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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang 

mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat 

industri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), industrialisasi 

adalah usaha menggalakan industri dalam suatu negara. Industrialisasi adalah 

proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang 

berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya, industrialisasi 

bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor 

industri pengolahan sebagai sektor utama. Maksudnya, dengan adanya 

perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan 

sektor-sektor lainnya.
1
 

Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana 

masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin 

beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. 

Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan 

sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi 

teknologi. 

Dalam Industrialisasi ada perubahan filosofi manusia di mana manusia 

mengubah pandangan lingkungan sosialnya menjadi lebih kepada rasionalitas 
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(tindakan didasarkan atas pertimbangan, efisiensi, dan perhitungan, tidak lagi 

mengacu kepada moral, emosi, kebiasaan atau tradisi). Menurut para peniliti 

ada faktor yang menjadi acuan modernisasi industri dan pengembangan 

perusahaan. Mulai dari lingkungan politik dan hukum yang menguntungkan 

untuk dunia industri dan perdagangan, bisa juga dengan sumber daya alam 

yang beragam dan melimpah, dan juga sumber daya manusia yang cenderung 

rendah biaya, memiliki kemampuan dan bisa beradaptasi dengan 

pekerjaannya. 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total 

dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan 

penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur 

ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu 

negara. Pembangunan ekonomi tak lepas dari pertumbuhan ekonomi 

(economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan 

ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses 

pembangunan ekonomi. 

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan 

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk 

kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan 

indikasi keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Peran Perbankan sangat 

penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, peran 

perbankan memang tidak akan pernah bisa luput. Bagaimana tidak, perbankan 

sebagai lembaga intermediasi tentu menjadi salah satu faktor pemicu 

pergerakan ekonomi di seluruh sektor. Kenaikan permintaan kredit perbankan 
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baik kredit konsumsi, modal kerja, ataupun investasi tentu akan mendorong 

daya beli, pertumbuhan usaha, sampai dengan peningkatan investasi. Peran 

tersebut berpengaruh terhadap pergerakan roda perekonomian Indonesia.  

Ketika negara sedang melakukan proses pemulihan ekonomi, 

umumnya bank masih belum bisa optimal dalam menjalankan fungsi 

utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan internasional yang 

menggambarkan rasio perbandingan jumlah kredit yang diberikan pada pihak 

ketiga (LDR/ Loan to Deposit Ratio). Peranan intermediasi lembaga 

perbankan sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian suatu 

negara. Ketika terjadi penurunan jumlah kredit yang disalurkan akibat sikap 

kehati-hatian dari pihak bank, secara tidak langsung akan terjadi perlambatan 

pertumbuhan ekonomi di negara yang bersangkutan.  

Menurut Pasal 1 (11) Undang-Undang No.10/1998 tentang Perubahan 

Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) sebagai 

berikut :  

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak; 

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya; dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan 

meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan 

memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana 
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merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya 

hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa 

mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, 

dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, 

bunga dan hadiah sebagai daya tarik bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan 

dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa 

perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama 

tersebut. 

Kredit 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 untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
2
  

Atau dengan kata lain Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian 

kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit, Perjanjian kredit merupakan 

perjanjian konsensuil antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) 

yang melahirkan hubungan  hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban 

membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan 

berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. 

Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus 

mengatur perihal Perjanjian Kredit.  Namun dengan berdasarkan asas 

kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian 

kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban 

umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya 
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perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir 

dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. 

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit 

dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit dalam 

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, ketika perjanjian 

yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih sudah memenuhi 

persyaratan adanya subjek yaitu para pelakunya Debitur dan Kreditur sudah 

memenuhi syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata yaitu : 

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, maksud dari kata sepakat 

adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai 

hal-hal yang pokok dalam kontrak. 

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, asas cakap melakukan 

perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat 

pikirannya, ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut 

KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi 

wanita, menurut undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi 

wanita dan acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena 

berlaku secara umum. 

3. Adanya obyek, sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian 

haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas. 

4. Adanya kausa yang halal dalam pasal 1335 KUHPerdata, suatu 
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perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat 

dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai 

kekuatan hukum. 

Menurut Pasal 1(11) Undang-Undang No.10/1998 tentang Perubahan 

Atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (Undang-Undang IPerbankan) 

sebagai berikut : Kredit 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 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian Kredit adalah perjanjian 

pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit, setiap kredit 

yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit 

wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. 

Pandemi COVID-19  adalah peristiwa menyebarnya Penyakit 

coronavirus 2019 singkatan dari COVID-19) di seluruh dunia. Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak terhadap aspek 

sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  

Perubahan akibat pandemi itu tentu sangat kita bisa rasakan, 

apalagi hingga memunculkan berbagai kebijakan pemerintah untuk 

menghentikan segala aktivitas terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena 

mudahnya penyebaran virus sehingga bertambah pula angka kematian 

yang muncul. Segala aktivitas dihentikan, baik dalam aspek pekerjaan, 

pendidikan dan sebagainya. Dan salah satu aspek yang sangat terlihat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019


7 
 

 

dampaknya yakni dalam perekonomian. Covid-19 memberikan dampak 

yang besar terhadap negara khususnya pada sektor ekonomi.  

