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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kebutuhan akan dana bagi perseorangan ataupun perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan usahanya merupakan kebutuhan yang amat esensial. 

Dana yang diperlukan pada umumnya berjumlah sangat besar, sedangkan dana 

pribadi yang dimiliki sangatlah terbatas. Oleh karenanya diperlukan dana dari 

berbagai sumber. Salah satu sumber dana tersebut berupa kredit yang  dapat 

diperoleh dari Bank, lembaga pembiayaan dan lain-lain.  

Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit biasanya disertai pula 

dengan meningkatnya kredit yang bermasalah, walau prosentase jumlah dan 

peningkatannya kecil, tetapi kredit macet ini akan dapat mempengaruhi 

kesehatan perbankan.  Kegiatan menyalurkan kredit ini mengandung risiko 

yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha Bank. Likuditas 

keuangan, solvabilitas dan profitabilitas Bank sangat dipengaruhi oleh 

keberhasilan mereka dalam mengelola kredit yang disalurkan, kebanyakan 

Bank yang bangkrut atau menghadapi kesulitan keuangan yang akut 

disebabkan terjerat kasus kredit macet dalam jumlah besar.   

Hak Tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHT adalah hak 

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. 
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Dari pengertian Tanggungan tersebut, UUHT telah memberikan 

perlindungan kepada kreditor atau penerima Hak Tanggungan. Namun hukum 

bukan hanya memperhatikan kepentingan kreditor semata. Perlindungan juga 

harus diberikan kepada debitor atau pemberi Hak Tanggungan. Bahkan juga 

kepada pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh oleh cara 

penyelesaian utang-piutang antara kreditor dan debitor, dalam hal debitor 

cidera janji. Pihak ketiga itu, khususnya para kreditor yang lain dan pihak yang 

membeli obyek Hak Tanggungan.1 

Perjanjian kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan bukan merupakan 

hak jaminan yang lahir karena Undang-Undang melainkan lahir karena harus 

diperjanjian terlebih dahulu antar Bank selaku kreditor dengan nasabah selaku 

debitor. Oleh karena itu secara yuridis pengikatan jaminan Hak Tanggungan 

lebih bersifat khusus jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan 

Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata.   

Fokus perhatian dalam masalah jaminan Hak Tanggungan adalah 

apabila debitor cidera janji (wanprestasi), tanah (hak atas tanah) yang di bebani 

hak tanggungan ini berhak di jual oleh pemegang hak tanggungan tanpa 

persetujuan dari pemberi hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan tidak 

dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut. 

Dijelaskan bahwa dengan adanya kesepakatan antara pemberi dan 

pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat di 

laksanakan di bawah tangan, jika dengan cara itu akan dapat di peroleh harga 

tertinggi yang menguntungkan semua pihak, demikian di tentukan oloeh pasal 

                                                
1  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 404-405. 
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20 ayat (2) UUHT. Bank atau koperasi simpan pinjam tidak mungkin 

melakukan penjualan di bawah tangan terhadap objek hak tanggungan atau 

agunan kredit itu apabila debitor tidak menyetujuinya. 

