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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Dengan perkembangan kebutuhan perekonomian yang semakin besar, 

maka hal tersebut juga berdampak pada perkembangan pemberian kredit dengan 

agunan juga mengalami perubahan. Beberapa jenis kredit perbankan dewasa ini 

telah menganggap bahwa pemberian kredit dengan agunan barang bukan 

merupakan faktor mutlak keberhasilan pengembalian kredit oleh debitur-

debiturnya. Beberapa fakta Iain yang tidak berhubungan langsung dengan agunan 

turut memberikan andil yang cukup besar terhadap penilaian bank dalam 

pemberian kredit. 

Sejalan dengan perkembangan jumlah Bank dan persaingan antara Bank 

yang semakin sulit, maka untuk mengamankan kepentingan masyarakat 

diperlukan penyempurnaan atas pendekatan, strategi dan tata cara pengawasan 

dan pembinaan bank. Dewasa ini, tingkat persaingan dalam dunia bisnis semakin 

ketat, sehingga aktivitas usaha Bank harus diselaraskan dengan perkembangan 

dan kemajuan teknologi yang semakin pesat serta kondisi ekonomi nasional dan 

global. Dalam negara yang semakin maju sangat dibutuhkan peranan Bank 

sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat.  
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Pemerintah dalam mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang semakin 

pesat, maka pemerintah mulai mengeluarkan serangkaian kebijakan paket 

deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan. Di dunia perbankan, 

banyak bermunculan kredit atau pinjaman-pinjaman yang dikeluarkan oleh bank 

lokal maupun bank asing, bentuk kredit yang diberikan oleh bank lokal maupun 

bank asing beraneka ragam, mulai dari kredit dengan anggunan maupun kredit 

tanpa agunan. Sebelum tahun 2005, bank-bank asing yang telah meluncurkan 

kredit tanpa anggunan adalah Standart Chartered Bank, Citibank, dan ABN Amro 

Bank, serta HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corpration). Sementara ini 

bank nasional milik pemerintah maupun swasta yang telah terjun ke jenis produk 

kredit tanpa agunan antara lain Bank Rakyat Indonesia, Bank Artha Graha, Bank  

Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Bukopin serta Bank Danamon.7  

Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa fungsi utama 

Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat 

yang bertujuan menunjang pelaksanan pembangunan nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, 

maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank juga 

                                                             
7 www.perencanaan-keuangan.com.files/tanpa-agunan.html. 2006. hal 2. 
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menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan 

berbagai macam kredit. 

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan ketentuan 

tersebut dalam pembukaan kredit Perbankan harus didasarkan pada persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului 

dengan adanya Perjanjian Kredit.   

Perjanjian Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau debitur 

bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang 

umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. 

Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan Bank, karena uang 

yang dipinjamkan kepada debitur berasal atau bersumber dari masyarakat yang 

disimpan pada Bank itu sehingga risiko tersebut sangat berpengaruh atas 

kepercayaan masyarakat kepada Bank yang sekaligus kepada keamanan dana 

masyarakat tersebut. 

Kredit yang diberikan oleh Bank tentu saja mengandung risiko, sehingga 

dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang 

sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi 
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kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang 

