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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia merupakan 

wujud dari amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dimana pembangunan nasional memiliki tujuan untuk 

mewujudkan butir sila ke 5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia”. Pembangunan nasional melingkupi berbagai sektor kehidupan 

masyarakat salah satunya adalah sektor pembangunan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi dapat dimulai dari kegiatan usaha kecil 

hingga ke perbankan, untuk mewujudkannya maka pemerintah perlu 

melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pemerintah 

berusaha membangun dan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik. 

Pembangunan di bidang ekonomi sangat penting karena perekonomian suatu 

negara memegang peranan yang penting dalam menunjang berhasilnya 

pembangunan di negara tersebut. Apabila perekonomian di suatu negara sudah 

baik maka negara tersebut lebih mudah dalam keberhasilan pembangunan 

sehingga kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud. 

Berkaitan dengan pembangunan di bidang ekonomi maka perbankan  

selayaknya menjadi suatu sasaran di bidang ini. Perbankan merupakan suatu 

wadah yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat serta 
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dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat 

banyak. Hal tersebut lazim disebut dengan fungsi perbankan sebagai Agent Of 

Development. 

Maka dari itu, pihak perbankan menyediakan berbagai sarana salah 

satunya memberikan bantuan usaha berupa kredit kepada masyarakat umum 

untuk menjadikannya sebagai modal usaha. Bantuan usaha tersebut dapat 

diperoleh melalui lembaga perbankan, koperasi, bahkan perorangan (rentenir). 

Kegiatan pinjam meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit 

dalam praktik kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing 

lagi. Bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, 

tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan.  

Kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU 

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adlah penyediaan uang atau tagian yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.1 Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu 

kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia 

berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun 

                                                             
1 Husen Dadang, 2016, Hukum Perbankan Di Indonesia, CV. Pustaka Setia: Bandung, Hal. 78 
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usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan 

meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. industri perbankan memberikan 

kredit kepada nasabah (debitor). Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya 

harus dilandasi dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor 

dan masyarakat penyimpanan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan karena 

kredit yang diberikan bank mengandung risiko.2 

Mengingat pentingnya kredit perbankan terhadap pembangunan 

maka dengan demikian kredit mempunyai fungsi dan tujuan. Menurut Thomas 

Suyatno, fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan 

perdagangan antara lain: 

1. Meningkatkan daya guna uang 

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang 

4. Salah satu alat stabilitas ekonomi 

5. Meningkatkan gairah usaha 

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan 

7. Meningkatkan hubungan internasional 

Sedangkan tujuan kredit antara lain adalah :3 

1. Memberikan perlindungan kepada pemberi kredit dari kemungkinan 

tidak diperolehnya kembali kredit yang telah diberikannya kepada 

para nasabah; 

                                                             
2 Marulak Pardede dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI, 2008, Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian 

Kredit di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI. Hal. 1 
3 Prihantoro Wahyu, 2000, Pengantar Asuransi I, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hal. 88 
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2. Mendorong pemberi kredit untuk lebih giat membantu para 

nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan usaha 

mereka; 

3. Membantu mengarahkan dan mengamankan perkreditan. 

Untuk mendapatkan kredit dari intitusi perbankan, pihak bank akan 

melakukan analisis kredit yang bertujuan untuk menentukan kesanggupan dan 

kesungguhan seorang calon debitur untuk membayar kembali kredit sesuai 

dengan perjanjian. Dalam proses ini, bank memerlukan informasi tentang 

data-data yang dimiliki olen calon debitur. Hal ini penting bagi bank untuk 

menilai keadaan dan kemampuan debitur sehingga menumbuhkan 

kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya.4  

Apabila suatu permohonan kredit dikabulkan oleh pihak bank maka 

hal tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit 

merupakan perjanjian khusus karena di dalamnya terdapat kekhususan dimana 

pihak krediturnya selalu bank dan obyek perjanjiannya berupa uang. 

Perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus karena di dalamnya terdapat 

kekhususan dimana pihak krediturnya selalu bank dan obyek perjanjiannya 

berupa uang. Perjanjian diatur dalam bagian umum KUHPerdata Pasal 1313 :5 

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dan tentunya 

                                                             
4 Gatot Supratomo, 1995, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta: Djambatan, hal. 32 
5 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313. 
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juga harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1320 KUHPerdata mengenai 

syarat sahnya perjanjian :6 

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal.” 