Apabila kredit sudah menjadi macet, seringkali lembaga keuangan bank 

maupun bukan Bank  menghadapi kesulitan untuk dapat memperoleh 

persetujuan nasabah debitor. Kesulitan untuk memperoleh persetujuan nasabah 

tersebut dapat terjadi misalnya karena nasabah debitor yang tidak lagi beritikad 

baik tidak bersedia di temui oleh pihak bank, atau tidak di ketahui lagi 

keberadaannya. Agar bank kelak setelah kredit di berikan, tidak mengalami 

kesulitan yang demikian, bank pada waktu kredit di berikan, mensyaratkan 

agar di dalam perjanjian kredit di perjanjikan bahwa bank diberi kewenangan 

untuk dapat menjual sendiri agunan tersebut secara di bawah tangan atau 

meminta kepada debitor untuk memberikan surat kuasa khusus yang 

memberikan kekuasaan kepada bank untuk dapat menjual sendiri agunan 

tersebut secara di bawah tangan.2 

Adanya kasus penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak 

tanggungan di Koperasi Mitra Mandiri malang  tahun  2012 didasarkan pada 

wawancara yang penulis lakukan terhadap Anthony Djoko Widiyanto, selaku 

Manager Koperasi, menurutnya, Pihak debitur sudah tidak memenuhi kriteria 

kurang lancar dan diragukan karena belum ada pelunasan sama sekali dari 

bulan Juli, Agustus dan September sehingga memaksa Pihak Koperasi untuk 

melakukan usaha penyelamatan pinjaman. Debitur yang dimaksud disini 

adalah Hendri Yulianto yaitu salah seorang nasabah Koperasi Mitra Mandiri 

                                                
2  Remmy Sjahdeini Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok Masalah 

yang di hadapi Oleh Perbankan suatu Kajian Mengenai UUHT (Bandung : Alumni, 1999) hal 166. 
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Malang yang menjalankan usahanya di bidang Loundry. Pada bulan Februari 

2012, Hendri Yulianto telah mengajukan pinjaman modal usaha di Koperasi 

Mitra Mandiri sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk keperluan mengembangkan 

usahanya. Pinjaman tersebut akan diangsur selama 3 tahun dengan angsuran 

perbulannya Rp. 2.225.000,-. Pada bulan kesatu sampai keempat angsuran 

pinjamannya tidak terdapat kendala apapun, namun diangsurannya yang 

kelima- sekarang kewajibannya kepada koperasi tak kunjung terselesaiakan. 

Dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan 

yang dilakukan secara dibawah tangan. 

Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan Hak Tanggungan dalam 

suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum bagi semua pihak. Untuk itu baik lembaga keuangan 

Bank maupun bukan Bank dalam memberikan kredit harus ada jaminan 

sebagai pengamanan dan kepastian akan kredit yang diberikan, karena tanpa 

adanya pengamanan kedua lembaga keuangan tersebut sulit menghindari resiko 

sebagai akibat dari kreditur yang wanprestasi.  

Dengan demikian, pemberian kredit oleh lembaga keuangan Bank 

maupun bukan Bank senantiasa memberikan kemungkinan tidak dapat 

dilunasinya kredit tersebut pada saat jatuh tempo. Kemacetan kredit seperti ini 

secara tidak langsung juga akan memberikan dampak yang negatif terhadap 

masyarakat, Untuk memperkecil kerugian yang ditimbulkan oleh kredit macet 

tersebut, lazimnya pihak Bank akan meminta kepada pihak debiturnya untuk 

memberikan jaminan bagi pengembalian kredit tersebut. Untuk memperkecil 

risiko yang ditimbulkan oleh kredit macet tersebut dan untuk menjaga kondisi 

lembaga keuangan tersebut tetap berjalan efisien. 



5 

 

Salah satu usaha untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum 

bagi Lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank dengan cepat dan 

biaya ringan adalah dengan memperkuat lembaga jaminan kredit, yaitu dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Banda-benda yang berkaitan dengan Tanah, 

dimana didalamnya diatur mengenai eksekusi hak tanggungan yang merupakan 

aspek perlindungan hukum bagi kreditur dalam penyelesaian kredit macet.  

Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi 

secara suka rela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan 

piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta 

kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur 

itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang 

kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang 

debitur. 3 

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang menjalankan usahanya  

di Kota Malang adalah Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri. Koperasi ini 

memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya yang memerlukan dana 

dan pengembaliannya dilaksanakan dengan cara angsuran. Dalam kegiatannya, 

koperasi ini menawarkan berbagai produk pinjaman baik berupa barang 

bergerak maupun tidak bergerak diantaranya adalah tanah dan bangunan 

sebagai obyek jaminan. 

Dari gambaran latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum yang berjudul Studi Kasus Penyelesaian Kredit 

macet Dengan Penjualan Objek Hak Tanggungan atas Tanah secara “Di Bawah 

Tangan” (Studi Di Koperasi Mitra Mandiri Malang). 
                                                

3  Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum 
Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 34.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan penjualan objek hak 

tanggungan atas tanah secara “di bawah tangan” di koperasi Mitra Mandiri 

Malang? 