harus diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum 

memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap 

watak, kemampuan, dan prospek usaha dari debitur.8 

Salah satu Bank swasta yang telah mengeluarkan Kredit Tanpa Agunan 

berharap bahwa adanya kredit tanpa agunan akan memiliki potensi bisnis kredit 

yang sangat besar, contohnya adalah Bank Danamon. Oleh karena itu, Bank 

Danamon membuka pasar mikro yang diberi nama Danamon Simpan Pinjam 

(DSP) Solusi Modal. Produk baru dari DSP ini memiliki kelebihan menganalisa 

potensi pasar termasuk Kredit Tanpa Agunan dengan skala prioritas nasabah yang 

memiliki perputaran usaha paling tinggi Rp. 1 milyar pertahun. Suku bunga kredit 

yang ditawarkan oleh DSP berkisar 2,25% - 2,75% per bulan, untuk plafon kredit 

yang diberikan minimal Rp.2.500.000  sampai maksimal Rp. 50.000.000 dan 

jangka waktu / tenor kreditnya 6, 12, 18, 24, 30 dan maksimal 36 bulan9. Tujuan 

utama dari kredit ini diberikan  adalah untuk modal usaha, bisa juga untuk 

keperluan investasi, yang bersifat membantu memudahkan masyarakat khususnya 

kalangan menengah ke bawah menjalin kerjasama dengan Bank. Bank yang 

dulunya dianggap suatu lembaga keuangan yang sulit dijangkau masyarakat 

menengah ke bawah, sekarang telah berubah anggapan tersebut. Serta kredit 

bukanlah suatu monopoli kalangan Perbankan.  

                                                             
8 Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, hal. 68 
9 Danamon, 2008, self employeed mass market& Danamon Learning center, hal.16 
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Pada dasarnya, kredit tanpa agunan ini punya banyak sekali peminat, 

selain syaratnya mudah, juga karena selalu dibumbui janji-janji proses yang cepat. 

Namun, banyak yang tidak sadar, betapapun mudahnya pinjaman kredit ini, ada 

harga yang harus dibayar, yakni tingginya suku bunga yang dikenakan pada 

debitur. Karena tingginya suku bunga, maka kredit pinjaman model ini biasanya 

kurang laku bagi orang-orang yang tidak dalam kondisi kesulitan. Sebaliknya, 

kredit model ini sangat membantu bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan 

dana dan mereka tidak memiliki jaminan. Karena tingkat suku bunga yang 

lumayan tinggi tidak merekomendasikan kepada mereka yang ingin ambil kredit 

karena sekedar ingin membeli sesuatu yang tidak penting. Dengan kata lain hasrat 

konsumtif hanya akan membuat diri kita dalam kesulitan kelak kemudian hari. 

Dengan tidak adanya agunan sebagai unsure utama pemberian kredit, maka hal ini 

sangat menguntungkan bagi para pemilik usaha khususnya usaha kecil menengah 

yang sedang berkembang karena jika seandainya terjadi wansprestasi maka pihak 

bank tidak bisa melakukan eksekusi benda-benda milik debitur. Hal ini 

disebabkan karena tidak adanya agunan maka Bank bukan merupakan kredit 

preferen dan tidak punya hak untuk mengeksekusi benda-benda milik debitur 

secara langsung. 

Fungsi eksekusi terhadap barang jaminan adalah sebagai suatu sarana 

perlindungan yang diberikan kepada kreditor apabila debitor wanprestasi untuk 

mendapatkan pelunasan atas hak tagihnya dengan cara menjual barang jaminan 

untuk membayar pelunasan atas utang berupa utang pokok, bunga dan biayabiaya 
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lain. Parate eksekusi merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan eksekusi yang 

memberikan kemudahan yaitu bahwa kreditor menjual barang jaminan tersebut 

atas kekuasaannya sendiri yang seolah-olah adalah barangnya sendiri tanpa 

adanya izin Ketua Pengadilan Negeri.  

Adanya parate eksekusi ini terkait dengan sejarahnya bahwa parate 

eksekusi diberikan untuk membantu rakyat kecil yang membutuhkan dana tidak 

terlalu besar agar bank mau memberikan kreditnya karena apabila eksekusi 

dilakukan dengan prosedur gugatan melalui pengadilan maka bank tidak akan 

memberikan kreditnya karena terjadi ketidakseimbangan antara jumlah dana 

dengan pengorbanan yang dilakukan.  

Meskipun demikian pihak debitur harus mengetahui jika mereka bisa 

kehilangan harta kekayaan mereka, seandainya debitur yang bersangkutan 

melakukan wansprestasi. Karena sudah tercantum dalam perjanjian kreditnya.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih dalam lagi mengenai “Penyelesaian Wansprestasi Pada 

Perjanjian Kredit Usaha Kecil Tanpa Agunan “ 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada Bank 

Danamon Simpan Pinjam (DSP) Solusi Modal Unit Klojen - Malang? 