Selain itu, perjanjian jaminan ini mempunyai dasar hukum yaitu 

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 

Perbankan) yang mengatakan bahwa dalam memberikan kredit atau 

pembayaran berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai 

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan 

serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembiayaan maksudnya sesuai yang diperjanjikan. 

PT. Asuransi Bangun Askrida atau PT. ASKRIDA merupakan salah 

satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam 

asuransi/penjaminan. PT. ASKRIDA didirikan pada tanggal 2 Desember 1989 

dibawah badan hukum Raharti Sudjardjati, SH dengan persetujuan dari 

Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan keputusuan 

pemerintah No. KEP. 192/KM.B/1990, dd. 14 March 1990. Perusahaan 

                                                             
6 Ibid, Pasal 1320 
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asuransi ini awalnya dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah. PT. Askrida 

memiliki beberapa produk asuransi, yaitu: 

1. Asuransi Harta Benda; 

2. Asuransi Kendaraan Bermotor; 

3. Engineering; 

4. General Accident; 

5. Surety; 

6. Asuransi Uang; 

7. Kontra Bank Garansi; 

8. Asuransi Kredit; 

9. Asuransi Marine; 

10. Asuransi Aneka; dst 

Asuransi kredit yang diselenggarakan oleh PT. Asuransi Bangun 

Askrida, memberikan perlindungan terhadap resiko kegagalan debitur dalam 

melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (cash loan). Asuransi kredit 

adalah suatu bentuk asuransi yang tersedia untuk kedua individu dan bisnis. 

Asuransi kredit ini adalah jenis dari asuransi varia yang merupakan asuransi 

aneka yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.7  

Pada asuransi kredit bank yang menjadi subjek tertanggung adalah 

Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan yang mengajukan permintaan 

asuransi kredit bukan debitur yang meminjam dana dari 

Bank/Lembaga Pembiayaan Keuangan tersebut. Dengan demikian 

asuransi kredit adalah merupakan biparty agreement di mana hanya 

                                                             
7 Tuti Rastuti, 2011, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm 91. 
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ada dua pihak yang terlibat yaitu perusahaan asuransi sebagai 

penanggung dan bank umum atau lembaga pembiayaan sebagai 

tertanggung. Sedangkan objek pertanggungan pada asuransi kredit 

adalah resiko yang timbulnya kerugian yang dialami oleh Bank 

Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan karena adanya kredit macet 

dari debitur.8 

Membahas masalah kredit, tidak lepas dari pembicaraan mengenai 

kredit bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan 

perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya 

kredit bermasalah. Penyebab kredit macet adalah sebagai berikut:9 

1. Kelemahan dalam analisa kredit; 

2. Bank yang terlalu ekspansif; 

3. Riwayat nasabah; 

4. Adanya agunan; 

5. Ketidaktepatan waktu realisasi kredit; dan 

6. Plafon kredit yang diberikan. 

Dari uraian diatas, penulis memilih judul skripsi “TINJAUAN 

PELAKSANAAN PRINSIP ASURANSI DAN PENYELESAIAN KLAIM 

ATAS KREDIT MACET (STUDI TENTANG ASURANSI KREDIT DI 

PT. ASKRIDA SURAKARTA)” 

 

                                                             
8 Ibid, hal.113 
9Penyebab Kredit Macet. (online). http://www.fispol.com/penyebab-kredit-macet-solusi-

menyelesaikannya/ (diaskes pada tanggal 17 Maret 2018) 

http://www.fispol.com/penyebab-kredit-macet-solusi-menyelesaikannya/
http://www.fispol.com/penyebab-kredit-macet-solusi-menyelesaikannya/
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil beberapa rumusan masalah 

yaitu sebagai berikut; 

1. Bagaimana Prinsip-Prinsip Asuransi Dalam Pelaksanaan Perjanjian 

Asuransi Kredit Perbankan di PT. Asuransi Bangun Askrida? 

2. Apa Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dalam Asuransi Kredit 

Perbankan? 

3. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet melalui Mekanisme 

Perasuransian di PT. Asuransi Bangun Askrida? 

