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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memerlukan 

kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha dengan bermacam-

macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan 

menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain. Salah satu upaya 

dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan lembaga 

intermedite untuk memenhui kebutuhan hidup serta dapat meningkatkan 

taraf hidupnya. Bank disebut sebagai lembaga Financial Intermediaries 

yaitu sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang 

kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Hal ini 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan, yaitu bank merupakan lembaga yang dapat menghimpun dana 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun 

bentuk lainnya.  

Agar bank bisa bekerja dengan efisien dan mampu bersaing dengan 

bank-bank lain, maka dana yang dikumpulkan bank harus bisa 

direncanakan dengan baik sehingga tidak terjadi over likuid disamping itu 

biayapun harus di anggarkan dengan baik, sehingga dapat diperoleh 

volume dan biaya dana yang baik. Karena dalam kegiatan perbankan 
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bersifat dinamis maka banyak bank terlebih dahulu memasarkan jasa-

jasanya di dalam financial intermediary baru setelah outlet dan obyek jelas 

baru di cairkan pendanaanya. Kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh 

bank dalam mananamkan dana mereka salah satunya adalah pemberian 

kredit.

Seperti yang dilakukan PT. BPR Mandiri Adiyatra (BMA). Sumber

dana merupakan faktor yang sangat dominan untuk dapat melakukan 

kegiatan usahanya. Sumber dananya berasal dari modal sendiri, dan 

pinjaman dari pihak luar, baik dari deposan, pasar modal maupun dari 

pihak bank lainnya. Setelah dana tersebut dapat dikumpulkan oleh bank 

maka pihak bank akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit, atau dalam bentuk asset lainnya. Dana pihak bank akan 

memperoleh pendapatan/keuntungan yaitu dari selisih antara biaya dana 

yang di pinjamkan pada masyarakat dengan pendapatan bunga yang 

diterima dari proses pengembalian kredit tersebut.

Hubungan antara bank dengan nasabah didasari pada dua unsur 

yaitu kehati-hatian (Prudential) dan kepercayaan. Suatu bank dapat 

melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat 

percaya untuk menempatkan dananya dalam produk-produk perbankan 

yang ada dalam bank tersebut. Dalam membangun suatu kepercayaan 

antara dua belah pihak dibutuhkan berbagai informasi.

Untuk membangun suatu kepercayaan antara dua belah pihak 

sangat di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern yang 
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mempengaruhi kemampuan dan kesediaan debitur melunasi kredit yang 

telah mereka terima disebut The C’s of Credit. Walaupun pada saat 

permintaan kredit diajukan faktor intern dan ekstern tersebut dapat 

dianalisis kelayakannya, namun selama massa perjanjian kredit kondisi 

faktor-faktor tersebut bisa berubah. Dengan demikian kemampuan atau 

kesediaan debitur melunasi kredit bisa berubah juga.

Hal ini pihak BMA dalam menghadapi kredit bermasalah perlu 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang cara penanganan 

kredit bermasalah melalui  berbagai alternatif, baik melalui penyelamatan 

kredit maupun pemutusan hubungan kredit. Pada fidusia, sebagai jaminan 

kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh 

debitur. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa fidusia lebih 

menguntungkan pihak debitur dimana selain mendapatkan kredit, debitur 

juga masih dapat menguasai barangnya.

Pengaturan mengenai lebaga jaminan fidusia di Indonesia sudah 

dimulai sejak jaman Belanda dari hasil adopsi yurisprudensi di Negara 

Belanda yang tidak diatur dalam KUHPerdata. Jaminan fidusia ini 

merupakan perkembangan dari kebutuhan kredit dari masyarakat yang 

tidak tertampung pada lembaga jaminan yang ada pada waktu itu yaitu 

gadai dan hipotek (sekarang Hak Tanggungan). Karena pengaturan 

mengenai lembaga jaminan fidusia yang berdasarkan yurisprudensi dirasa 

kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak, oleh karena itu 

untuk memberikan kepastian hukum dalam lembaga fidusia, maka 
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dikeluarkan UU No.42 Tahun 1999 tentang fidusia. Dan untuk 

memberikan perlindungan kepada para pihak, maka perjanjian fidusia ini 

harus dibuatkan dalam akta notaris dan didaftarkan pada kantor 

pendaftaran fidusia sesuai dangan Pasal 5 UU No.42 Tahun 1999.