2. Faktor apa yang menjadi Pendukung dalam penyelesaian  kredit macet 

dengan penjualan objek hak tanggungan atas tanah secara “di bawah 

tangan” di koperasi Mitra Mandiri Malang? 

 
C. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui dan  mendeskripsikan pelaksanaan penyelesaian kredit 

macet dengan penjualan objek hak tanggungan atas tanah secara “di bawah 

tangan” di koperasi Mitra Mandiri Malang 

2. Untuk menganalisa faktor Pendukung dalam penyelesaian  kredit macet 

dengan penjualan objek hak tanggungan atas tanah secara “di bawah 

tangan” di koperasi Mitra Mandiri Malang 

 
D. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, yaitu hukum Jaminan, 

Perbankan hukum Perdata yang berkaitan pelaksanaan  penyelesaian kredit 

macet dengan penjualan objek hak tanggungan atas tanah secara “di bawah 

tangan”.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan 

pengetahuan penulis tentang pelaksanaan penyelesaian kredit macet 

dengan penjualan objek hak tanggungan atas tanah secara “di bawah 

tangan”, sekaligus juga sebagai persyaratan untuk mencapai gelar 

kesarjanaan (S1) di bidang ilmu hukum pada Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Koperasi Mitra Mandiri 

Agar Koperasi Mitra Mandiri lebih berhati-hati dalam menyalurkan 

kreditnya baik dalam aspek penilaian karakter maupun benda yang akan 

dijaminkan oleh calon debitur agar terhindar dari kredit macet.  

c. Bagi masyarakat 

Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang hukum, terutama 

dalam kaitannya dengan hukum yang mengatur permasalahan  kredit 

macet dengan penjualan objek hak tanggungan atas tanah secara “di 

bawah tangan”, sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui aspek 

teoritis dan praktis tentang pelaksanaan penyelesaian kredit macet 

dengan penjualan objek hak tanggungan atas tanah secara “di bawah 

tangan”.  

 
E. Metoda Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan 

yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang 
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pembahasannya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum serta dengan melihat realita yang 

terjadi di tengah masyarakat. 4 Menurut Soekamto, pendekatan ini 

memandang hukum sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat, sesuai 

dengan norma-norma tertulis yang dirumuskan dan diundangkan oleh 

lembaga atau pejabat berwenang yang mengacu pada ketentuan yang 

terdapat dalam Perundang-undangan.  Sedangkan pendekatan secara 

sosiologis yaitu lebih mengacu pada berlakunya atau realita yang terjadi di 

masyarakat5.  

Melalui penulisan hukum ini, peneliti akan melihat prosedur 

pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan penjualan objek hak 

tanggungan atas tanah secara “di bawah tangan” di Koperasi Mitra Mandiri 

beserta hambatan dan upayanya. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Koperasi Mitra Mandiri Malang atau di 

singkat Koperasi Mitra Mandiri yang berlokasi di Jl. Raya Ngijo No. 15 

Kec. Karangploso Kab. Malang . Pertimbangan tempat penelitian ini 

dikarenakan Koperasi Mitra Mandiri tersebut telah menyalurkan kreditnya 

kepada para anggotanya dengan Bunga Pinjaman 36% / tahun dengan 

maksimal Pinjaman Rp 60.000.000,- dan jangka waktu Pinjaman 24 bulan. 

Dari data tersebut terdapat beberapa anggotanya yang melakukan pinjaman 

dengan jaminan hak tanggungan atas tanah dan bangunan, sehingga sangat 

                                                
4 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta. 1991, Hal, 6 
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Jakarta. Jakarta. 

1986. hal 51 
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membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. 