Kemunculan dari Coronavirus atau Covid-19 sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia yang akan 

mengalami kelesuan ekonomi. Faktor terbesar penyebab kelesuan ekonomi 

tersebut yaitu kebijakan pemerintah untuk melakukan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan sebagian besar masyarakat 

beraktivitas dirumah, hal ini tentunya akan mengurangi konsumsi masyarakat, 

dimana konsumsi masyarakat yang berkurang inilah yang menyebabkan 

kegiatan perekonomian lesu, karena turunnya daya beli di masyarakat. 

Penurunan daya beli ini akan berdampak lurus dengan kerugian yang di alami 

oleh para produsen, baik produsen yang mempunyai profit dan usaha dengan 

jangkauan konsumen yang besar, seperti penyedia jasa transportasi online, 

bioskop, dan restaurant maupun produsen kecil seperti usaha mikro kecil dan 

menengah. Jika hal ini terjadi terus menerus tidak menutup kemungkinan 

akan terjadi kebangkrutan dan menyebabkan lonjakan pengangguran.  

Dalam menjalankan peran utama, bank sebagai intermediasi atau 

perantara keuangan, bank mengambil dana dari masyarakat yang kelebihan 

dana kedalam bentuk tabungan, giro, atau deposito lalu menyalurkan dana 

tersebut dalam bentuk pinjaman atau (kredit). Dalam kondisi perekonomian 

sangat mempengaruhi bagaimana suatu bank dapat menjalankan fungsinya 

sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan di masyarakat. 

Dampak dari Pandemi Covid 19 dalam perbankan di masyarakat untuk saat 

ini yaitu masyarakat menghindari menabung bahkan menarik tabungannya  
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untuk kegiatan konsumsi mereka, hal ini menyebabkan cadangan uang di 

bank tidak bertambah bahkan berkurang, dan dana nya tidak berputar. Debitur 

yang harus memenuhi kewajibannya yaitu membayar kredit ditengah kondisi 

perekonomian yang sulit saat ini, mereka akan kesulitan untuk membayar 

angsuran tiap bulan. Hal itu menyebabkan meningkatnya angka Non 

Performing Loan (NPL), dimana peningkatan Non Performing Loand (NPL) 

mempunyai indikasi terjadinya masalah dalam Kredit Bank. Jika hal ini 

terjadi terus menerus tidak menutup kemungkinan berdampak pada kesehatan 

bank, bank akan dinyatakan tidak sehat oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 

karena laba kurang bisa masuk secara maksimal dikarenakan tergerusnya 

biaya kredit tidak lancar sehingga bank akan kesulitan likuiditas dan bisa 

mengalami collapse. 

 Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN 

PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI MASA PANDEMI 

COVID’19 (Studi Kasus di PT. BPR BKK PURWODADI) 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian  diatas,  maka dapat  dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa 

Pandemi Covid’19 di PT. BPR BKK Purwodadi? 

2. Bagaimana Upaya Penyelamatan Kredit Dimasa Pandemi Covid’19 di 

PT. BPR BKK Purwodadi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi Tujuan   dalam 

Penelian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit 

Perbankan Di Masa Pandemi Covid’19 di PT. BPR BKK Purwodadi 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Penyelamatan Kredit Di Masa 

Pandemi Covid’19 di PT. BPR BKK Purwodadi. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Salah satu hal yang penting dari penelitian adalah manfaat yang dapat 

diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengharapkan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, dan 

menambah khazanah keilmuan, dengan memberikan pengetahuan serta 

wawasan mahasiswa  khususnya dalam bidang ilmu tentang Analisis 

Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan  

Manfaat Praktis  

a. Bagi perbankan  

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan peneliti mengenai 

Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan, bagi 

masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi khususnya tentang BPR dan dijadikan bahan evaluasi 

agar BPR dapat menjalankan prinsip-prinsip manajemen 
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penyaluran pembiayaan kepada nasabah. 

b. Bagi masyarakat 

Diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak 

yang berkepentingan dapat dijadikan bahan masukan bagi 

masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan 

yang berkaitan dengan perbankan. 

 

E. Kerangka Pemikiran  

Kerangka Pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis 

besar logika bagaimana jalannya sebuah alur penelitian. 
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Pengertian Kredit menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan 

“Kredit 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 untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.  

Sedangkan pengertian Perjanjian menurut pasal 1313 Undang-Undang 

Hukum Perdata, Didefinisikan sebagai “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya 

dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih 

orang (pihak kepada satu orang atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas 

prestasi tersebut (kreditur).  

Sedangkan Perjanjian Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara 

pemberi kredit dan penerima kredit, Perjanjian kredit merupakan perjanjian 

konsensuil antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan 

hubungan  hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali 

pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi 

yang telah disepakati oleh para pihak. 

Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain, biasanya dengan 

menerima sesuatu dari pihak lainnya(kreditur) yang dijanjikan oleh debitur untuk 

membayar kembali diwaktu yang telah disepakati. 

Kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas 

layanan jasa yang diberikan di mana sudah diperjanjikan bahwa pihak 
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kedua(debitur) tersebut akan mengembalikan properti  yang nilainya sama. Atau 

lebih singkatnya, pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain.  

Masa Pandemi adalah masa dimana suatu wabah penyakit baru menyebar 

diseluruh dunia dan melampau batas. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori 

pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi yang berkelanjutan. 

Pandemi umumnya diklasifikasikan sebagai epidemic terlebih dahulu yang 

penyebaran penyakitnya cepat dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Pandemi 

Corona atau COVID-19 dimulai sebagai epidemic di China sebelum menyebar ke 

seluruh dunia dalam hitungan bulan dan menjadi pandemi. Maka, suatu penyakit 

dikategorikan sebagai pandemi apabila penyakit itu berkembang di beberapa 

wilayah yang baru terdampak melalui penularan wilayah setempat.  

Dampak dari masa pandemi adalah dampak yang ditimbulkan karena 

adanya pandemi covid-19. Dampak yang paling serius adalah pada sektor 

perekonomian. Salah satunya bagi debitur pelaku UMKM yang usahanya terkena 

dampak dari penyebaran Covid-19, sehingga debitur tidak bisa memenuhi 

kewajibannya setiap bulan, yang mengakibatkan bank harus menjalankan aturan 

dari pemerintah yaitu melakukan restrukturisasi kredit. 

 Terkait dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang 

ekonomi atau kredit khususnya yang berkaitan dengan Kejadian Luar Biasa ini. 

Yaitu melakukan upaya penyelamatan kredit di masa pandemi untuk mengatasi 

debitur yang usahanya terkena dampak dari Covid-19, pemerintah  menerbitkan 

Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 11/POJK.03/2020 

Tentang Stimulus perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical 

Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. 
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F. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan  

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di 

lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, 

kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan teori hukum yang ada.
3
 

2. Jenis Penelitian  

Penelitian ini dikemas dalam bentuk Deskriptif yaitu peneliti 

mempunyai tujuan menggambarkan dan melaporkan secara jelas, 

sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

Pelaksanaan perjanjian kredit perbankan dengan restrukturisasi.
4
 

3. Sumber dan Jenis Data 

a. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang terkait dengan 

permasalahan yang dikaji. 
5
Data sekunder ini terdiri dari dua macam: 

b. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan 

yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/POJK.03/2020 

tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019, 

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

                                                           
3
 Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75. 

4
 Sanaplah Faisol, “Format-format Penelitian Sosial”, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), Hal 20 

5
 Amirudin &amp; Zaenal Asiki, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali 

Pers, hal. 30 
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Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 

Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, dan Menengah, Peraturan 

Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum 

Pemberian Kredit Bank Umum dan KUH Perdata.  

c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pendukung yang memuat 

informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya, buku-buku 

yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, jurnal-jurnal, 

makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan 

dengan penelitian ini. 

4. Metode pengumpulan data 

 Yaitu dengan cara langsung ke objek penelitian yang diteliti pada 

PT. BPR BKK Purwodadi. Adapun terkait pengumpulan data yang 

dilakukan adalah 

a. Pengamatan (obsevasi), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak 

secara langsung dengan pihak pihak secara langsung pada objek yang 

diteliti . 

b. Wawancara (interview) yakni dengan melakukan tanya jawab dengan 

pihak pihak yang berwenang dalam perusahaan dan nasabah untuk 

memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini . 

5. Metode analisis data 

 Data yang diperoleh baik studi kepustakaan maupun dari penelitian 

lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif 

kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan 

menyelesaikan data yang diperoleh dari teor-teori, asas-asas dan kaidah-
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kaidah hukum yang diperoleh dari studi pustaka dan dihubungkan oleh 

data yang diperoleh dari lapangan sehingga diperoleh jawaban dari 

permasalahan yang dirumuskan tersebut. Pengolahan data secara 

sederhana diartikan sebagai proses mengartikan/ memahami data-data 

lapangan dan perpustakaan dengan tujuan,  rancangan dan sifat 

penelitian.  

 

G. Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar penyusunan skripsi ini membahas beberapa bab yang 

masing masing sub-sub bagian disesuaikan dengan kepentingan untuk 

memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar 

lebih mudah dipahami. Untuk lebih jelas sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian  

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tentang Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Perjanjian dan Kredit  
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2. Unsur- Unsur Kredit 

3. Syarat – syarat perjanjian kredit 

4. Prinsip Trust dan Prudent dalam Perjanjian Kredit 

5. Akibat Perjanjian Kredit 

B. Tentang Pandemi COVID-19 

C. Kebijakan Restrukturisasi Kredit 

1. Pengertian Restrukturisasi Kredit 

2.  Dasar Hukum Restrukturisasi Kredit 

3. Fungsi dan Tujuan Restrukturisasi Kredit 

4. Syarat-Syarat Restrukturisasi Kredit  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi 

Covid’19  

B. Upaya Penyelamatan Kredit Dimasa Pandemi Covid’19  

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 


