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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi saat ini, peran perbankan dalam memajukan 

perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang 

berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa 

bank. Untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, lembaga 

perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional 

sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan
1
, yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhaan ekonomi, 

dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional, akan 

dapat diketahui betapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam-

meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank 

konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dan bagi kegiatan 

perekonomian masyarakat. Adanya hubungan pinjam meminjam ini 

didasarkan oleh perbuatan kesepakatan antara pihak peminjam dengan pihak 

yang meminjamkan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian 

menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, 

sedangkan R. Subekti mengatakan suatu perjanjian adalah peristiwa di mana 
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seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji 

untuk melaksanakan suatu hal.
2
 Pengertian kredit secara etimologi, berasal 

dari bahasa Yunani yaitu credere, yang berarti kepercayaan. Jika seorang 

nasabah (debitur) yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu orang yang 

mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukan bahwa yang menjadi 

dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah (debitur) adalah 

kepercayaan.
3
 

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
4
 Pada dasarnya 

perjanjian kredit dapat dibagi atas perjanjian kredit yang memliki agunan dan 

perjanjian kredit tanpa agunan. Persoalan agunan ini terkait Pasal 1131 KUH 

Perdata mengatakan“ bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada di 

kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan,” 

dan Pasal 1132 KUH Perdata mengatakan “kebendaan tersebut menjadi 

jaminan berama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya 

pendapat penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu 

menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara 

berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 
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Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah (debitur) 

kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah.
5
 Dalam pemberian kredit tanpa agunan yang 

diberikan kepada calon debitur, maka bank sebagai pemberi kredit akan 

memberikan pinjaman berdasarkan kredibilitas atau kepercayaan dari 

pemohon kredit secara pribadi, seperti pekerjaan yang dimiliki mampu untuk 

melakukan kewajiban membayar pinjaman tersebut.  

Kepercayaan tersebut dapat timbul dikarenakan terpenuhinya segala 

persyaratan kredit serta jelasnya peruntukan kredit, maka persyaratan maupun 

kelengkapan kredit dibuat menjadi sesederhana mungkin sesuai dengan 

perkreditan yang dituju. Kemudahan tersebut di antaranya adalah proses 

administrasi yang sederhana. Kemudahan akan persyaratan dalam 

kelengkapan kredit tidak kemudian menjadikan bank dengan mudah 

mengucurkan kredit tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga 

nantinya dapat menyebabkan begitu banyak kredit yang dikategorikan kurang 

lancar bahkan macet. Biasanya pihak bank menentukan dari awal apa yang 

menjadi jaminan. Akan tetapi jika tidak ditentukan dari awal jaminannya, 

maka harta kekayaan debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap pelunasan 

utang yang harus dibayar debitur. Perjanjian yang dilakukan antara bank 

sebagai pemberi pinjaman dengan debitur atau nasabah sebagai penerima 

pinjaman yang lahir setelah adanya persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dengan nasabahnya. Kesepakatan ini terjadi karena peminjam membutuhkan 

uang untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun hidupnya. Hal ini tentu saja 

tidaklah diketahui secara umum oleh orang-orang yang menerima kredit tanpa 
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agunan tersebut, karena tidak dikemukakan secara transparan oleh bank 

pemberi kredit tanpa agunan, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pihak 

debitur maka pihak bank akan melakukan eksekusi. Mengenai hal ini bank 

sebagai pihak kreditur yakni ketika berhak menerima pembayaran sejumlah 

uang dari debitur yang melakukan kredit atas pinjaman yang telah diberikan 

dari pihak bank, yang sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah 

disepakati. Pihak debitur wajib melunasi pinjaman yanag telah didapat dari 

pihak kreditur. Salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur 

yaitu munculnya tunggakan anggsuran, sehingga bank sebagai kreditur akan 

mengalami kerugian dan dapat melakukan penuntutan ganti rugi terhadap 

anggota yang melakukan wanprestasi.  

Guna menghindari terjadinya wanprestasi atau kerugian akibat 

keterlambatan pembayaran debitur tersebut diperlukan penyelesaian agar bank 

tetap berjalan dengan semestinya, etapi di dalam kredit tanpa agunan ini tidak 

ada benda atau objek yang menjadi jaminan oleh bank, sehingga menimbulkan 

ketidakpastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, terutama terhadap 

bank sebagai kreditur untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh 

debitur, maka di dalam prakteknya bank sebagai kreditur tidak mempunyai 

hak tagih langsung kepada debitur, maka dalam proses penyelesaian 

wanprestasi perjanjian kredit tanpa agunan di bank mengalami kesulitan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dengan adanya hal-hal inilah yang 

mendorong penulis untuk mengambil skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis 

Kredit Tanpa Agunan di Bank BPR Ukabima BMMS Jogonalan (Studi Kasus 

di Klaten)”.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana konstruksi hukum perjanjian kredit tanpa agunan di Bank 

BPR Ukabima BMMS Jogonalan Klaten? 

2. Problematika apa yang timbul dari perjanjian kredit tanpa agunan di  

Bank BPR Ukabima BMMS Jogonalan Klaten dan bagaimana 

penyelesaiannya? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui konstruksi hukum perjanjian kredit tanpa agunan di 

Bank BPR Ukabima BMMS Jogonalan Klaten. 

b. Untuk mengetahui problematika yang timbul dari perjanjian kredit 

tanpa agunan di Bank BPR Ukabima BMMS Jogonalan Klaten dan 

untuk mengetahui cara penyelesaiannya. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan bagi 

pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum 

Perdata khususnya Hukum Perjanjian. 

b. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan kepada bagi pengurus bank, sebagai bahan masukan 

mengenai pentingnya kejelasan wujud tanggung jawab pengurus dalam 
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pengelolaan usaha kredit juga sebagai bentuk pengawasan yang 

dilakukan atas segala tindakan pengurus bank dalam pelaksanaan 

perjanjian pemberian kredit dengan tanpa agunan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, dan sebagai bahan perbaikan terhadap 

pelaksanaan perjanjian pemberian kredit. 