2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi kredit tanpa agunan pada Bank Danamon 

Simpan Pinjam (DSP) Unit Klojen – Malang ? 
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C. Tujuan Penulisan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan pada DSP 

Solusi Modal Unit Klojen - Malang; 

2. Untuk mengetahui  penyelesaian wanprestasi kredit tanpa agunan pada DSP 

Solusi Modal Unit Klojen – Malang. 

 

D. Manfaat Penulisan  

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, 

terutama dalam hal ini mata kuliah hukum Jaminan, hukum Perbankan dan 

hukum Perdata yang berkaitan  dengan Penyelesaian Wansprestasi Pada 

Perjanjian Kredit Usaha Kecil Tanpa Agunan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis,  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan 

pengetahuan penulis terhadap penyelesaian wansprestasi pada perjanjian 

kredit usaha kecil tanpa agunan, sekaligus sebagai persyaratan untuk 

mencapai gelar kesarjanaan (S1) di bidang ilmu hukum pada Universitas 

Muhammadiyah Malang  

b. Bagi Instansi Terkait 
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Dalam hal ini adalah bagi Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Solusi 

Modal Unit Klojen Malang, memberikan sumbangan pemikiran berkaitan 

dengan Penyelesaian Wansprestasi Pada Perjanjian Kredit Usaha Kecil 

Tanpa Agunan  

c. Bagi masyarakat 

Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang hukum, terutama dalam 

kaitannya dengan hukum yang mengatur permasalahan wansprestasi yang 

menggunakan kredit tanpa agunan pada Bank Danamon Simpan Pinjam 

(DSP) Solusi Modal Unit Klojen - Malang. Dengan demikian hal ini turut 

serta menciptakan supremasi hukum serta kesadaran hukum dalam lingkup 

masyarakat.  

 

E. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis. Yang dimaksud yuridis, yaitu tinjauan 

berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Sedang 

sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkup 

masyarakat.10 

                                                             
10  Bambang, Sungguno. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, hal 42 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan pendekatan 

yuridis-sosiologis adalah penelitian hukum yang  secara sistematis dan intensif 

melakukan kajian terhadap aspek hukum, yaitu yuridis, dari perspektif hukum 

dan peraturan undang-undang dan aspek sosial, yang mana merupakan aplikasi 

fenomena di masyarakat11. Dalam kaitannya dengan penelitian, penulis 

melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi, yaitu Penyelesaian 

Wansprestasi Pada Perjanjian Kredit Usaha Kecil Tanpa Agunan kemudian 

melakukan tinjauan terhadap fenomena tersebut dari perspektif hukum. 

2. Lokasi Penelitian   

Pertimbanagan Danamon Simpan Pinjam  Malang menjadi objek 

penelitian dalam skripsi ini karena Danamon Simpan Pinjam merupakan 

lembaga keuangan yang mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian 

menengah ke bawah. Peran strategis Danamon Simpan Pinjam tersebut sebagai 

lembaga yang yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat 

secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat, juga 

sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran 

perekonomian.  Dimana di dalam kredit Danamon Simpan Pinjam ini tidak 

menggunakan agunan (jaminan) dalam perjanjian kreditnya. Karena di dalam 

danamon simpan pinjam banyak juga terdapat kasus-kasus yang mengenai 

kelalaian/ wansprestasi yang dilakukan oleh Debitur nya mengenai perjanjian 

kreditnya.  
                                                             
11  Ibid., hal h.72 
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Selain itu Danamon Simpan Pinjam juga merupakan lembaga keuangan 

yang telah melaksanakan proses pelaksanaan kredit tanpa aguanan didalam 

prakteknya, sehingga Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Solusi Modal Unit 