Adanya kasus penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak 

tanggungan di Koperasi Mitra Mandiri malang  tahun  2012 didasarkan pada 

wawancara yang penulis lakukan terhadap Anthony Djoko Widiyanto, 

selaku Manager Koperasi, menurutnya, Hendri Yulianto sebagai debitur 

sudah tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan karena belum 

ada pelunasan sama sekali dari bulan Juli, Agustus dan September sehingga 

memaksa Pihak Koperasi untuk melakukan usaha penyelamatan pinjaman. 

Hendri Yulianto adalah salah seorang nasabah Koperasi Mitra Mandiri 

Malang yang menjalankan usahanya di bidang Loundry. Pada bulan 

Februari 2012, Hendri Yulianto telah mengajukan pinjaman modal usaha di 

Koperasi Mitra Mandiri sejumlah Rp. 35.000.000,- untuk keperluan 

mengembangkan usahanya. Pinjaman tersebut akan diangsur selama 3 tahun 

dengan angsuran perbulannya Rp. 2.225.000,-. Pada bulan kesatu sampai 

keempat angsuran pinjamannya tidak terdapat kendala apapun, namun 

diangsurannya yang kelima- sekarang kewajibannya kepada koperasi tak 

kunjung terselesaiakan. Dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet 

dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukan secara dibawah tangan. 

3. Jenis Data 

a. Jenis Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 

penelitian di lapangan (Field Research), berupa : hasil wawancara 

dengan responden yaitu berupa penjelasan Pegawai atau Staff Koperasi 

Mitra Mandiri mengenai prosedur pelaksanaan penyelesaian kredit macet 

dengan penjualan objek hak tanggungan atas tanah secara “di bawah 
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tangan” di Koperasi Mitra Mandiri beserta hambatan dan upayanya.  

Kedua adalah melalui studi dokumen dimana penulis akan 

mempelajari dan mengumpulkan berkas-berkas penting dari Koperasi 

Mitra Mandiri yang terkait dengan Studi Kasus penyelesain kredit macet 

dengan penjualan objek hak tanggungan atas tanah secara “di bawah 

tangan” di Koperasi Mitra Mandiri. 

b. Jenis Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dapat memperjelas analisis pada 

data primer yang berhasil diperoleh di lapangan. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa : data yang diperoleh dari hasil penelusuran 

kepustakaan dan peraturan hukum yang mengatur segala hal yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian . 

Data ini meliputi : peraturan perundang-undangan yang berupa : 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Het 

Herzine Indonesich Reglemen ( HIR-Hukum Acara Perdata ), Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, 

KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

1992 Tentang Perkoperasian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 

Tentang Bank Indonesia dan Produk Perundang-Undangan lain yang 

lahir sebagai pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Disamping itu juga 

digunakan literatur-literatur dan artikel yang berkaitan dengan hukum 

eksekusi hak tanggungan. 
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4. Teknik Pengumpul Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi :   

a. Teknik pengumpulan Data Primer. 

1) Wawancara  

Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dalam sebuah 

penelitian. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang 

hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada 

responden. Data semacam ini merupakan tulang punggung penelitian6.  

Adapun cara yang dilakukan peneliti adalah dengan tanya 

jawab, wawancara atau dialog secara langsung ataupun melalui e-

mail, telepon, sms dengan Responden yang telah ditentukan tersebut 

diatas yang bertujuan memberi keterangan dan dapat menggali 

informasi tentang data yang diperlukan secara sistematis7. Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan kepada pegawai atau Staff 

Koperasi Mitra Mandiri yang memiliki kompetensi yang dipilih secara 

purposive. 

Dalam penelitian  ini, penulis melakukan wawancara terhadap 

Kepala atau staf dan nasabah dari Koperasi Mitra Mandiri. Staf dari 

Koperasi Mitra Mandiri itu sendiri terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu : 

a) Bapak Suhitno Suyud, SE, MM, selaku Pengurus Koperasi. 

b) Bapak Anthony Djoko Widiyanto, SE, selaku Manager Koperasi. 

                                                
6  Masri Singarimbun,1987.Metode Penelitian Survey, LP3ES, Yogyakarta, hal 192. 
7 Hamidi, 2004.Metode Penelitian Kualitatif, UMM Press, Malang, hal 72-73. 