 

D. Kerangka Pemikiran  

Kontruksi hukum atau model perjanjian di sini dalam proses 

pemberian kredit pada prinsipnya sama dengan proses pencairan perjanjian 

biasa (menggunakan agunan), hanya saja debitur tidak memberikan atau 

menyerahkan agunan kepada kreditur sebagai jaminan atau agunan, karena 

perjanjian ini hanya bermodal kepercayaan antara kedua belah pihak. Latar 

belakang dikeluarkannya produk kredit tanpa agunan ini adalah konsumen 

membutuhkan dana yang cepat dan kredit mudah. Untuk mempermudah 

debitur yang tidak memiliki agunan, untuk agar membantu agar usaha debitur 

(nasabah) dapat berkembang. Problematika yang timbul dari perjanjian Kredit 

Usaha Rakyat tanpa agunan, pertama secara teknis, permasalahan kedua dari 

segi substansi yaitu disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan dengan Inpres No.5 Tahun 2008 tentang Fokus 

Program Ekonomi Tahun 2008-2009, dan permasalahan ketiga dari segi 

pengetahuan debitur.  

Apabila ada debitur yang lalai dalam melakukan prestasinya, sehingga 

menyebabkan kredit bermasalah bank mempunyai cara sendiri untuk 
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menghadapinya, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia 

No.26/4/BPPP tanggal 20 Mei 1993 adalah melakukan penjadwalan kembali 

(rescheduling), yaitu dengan melakukan penagihan dengan menemui debitur 

secara langsung. Setelah itu akan dibicarakan secara kekeluargaan, apabila 

debitur mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sesuai 

kebijakan yang dimiliki bank, debitur akan mendapat solusi kelonggaran 

pembayaran angsuran untuk bulan-bulan tertentu dengan catatan bahwa 

seluruh pinjaman utang harus dilunasi sampai batas jatuh tempo. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah jenis penelitian 

deskriptif analitis, adalah suatu penelitan yang berusaha memberikan 

gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau 

gejala yang diteliti.
6
 Sementara itu, dalam hal ini penulis memberikan 

gambaran serta uraian secara terperinci tentang bagaimana problematika 

yang timbul dari perjanjian kredit tanpa agunan. Selain itu dalam 

penelitian ini juga dijelaskan tentang penyelesaian apabila terjadi kredit 

macet. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum 

dikonsepkan sebagaimana pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan 
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variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial 

yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (independent 

variabel) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek 

kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologi 

(socio-legal research). Yang kemudian dikaji secara mendalam 

berdasarkan hukum perdata di Indonesia yang disandingkan dengan 

hukum perjanjian dan hukum perbankan.  

3. Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang 

terdiri dari sumber bahan hukum: 

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. 

b. Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan diperoleh dari studi 

pustaka dengan mengumpulkan buku-buku, literatur-literatur dan 

bahan perkuliahan yang terkait dalam permasalahan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis dalam melakukan penelitian ini teknik pengumpulan data 

yang digunakan dengan cara sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan 

mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-

buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan, serta 

dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian tersebut dan 

kemudian dilakukan analisis data. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, 

ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban yang benar dan pasti dengan 

masalah penelitian kepada responden. Dalam penelitian ini yang 

diajukan responden adalah pimpinan Bank BPR UKABIMA BMMS 

Jogonalan Klaten dan nasabah. 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan metode analisa data yuridis empiris. Dengan memakai 

sumber data primer, penulis akan memperoleh data dari wawancara. 

Dengan data sekunder, penulis akan memperhatikan dari studi pustaka 

dengan mengumpulkan buku-buku, literatur-literatur dan bahan perkulihan 

yang terkait dalam permasalahan. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan hukum dalam penulisan ini disajikan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan 

hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab 

yang setiap bab dibagi sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan 

pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika 

penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
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Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan beberapa 

sub bab yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi. 

Bab II adalah Landasan Teori, pada bab ini penulis menguraikan 

beberapa kerangka pemikiran yang menjadi pijakan dalam menjawab 

permasalahan dari penulisan hukum ini, yaitu Tinjauan tentang Perjanjian, 

yang meliputi Pengertian Perjanjian, Unsur-Unsur Perjanjian, Syarat Sah 

Perjanjian, sedangkan sub kedua yaitu Tinjauan tentang Perjanjian Kredit, 

yang meliputi  Pengertian Kredit, Unsur-Unsur Kredit, Jenis-Jenis Kredit, dan 

Syarat-Syarat Kredit. Adapun sub bab ketiga adalah Tinjauan tentang 

Agunan/Jaminan Kredit, meliputi Pengertian Agunan, Macam-Macam 

Agunan, dan Pengertian Kredit Tanpa Agunan. 

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini penulis 

menguraikan hasil penelitian hukum yang telah didapat dari proses penulisan 

hukum serta menganalisis permasalahan dalam rumusan masalah. Dalam hal 

ini yang menjadi pokok permasalahan yaitu Konstruksi Hukum Perjanjian 

Kredit Tanpa Agunan di Bank BPR Ukabima BMMS Jogonalan Klaten dan 

Problematika yang Timbul dari Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di Bank 

BPR Ukabima BMMS Jogonalan Klaten dan cara penyelesaiannya. 

 Bab IV yaitu Penutup. Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan 

yang menjadi jawaban dari perumusan masalah, yang berisi Kesimpulan dan 

Saran. 


