judul: “PENYELESAIAN 

KREDIT MACET PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CITA 

DEWI COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR”  

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini menjadi terarah dan sekaligus untuk menghindarkan 

kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang 

ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam hal ini penulis 

membatasi mengenai penyelesaian kredit macet yang mencakup prosedur, 

ketentuan yang berlaku, serta hambatan yang timbul dan cara mengatasinya.  

 

C. Perumusan Masalah  

Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana prosedur penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan 

Rakyat Cita Dewi Colomadu Kabupaten Karanganyar?  

2. Pemasalahan-permasalahan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan 

prosedur penyelesaian kredit macet dan bagaimana cara mengatasinya?  
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D. Tujuan Penelitian  

Setiap penelitian pada umumnya mempunyai tujuan dan kegunaan yang 

hendak dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Tujuan Objektif  

a. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit macet pada Bank 

Perkreditan Rakyat Cita Dewi Colomadu Kabuputen Karanganyar. 

b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam 

pelaksanaan prosedur penyelesaian kredit macet dan cara 

mengatasinya. 

2. Tujuan Subyektif  

a. Untuk mencari data guna dianalisa sehingga dapat digunakan untuk 

menjawab perumusan masalah.  

b. Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan penulis dalam 

mengungkap suatu keadaan melalui suatu kegiatan yang obyektif, 

sistematis dan konsisten sehingga dapat menunjang pengembangan 

kemampuan berpikir dari penulis.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut 

memberi manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Manfaat Praktis 

Hasil-hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan untuk 

penyempurnaan mengenai cara-cara penyelesaian kredit macet serta 

memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat tentang proses 

penyelesaian kredit macet.   

2. Manfaat Teoritis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu hukum dan dapat memberikan bahan referensi untuk 

penyempurnaan dan peningkatan mata kuliah hukum perjanjian dan 

diharapkan hasil penelitian ini juga dapat untuk menjawab perumusan 

masalah. 

 

F. Metode Penelitian  

Metode adalah cara kerja untuk memahami obyek sasaran yang diteliti. 

Metode dipilih untuk digunakan dalam rangka memperoleh sesuatu data yang 

akurat dan relevan, untuk dapat dianalisa serta dapat disusun secara sistematis 

sesuai dengan tujuan diadakan penelitian tersebut.  

Berbagai pengertian yang menjadi bagian metode yang akan 

dipergunakan dalam penelitian  ini adalah:  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang 

sedang diteliti dengan mengambarkan dan melukiskan keadaan obyektif 
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pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan 

sebagaimana adanya. Penggunaan penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengambarkan secara lengkap bagaimana prosedur penyelesaian kredit 

macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Dewi Colomadu Kabupaten 

Karanganyar. 

Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis yaitu berusaha untuk menjelaskan 

permasalahan yang diteliti dalam praktek di lapangan dengan 

membandingkan dan meninjau menurut peraturan yang berlaku dan 

menjelaskan realitas empirik di masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini mengambil lokasi pada Bank Perkreditan Rakyat Cita Dewi 

 Colomadu Kabupaten Karanganyar. 

3. Jenis Data  

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Data primer  

Data primer merupakan daya yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama yaitu pada Bank Perkreditan Rakyat Cita Dewi 

Colomadu Kabupaten Karanganyar. 

b. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan, studi dokumenter dan perundang-undangan yang ada 

hubungan dengan masalah yang diteliti. 
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4. Sumber Data  

a. Sumber data primer  

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di 

lapangan dalam hal ini meliputi pimpinan, direksi atau karyawan Bank 

Perkreditan Rakyat Cita Dewi Colomadu Kabupaten Karanganyar. 

b. Sumber data sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer 

dan dibedakan menjadi:  

1) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, 

surat perjanjian, dokumen resmi dan tata tertulis dari Bank 

Perkreditan Rakyat Cita Dewi Colomadu Kabupaten Karanganyar.  

2) Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah, hasil-hasil 

penelitian sebelumnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 

sebagai berikut:  

a. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan jalan membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, 

peraturan-peraturan, surat kabar, majalah dan laporan penelitian, 

dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. 
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b. Studi lapangan  

Ditempuh dengan cara:  

1) Observasi, yaitu pengumpulan data secara langsung dari objek 

penelitian melalui pengamatan, dicatat dan direduksi kemudian 

disajikan secara sistematis untuk menggambarkan obyek yang 

diteliti. 

2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melalui tanya jawab 

secara lisan dengan sumber data yang bersangkutan secara 

langsung dan tanpa dengan daftar pertanyaan. 

6. Teknik analisis data dan model analisis data 

Setelah data selesai dikumpulkan secara lengkap, langkah selanjutnya 

yang ditempuh adalah melakukan analisis data. Analisis data yang 

dipergunakan dalam peelitian ini adalah analisis data kualitatif, karena 

data yang diperoleh bukan berupa angka namun merupakan informasi 

naratif yang tidak mementingkan banyak data tetapi detail dan rincinya 

data.  

Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan 

data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari 

sebagai sesuatu yang utuh.  

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman analisis data 

kualitatif adalah upaya berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran 
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keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang 

saling susul menyusul. 

Adapun model analisis data yang dipergunakan adalah model analisis 

data interaktif (Interaktif Model of Analisis). Model analisis ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Pengumpulan Data 

Kesimpulan Penarikan/ 
Verikfikasi  

Reduksi Data Penyajian Data 

a) Reduksi data  

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung 

terus menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai 

sesudah  penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

b) Penyajian data 

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.  
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c) Penarikan kesimpulan (Verifikasi)  

Dalam mengumpulkan data, seorang penganalisis kualitatif mulai 

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur longgar, tetap terbuka, 

tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum meningkat 

menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi 

itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-

catatan lapangan atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga 

dengan peninjauan kembali.  

Model analisis ini merupakan proses siklus dan interaktif. 

Peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama 

pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan 

reduksi penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama sisa 

waktu penelitiannya.  

Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-

komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisa data selesai maka 

hasilnya akan disajikan secara diskriptif yaitu dengan jalan apa adanya 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh. 
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G. Sistematika Skripsi  

Dalam kerangka skripsi ini penulis akan memberikan gambaran 

singkat tentang isi dan skripsi yang penulis susun. Adapun kerangka skripsi ini 

adalah sebagai berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah. 

B. Pembatasan Masalah.  

C. Perumusan Masalah. 

D. Tujuan Penelitian. 

E. Manfaat Penelitian. 

F. Metode Penelitian. 

G. Sistematika Skripsi.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Tinjauan Umum Tentang Perjanjian   

1. Pengertian Perjanjian  

2. Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian  

3. Syarat Sahnya Perjanjian  

4. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah 

5. Subjek dan Objek Perjanjian 

6. Wanprestasi  

7. Overmacht 

8. Berakhirnya Perjanjian 
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B.  Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet   

1. Pengertian Kredit  

2. Pengertian Perjanjian Kredit 

3. Pengertian Perjanjian Jaminan  

4. Dasar Hukum Perjanjian Kredit 

5. Tujuan, Fungi dan Unsur-Unsur Kredit  

6. Pengertian Kredit Macet 

7. Akibat Kredit Macet  

8. Penyelesaian Kredit Macet 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

B. Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Bank Perkreditan 

Rakyat Cita Dewi Colomadu Kabupaten Karanganyar. 

C. Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Prosedur 

Penyelesaian Kredit Macet dan Cara Mengatasinya. 

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA  
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