Klojen - Malang yang beralamatkan di Ruko Danau Toba A4 Sawojajar –

Malang dijadikan objek penelitian dalam penulisan skripsi ini. Hal ini 

dilakukan karena Danamon Simpan Pinjam tersebut terdapat pelaksanaan 

pemberian kredit tanpa agunan sebagaimana tema penelitian yang tengah 

dibahas oleh penulis 

3. Jenis  Data  

Data yang dipergunakn dalam penulisan ini terbagi dalam dua jenis data 

yaitu: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat 

penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, observasi dan 

dokumentasi  

b. Data dekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi 

kepustakaan, dalam hal ini mengutamakan keberlakuan hukum yaitu 

peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang di dalamnya 

memuat tentang Perbankan dan jaminan, buku, jurnal, internet dan 

dokumen-dokumen  yang diperoleh dari Danamon Simpan Pinjam Malang. 
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4. Teknik  Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Untuk memperoleh data dalam dalam penulisan skripsi ini penulis 

menggunakan metode studi pustaka dengan cara mempelajari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, buku-buku / literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan. 

b. Studi Lapangan. 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mengadakan penelitian   

secara langsung adalah sebagai berikut: 

1) Wawancara 

Metode yang digunakan dengan cara mengadakan tanya jawab 

orang-orang yang memiliki kapasitas serta mampu memberikan informasi 

dan keterangan tentang data yang diperlukan untuk penelitian.12 

Wawancara diperoleh dari pihak Danamon Simpan Pinjam Unit 

Klojen Malang. Dalam hal ini orang yang memiliki kapasitas serta 

mampu memberikan informasi yang penulis perlukan adalah Bapak Rudi 

Setiawan selaku Unit Manager, Andyk Hertanto selaku  Relationship 

officer serta debitur yang melakukan wansprestasi pada Danamon Simpan 

Pinjam Unit Klojen Malang. 

 

                                                             
12  Arikunto, Suharsimi. 1998.  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi II. 

Ghalia Indonesia. Jakarta. hal 67 
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2) Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode mengumpulkan data dengan cara 

membaca, mempelajari dokumen-dokumen, arsip-arsip atau catatan 

penting lainnya yang dimiliki oleh Danamon Simpan Pinjam yang ada 

kaitannya dengan fokus penelitian. 

5. Metode Analisis Data 

Dalam tahap ini data yang diperoleh, dianalisis dan disusun secara 

sistematis, sehingga data tersebut merupakan data yang yang konkrit dan dapat 

dipertanggung jawabkan dalam pembahasan. Data yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan metode diskriptif analisis, yaitu metode yang 

menggambarkan atau memaparkan secara jelas mengenai fenomena yang 

terjadi di masyarakat tentang pemberian kerdit yang tidak menggunakan agunan 

(jaminan) terutama dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh Danamon 

Simpan Pinjam Unit Klojen Malang.  

Dengan berdasar pada metode pendekatan di atas maka penulis 

menggunakan data-data yang diperoleh dari hasil studi lapangan yang 

kemudian dipadukan dengan peraturan perundang-undangan dan litertaur-

literatur yang berkaitan dengan dengan permasalahan yang telah dipelajari 

dalam studi kepustakaan dengan tujuan agar permasalahan yang diangkat 

penulis dapat terjawab serta dapat diperoleh hasil analisa dasar yang tepat. 
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F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dan 

masing-masing bab terdiri dari bagian sub bab. Adapun bab tersebut sebagai 

berikut : 

Bab I :  Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II :  Berisi tentang hasil kajian pustaka terhadap unsur-unsur berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini adalah dasar hukum 

mengenai Penyelesaian Wansprestasi Pada Perjanjian Kredit Usaha 

Kecil Tanpa Agunan 

Bab III :  Hasil penelitian serta bahasan hasil analisa penulis yang berisikan 

tentang gambaran umum lokasi penelitian dan akan dipaparkan data-

data yang diperoleh berdasarkan permasalahan yang ada serta dibahas 

mengenai analisa terhadap bagaimana pola kredit tanpa agunan dan 

bagaimana bentuk wansprestasi kredit tanpa agunan pada Bank 

Danamon 

Bab IV :  Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran sehubungan dengan hal-hal 

yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.  

 

 

 