12 

 

Selain pihak dari Koperasi Mitra Mandiri itu sendiri, yang 

menjadi, responden dalam penelitian ini juga meliputi nasabah di 

Koperasi Mitra Mandiri tersebut, diantaranya adalah Bapak Hendri 

Yulianto yang melakukan pinjaman dengan jaminan hak tanggungan. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara purposive sampling, dimana dalam penggunaan teknik purposive 

sampling tersebut dilakukan pengambilan sampel dengan sudah ada 

tujuannya dan sudah tersedia rencana sebelumnya.8 Teknik purposive 

sampling ini ditujukan kepada staff dari Koperasi Mitra Mandiri 

Malang.  

Berdasarkan penggunaan teknik purposive sampling tersebut 

maka data yang diperoleh adalah data langsung dari informasi Kepala 

atau staff dari Koperasi Mitra Mandiri Malng tersebut mengenai objek 

yang akan diteliti. Namun untuk data dari nasabah, penulis 

menggunakan teknik random sampling, artinya adalah mengumpulkan 

data tentang besaran sekelompok orang  yang sedang disurvei dalam 

hal ini tidak perlu melakukan survei terhadap seluruh populasi, tetapi 

hanya memilih sampel secara acak dari populasi.9 Teknik random 

sampling akan penulis lakukan terhadap dua nasabah Koperasi Mitra 

Mandiri Malang dari tahun 2010 sampai dengan 2011 yang kemudian 

akan penulis pilih secara acak. 

                                                
8  Sugiono, 2009, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, Hal. 53 
9   Ibid  
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2) Studi dokumen  

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan 

penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan10. 

Pada studi dokumentasi ini sumber informasi diperoleh dari bahan-

bahan tertulis atau catatan, arsip dari Koperasi Mitra Mandiri Malang 

terkait dengan masalah hak tanggungan  

b. Teknik pengumpulan Data Sekunder. 

Dalam teknik pengumpulan data sekunder penulis menggunakan 

Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum 

yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta 

dibutuhkan dalam penunjang penelitian yakni penulisan yang didasarkan 

pada data-data yang dijadikan objek penelitian seperti buku-buku 

pustaka, internet, majalah, artikel, surat kabar, buletin dan mengenai 

segala permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. 

5. Teknik Analisa Data 

Didalam menentukan analisa data, maka penulis menggunakan 

analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara membuat deskriptif atas permasalahan yang telah 

diidentifikasikan dan memberikan predikat kepada variabel yang diteliti 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.11 Metode ini memaparkan semua 

data, baik yang berupa data primer maupun sekunder yang telah diperoleh, 

kemudian dianalisis berdasarkan teori dan perundang-undangan. Melalui 

                                                
10 Ibid. 
11 Arikunto, Suharsimi. 1992, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, 

Jakarta. hal, 353 
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penulisan hukum ini, peneliti akan menganalisa secara deskriptif mengenai 

pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan penjualan objek hak 

tanggungan atas tanah secara “di bawah tangan”  di Koperasi Mitra Mandiri 

Malang beserta hambatan dan upayanya. 

 
F. Sistematika Penulisan 

Dalam Penelitian tugas akhir ini, penulis akan membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub bab, adapun bab-bab tersebut adalah 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian  dan 

sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menyajikan teori mengenai tinjauan tentang perjanjian 

kredit, hak tanggungan, wanprestasi, serta mengenai Koperasi 

Simpan Pinjam.   

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan 

permasalahan dan pembahasan mengenai pelaksanaan penyelesaian 

kredit macet dengan penjualan objek hak tanggungan atas tanah 

secara “di bawah tangan” di Koperasi Mitra Mandiri Malang serta 

faktor pendukung atau  penghambat  penyelesaian kredit macet 

dengan penjualan objek hak tanggungan atas tanah secara “di bawah 

tangan” 
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BAB IV  PENUTUP  

Bab ini berisi tentang simpulan yang diambil berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan dan saran dari penulis terhadap apa yang 

telah dibahas didalam penulisan hukum ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