C. Tinjauan Pustaka 

Istilah pertanggungan dalam bahasa Belanda adalah “verzekering” 

dan “assuranntie” sedangkan dalam bahasa Inggris dipakai istilah 

“insurance”. Prof. Soekardono menerjemahkan “verzekering” itu dengan 

pertanggungan. Dalam hukum pertanggungan, orang yang 

mempertanggungkan disebut tertanggung sebagai terjemahan dari bahasa 

aslinya bahasa Belanda “verzekerde” dan dalam bahasa Inggris dipakai istilah 

“the insured”. Orang yang menanggung disebut penanggung sebagai 

terjemahan dari bahasa aslinya bahasa Belanda “verzekeraar” dan dalam 

bahasa Inggris dipakai istilah “the insurer”.10 Istilah “assurantie” dalam 

bahasa Indonesia menjadi asuransi yang lebih banyak dikenal dan dipakai 

dalam praktek perusahaan pertanggungan sehari-hari. 

                                                             
10 Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Asuransi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 

5-6. 
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Pengertian dari asuransi terdapat dalam Pasal 246 KUHD yang 

berbunyi sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu 

perjanjian, di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang 

tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian 

kepadanya karena suatu kerugian,  kerusakan, atau kehilangan  keuntungan 

yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa 

yang tak tertentu.” 

Menurut Gatot Supramono, kredit memiliki pengertian perjanjian 

pinjam-peminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai 

debitur. Asuransi kredit adalah proteksi yang diberikan oleh asuransi kepada 

Bank Umum/Lembaga Pembiayaan Keuangan atas risiko kegagalan debitur 

dalam melunasi fasilitas atau pinjaman tunai (cash loan) seperti  modal kerja, 

kredit perdagangan, dan lain-lain yang diberikan oleh Bank Umum/Lembaga 

Pembiayaan Keuangan.11 

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 

7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, 

membedakan kualitas kredit ke dalam 5 (lima) kolektibilitas, yaitu : 

1. Lancar (L), yaitu kredit yang memenuhi kriteria : 

a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; 

b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau 

c. Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai. 

2. Dalam Perhatian Khusus (DPK), yaitu kredit yang : 

                                                             
11 Tuti Rastuti, Op Cit, hlm 113 
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a. Terdapat tunggakan angsuran pembayaran pokok dan/atau 

bunga yang belum melampaui 90 hari; 

b. Kadang-kadang terjadi cerukan; 

c. Mutasi rekening relatif rendah; 

d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 

diperjanjikan; 

e. Didukung oleh pinjaman baru. 

3. Kurang Lancar (KL), yaitu kredit yang : 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang 

telah melampaui 90 hari; 

b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen; 

c. Frekuensi mutasi relatif rendah; 

d. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 

hari; 

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; 

f. Dokumentasi pinjaman yang lemah. 

4. Diragukan (D), yaitu kredit yang : 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang 

telah melampaui 180 hari; 

b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen; 

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; 

d. Terjadi kapitalisasi bunga; 

e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit 

maupun pengikatan jaminan. 

5. Macet (M), yaitu kredit yang :  

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang 

telah melampaui 270 hari; 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; 
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c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat 

dicairkan pada nilai wajar 

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak 

sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti 

yang telah diperjanjikan. Kredit macet dapat dihapuskan atau dibebaskan 

dengan syarat debitur mampu melunasi utang minimum 50% dari pokok 

kredit (khusus debitur yang masih memiliki agunan), atau cukup melunasi 

utang 15% (khusus debitur yang tidak memiliki gunan). Pelunasan utang 

tersebut dapat dilakukan secara tunai (cash- settlement), penyerahan aset 

(asset- settlement)12. 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam setiap penelitian, pasti terdapat suatu tujuan dan manfaat yang 

akan didapat dari diadakannya penelitian tersebut. Sesuai dengan perumusan 

yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

1. Guna memahami dan mengetahui Prinsip-prinsip Asuransi dalam 

Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kredit Perbankan di PT. 

Asuransi Bangun Askrida. 

2. Guna mengetahui hal apa saja yang menyebabkan terjadinya 

Kredit Macet dalam Asuransi Kredit Perbankan di PT. Asuransi 

Bangun Askrida. 

3. Guna mengetahui penyelesaian Kredit Macet dalam pelaksanaan 

Perjanjian Asuransi di PT. Asuransi Bangun Askrida. 