Kemungkinan upaya yang harus dilakukan untuk menyelamatkan 

kredit adalah memperbaiki kondisi operasi usaha dan keungan debitur 

serta masih menguasai harta jaminan yang berharga. Sedangkan upaya 

pemutusan hubungan kredit dilakukan bila mana upaya penyelamatan 

kredit tidak memberikan  hasil seperti yang diharapkan. Namun upaya 

pemutusan hubungan kredit tersebut bukan suatu pekerjaan yang mudah 

karena banyak membutuhkan pertimbangan aspek hukum, yang memakan 

waktu yang cukup lama dan biaya yang juga sangat besar. 

Selain itu hal yang perlu di pethatikan dalam prosedur pemberian 

kredit, tahap yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan kredit 

adalah penentuan layak atau tidaknya permohonan kredit calon debitur. 

Penentuan layak atau tidaknya permohonan kredit tersebut harus 

berdasarkan objektifitas dan konsistensi atas hasil analisis dengan 

berpegangan pada prinsip kelayakan kredit yang diperlukan oleh PT. BPR 

Mandiri Adiyatra Lawang.

Oleh karena itu dalam tugas akhir nanti penulis mengangkat 

masalah tersebut agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam mengambil 

keputusan pemberian kredit.
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B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan urutan latar belakang masalah tersebut maka 

permasalahan yang diangakt dari kondisi ekonomi hinggga keadaan PT.

BPR Mandiri Adiyatra Lawang sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran kredit dan penanganan kredit 

dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. BPR Mandiri 

Adiyatra?

2. Apa saja kelemahan-kelemahan penjaminan kredit dengan jaminan 

fidusia dan solusi untuk mengatasinya pada PT. BPR Mandiri 

Adiyatra?

C. BATASAN MASALAH

Agar hasil tugas akhir ini lebih terarah, spesifik dan menghindari 

pembahasan yang menyimpang serta untuk  memepermudah pemahaman 

tentang apa yang akan dibahas atau dikaji, maka dalam penulisan Tugas 

Akhir ini nantinya akan terbatas pada mekanisme penyaluran dan 

penanganan kredit dengan jaminan fidusia pada PT. BPR Mandiri 

Adiyatra Lawang.

D. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian :

a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran kredit 

dan penanganan dalam menyelesaikan permasalahan yang 
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terjadi pada kredit dengan jaminan fidusia yang dilakukan 

oleh PT. BPR Mandiri Adiyatra

b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan solusi yang 

terdapat pada penjaminan kredit dengan jaminan fidusia 

pada PT. BPR Mandiri Adiyatra.

E. Manfaat Penelitian :

2.1 Bagi instansi/Bank :

a). Sebagai bahan pertimbangan oleh pihak Bank Perkreditan 

Rakyat Mandiri Adiyatra Lawang dalam menerapkan 

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan 

penyaluran kredit kepada masyarakat.

b). Dapat memberikan suatu pertimbangan yang lebih baik 

dalam penganbilan keputusan penyaluran kredit dan dapat 

memberikan solusi terhadap penanganan kredit 

bermasalah.

2.2 Bagi Penulis :

Penulis berharap selain mengetahui real condition dilapangan 

tentang mekanisme penyaluran kredit dalam upaya 

menghindari kredit bermasalah, penulis juga bisa 

memberikan sedikit sumbangan pemikiran yang sekiranya 

dapat bermanfaat serta dapat dijadikan acuan oleh Bank 



7

Perkreditan Rakyat Mandiri Adiyatra Lawang dalam 

penyaluran kredit khususnya kredit dengan jaminan fidusia.