 

                                                             
12 Iswi Hariyani, R. Serfianto, D.P, Cita Yustisia, 2011, Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan 

Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan, (Jakarta : Visimedia), hlm. 52. 
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E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

secara umum dan Ilmu Hukum terutama Hukum Perdata; 

b. Memberikan bahan masukan atau referensi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

hukum asuransi; 

c. Memberikan gambaran yang jelas dalam pelaksanaan 

Asuransi Kredit Perbankan di PT. Asuransi Bangun Askrida. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk dapat dipakai sebagai pedoman dan memberi 

masukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang 

sejenis, baik oleh perseorangan maupun perusahaan asuransi 

dan bank; 

b. Untuk memberikan pemikiran alternatif  dalam pelaksanaan 

Asuransi Kredit Perbankan di PT. Asuransi Bangun Askrida. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata 

cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data.13 agar dapat 

menghasilkan data-data yang akurat dan tidak meragukan, perlu dilakukan 

secara sistematis sehingga penentuan metode yang dipakai merupakan 

langkah awal dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

                                                             
13 Heru Susetyo dan Henry Arianto, 2005, Pedoman Praktis Menulis Skripsi, Jakarta : Fakultas 

Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, hal. 18 
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1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

yuridis empiris, karena yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder 

untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer 

dilapangan atau terhadap masyarakat.14 Yang diikuti dengan wawancara 

atau penelitian di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Pemasar Kota 

Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini bersifat dekriptif yang memiliki arti 

yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang 

keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya.15  

Sehingga dapat menghasilkan data maupun gambaran mengenai 

pelaksanaan prinsip asuransi dalam perjanjian asuransi kredit di PT. 

Asuransi Bangun Askrida. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

 

 

 

                                                             
14 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal. 6 
15 Soerjono Soekanto, 1988, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal.12 
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4. Data Penelitian 

a.  Sumber Data 

1) Sumber Data Primer  

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung 

dalam penelitian lapangan dan keterangan yang berkaitan 

langsung dengan obyek penelitian berupa perjanjian asuransi 

kredit bank. 

2) Sumber Data Sekunder 

Merupakan sumber data yang berupa literatur-

literatur, arsip serta peraturan-peraturan yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. 

b.  Metode pengumpulan data  

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Studi kepustakaan 

Untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan 

mengkaji buku-buku literatur, peraturan perundang-

undangan, dokumen resmi dan sumber lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2) Observasi 

Suatu cara pengumpulan data yang dilaksanakan oleh 

peneliti dengan melaksanakan pengamatan secara langsung 

objek yang diteliti, dalam hal ini adalah PT. Asuransi 

Bangun Askrida Surakarta. Dengan cara non participant 
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observation yakni pengamat merupakan pihak luar yang 

bukan bagian langsung dari gejala yang dihadapi.16 

3) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab 

dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

di wawancarai yang memeberikan jawaban atas pertanyaan 

tersebut. Pada penelitian ini pewawancara adalah peneliti 

dan yang diwawancara adalah informan. Wawancara 

dilakukan secara baku terbuka yaitu urutan kata-kata, dan 

cara penyampaian dilakukan secara sama untuk semua 

informan. 

5. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dan diolah akan dibahas dengan 

menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang 

dilakukan dengan cara penelitian yang menghubungkan data yang 

diperoleh dari narasumber dan data dari perjanjian asuransi kredit bank 

serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk ditarik 

kesimpulannya. 

 

 

                                                             
16 Soerjono Soekanto,2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia(UI-

Press),hal.22 
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memperjelas isi dari skripsi ini penulis memaparkan 

sistematika yang meliputi: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tinjauan Pustaka 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Asuransi pada Umumnya 

1. Pengertian Asuransi 

2. Unsur-unsur Asuransi 

3. Fungsi dan Tujuan Asuransi 

4. Jenis-jenis Asuransi 

5. Prinsip-prinsip Asuransi 

B. Perjanjian Asuransi pada Umumnya 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Perjanjian Asuransi 

3. Asas dan Syarat Perjanjian Asuransi 

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

C. Perjanjian Kredit pada Umumnya 

1. Pengertian Kredit 

2. Macam-macam Kredit 

3. Unsur-unsur Kredit 
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4. Isi Perjanjian Kredit 

5. Jaminan Kredit 

D. Asuransi Kredit pada Umumnya 

1. Macam-macam Risiko dalam Asuransi Kredit 

2. Pengertian Asuransi Kredit 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil PT. Asuransi Bangun Askrida Surakarta 

B. Penerapan Prinsip Asuransi Dalam Pelaksanaan Perjanjian 

Asuransi Kredit Perbankan 

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dalam Asuransi 

Kredit Perbankan 

D. Alternatif Penyelesaian Kredit Macet melalui Mekanisme 

Perasuransian di PT. Asuransi Bangun Askrida? 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


