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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Negara Indonesia terkenal sebagai Negara berkembang yang masih 

melaksanakan pembangunan disegala bidang yang salah satunya adalah dibidang 

ekonomi. Pembangunan ekonomi ini perlu dilakukan sebagai usaha untuk 

meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia sebagaimana tersirat di dalam UUD 1945 

yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata. Dalam 

kondisi perekonomian yang sedang mengalami kelesuan seperti saat ini yang 

disebabkan tidak berkembangnya sektor rill, maka sangat dibutuhkan adanya suntikan 

dana fresh money baik dari pihak pemerintah melalui Lembaga Keuangan Bank 

ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank1. Bank merupakan salah satu bentuk usaha 

yang memiliki peranan penting dalam suatu negara, peranan yang penting tersebut 

terutama disebabkan oleh fungsi utama bank yaitu menghimpun dana dan 

menyalurkan dana dari masyarakat. Fungsi itulah yang dapat mendukung pelaksanaan 

pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan 

hasil-hasilnya. 

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan berbagai macam 

layanan pada perbankan yang dipercaya oleh masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 1 

1Tan Kamello. 2014. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia. Jurnal hukum USU.Vol.2.No.3. Fakultas hukum. Universitas Sumatra Utara. Hal 1 
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ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankkan: “Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya”. Fungsi utama bank disebutkan dalam pasal 3 Undang- Undang No 10 

Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu sebagai penghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat.  Dalam kegiatan perbankan ada berbagai macam bentuk usaha bank dan 

termasuk didalamnya usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama 

perbankan Financial Depening yang dalam pelaksanaanya tergantung dari tingkat 

kemajuan perbankkan. Semakin maju suatu bank, maka semakin besar pula 

manifestasi bank tersebut. Pengertian kredit terdapat dalam Pasal 11 Undang- Undang 

No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu “ 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 peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga”.  

 Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang 

sebagaimana tersebut di atas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan 

sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:2 

                                                             
 2 M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta, 

Penerbit RajaGrafindo Persada, hal.77 
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1) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

penyediaan uang. 

2) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan 

pihak lain. 

3) Adanya kewajiban melunasi utang. 

4) Adanya jangka waktu tertentu. 

5) Adanya pemberian bunga kredit  

 Kelima unsur yang terdapat dalam pengertian kredit sebagaimana yang 

disebutkan diatas harus dipenuhi bagi suatu pinjaman uang untuk dapat disebut 

sebagai kredit di bidang perbankan. Walaupun istilah kredit banyak pula digunakan 

untuk kegiatan perutangan lainnya di masyarakat, hendaknya untuk istilah kredit 

dalam kegiatan perbankan selalu dikaitkan dengan pengertian yang ditetapkan oleh 

ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan3. 

 Meningkatnya pemberian persetujuan kredit baru dikarenakan 2 alasan yaitu 

karena sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal, pemodalan bank masih 

cukup kuat dan portofolio kredit meningkat. Sedangkan alasan eksternal bank adalah 

membaiknya prospek usaha nasabah. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya 

kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang 

timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik 

sebagian maupun keseluruhan.  

                                                             
 3 Ibid 
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 Dalam kehidupan sehari-hari kredit bukan merupakan barang asing bagi 

masyarakat. Kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat kota saja tetapi masyarakat 

pendesaanpun sudah mengenal kredit. Setiap kredit yang diberikan oleh Lembaga 

Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank mengandung risiko, 

sehingga perlu diminimalisir dengan cara yang lebih selektif dalam pemberian kredit 

karena memberikan kepercayaan pada debitur untuk mengembalikan uang yang 

diterima dari nasabah yang menyimpan uangnya dibank. Kegiatan perkreditan adalah 

risk asset bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak luar yaitu debitur, akan 

tetapi kredit yang diberikan kepada debitur selalu ada risiko berupa kredit tidak 

dikembalikan tepat waktu yang dinamakan kredit bermasalah. Banyak terjadi kredit 

yang bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai 

dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merosot omset penjualannya. Penyebab 

lain disebabkan oleh kesalahan analisis yang dilakukan oleh bank. Terjadi kredit 

bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan cepat oleh pihak 

bank agar tidak berkelanjutan dikredit macet dan jika presentasenya sudah melampaui 

batas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia akan mempengaruhi kesehatan dari 

suatu bank4. 

 Setiap bank pasti menghadapi kredit bermasalah, membicarakan kredit 

bermasalah sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap 

                                                             
 4 Rachmad.Usman, 2012, Hukum Perbankan, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Hal. 263. 
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pemberian kredit. Ada beberapa faktor penyebab yang membuat kredit tersebut 

bermasalah (macet): 

1. Dari pihak perbankan dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik 

dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam 

melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang 

seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat 

pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur 

sehingga dalam analisnya di lakukan secara obyektif.  

2. Dari pihak nasabah kemacetan kredit yang di sebabkan oleh nasabah di 

akibatkan 2 hal yaitu:  

a. Adanya unsur kesengajaan artinya nasabah sengaja tidak mau 

membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang di berikan 

dengan sendiri macet. 

b. Adanya unsur tidak sengaja artinya nasabah mempunyai kemauan 

untuk membayar akan tetapi tidak mampu di karenakan usaha yang 

dibiayai terkena musibah misalnya karena kebanjiran atau kebakaran5.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank tidak mungkin terhindar 

dari kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap 

bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama menyangkut tingkat kesehatan bank. 

                                                             
 5 Afnil.Guza, 2008,  Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia, Jakarta, 

Penerbit Asa Mandiri, hal. 65 
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Karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah dalam kebijakan 

penanganan kredit bermasalah, hal-hal yang diperhatikan adalah administrasi kredit, 

kredit yang harus mendapatkan penanganan kredit, perlakuan terhadap kredit yang 

tunggakan bunganya dikapitalisasi, prosedur penyelamatan kredit bermasalah dan 

prosedur penghapusbukuan kredit macet, serta tata cara pelaporan kredit macet dan 

tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh 

dari hasil penyelesaian kredit.  

Sebagai salah satu contoh dalam kasus penanganan bermasalah terjadi pada 

Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Magelang Km. 4,2 

Sinduadi, Mlati, Sleman ini mengepalai 2 kantor kas yang terletak di Stikes Ahmad 

Yani dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu Bank BRI Cabang 

Mlati Yogyakarta memiliki beberapa keunggulan antara lain mempunyai jaringan 

luas ditambah dengan sistem e-banking dimana-mana terdapat beberapa loket BRI di 

Candi Prambanan dan Borobudur serta dibeberapa Rumah Sakit dan Universitas yang 

tersebar di Yogyakarta. Dari sekian banyak nasabah simpan pinjam yang terdapat di 

Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta, pada tahun 2014 terdapat kurang lebih 300 

nasabah yang menggunakan jasa kredit bank. Dari 300 nasabah yang menggunakan 

jasa kredit 3-5% nasabah rata-rata melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan 

suatu kredit macet dan hanya sebagian kecil yang overmacht. Bank BRI Mlati 

memiliki cara sendiri untuk melakukan penanganan dan penyelesaian kredit 

bermasalah yaitu dengan cara: 
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a. Restrukturisasi Kredit (Tindakan Penyelamatan Kredit). 

b. Penyelesaian Kredit Secara Damai. 

c. Penyelesaian Kredit Melalui Jalur Hukum.  

d. Penyelesaian Kredit Melalui Bantuan Pihak Ketiga. 

Semua penyelesaian tersebut telah sesuai dengan asas dan prinsip hukum 

bisnis yang berlaku serta sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan tidak 

melanggar tatanan hukum yang berlaku. Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta ternyata 

lebih sering menggunakan cara lelang dibandingkan cara lainnya setelah dengan jalan 

restrukturisasi tidak membawakan hasil.6 

 Dari contoh kasus diatas dapat diketahui bahwa langkah awal untuk 

melakukan penyelamatan kredit bermasalah adalah dengan melakukan restrukturisasi, 

dimana restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan kebijakan bank itu sendiri sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/15/PBI/2012 Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam 

kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesuliatn untuk memenuhi 

kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: 

a. Penurunan suku bunga kredit.  

b. Perpanjangan jangka waktu kredit. 

c. Pengurangan tunggakan bunga kredit.  

                                                             
 6Dwi Antoro, Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang 

Mlati Yogyakarta, Dalam http://digilib.uin-suka.ac.id, acces 19 Maret 2017 

http://digilib.uin-suka.ac.id/
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d. Pengurangan tunggakan pokok kredit. 

e. Penambahan fasilitas kredit. 

f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. 

 Restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian 

sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang 

dilakukan debitur mempengaruhi secara bertahap perbaikan kualitas kredit atas kredit 

yang direstrukturisasi. Prinsip kehati-hatian digunakan untuk menunjukkan 

penggolongan kolektabilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu 

sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/15/PBI/2012  maka kualitas kredit ditetapkan menurut faktor penilaian yang 

meliputi prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Dengan 

memperhatikan ketiga faktor tersebut maka kualitas ditetapkan menjadi: lancar, 

dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet.  

 Guna menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan penanganan 

kredit yang bermasalah yang tepat, secara operasional penanganan penyelamatan 

kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu: penjadwalan kembali 

(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali 

(restructuring). Penyelasaian seperti ini merupakan langkah yang merupaka 

alternative sebelum dilakukan melalui lembaga yang lebih bersifat yudisial. 
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 Salah satu contoh kasus kredit bermasalah adalah kasus pada Bank Danamon  

Tanjung Balai Karimun, KEPRI. Dimana awal pada kasus ini adalah nasabah yang 

bernama Irfan Saputra melakukan perjanjian pinjaman kredit dengan Bank Danamon 

Tanjung Balai Karimun pada tanggal 6 Januari 2012, dengan mendapatkan plafon 

pinjaman sebesar Rp.224.000.000 serta sebagai jaminanya nasabah tersebut 

menjaminkan sertifikat tanah hak milik dengan No. 25 a.n Irfan Saputra seluas 3.068 

M2. Setelah perjanjian itu disepakati maka nasabah tersebut dapat melakukan 

pinjaman kredit dengan Bank Danamon Tanjung Balai Karimun. Nasabah telah 

melakukan pembayaran pelunasan hutang selama 2 bulan pembayaran namun pada 

bulan berikutnya nasabah tidak dapat melakukan pembayaran dikarenakan dalam 

kondisi kesulitan uang, karena mengalami kondisi kesulitan uang dan tidak dapat 

melakukan pembayaran pelunasan hutang, maka kredit tersebut menjadi macet. 

Terjadinya kredit macet ini maka pihak Bank Danamon menerbitkan surat peringatan 

untuk melakukan pelunasan cicilan pinjaman Bank Danamon Tanjung Balai Karimun 

sebanyak tiga kali, hal ini membuat nasabah tersebut mendapatkan tekanan, 

terintimidasi, dan ancaman. Pada saat debitur sudah dalam keadaan mampu 

melakukan pelunasan hutang, debitur tersebut mendatangani Bank Danamon untuk 

melakukan pembayaran pelunasan hutang. Namun debitur mendapatkan bahwa 

perjanjian kreditnya telah selesai dengan dilelangnya jaminan sertifikat tanah hak 

milik debitur yang dilakukan oleh Bank Danamon melalui KPKNL Batam tanpa 

sepengetahuan debitur. Menurut debitur, Bank Danamon tidak pernah melakukan 

pemberian solusi mengenai kredit bermasalah yang dialaminya yang didapatkan 
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hanyalah pelelangan yang tidak diketahui oleh debitur. Dari kasus ini nasabah 

menggugat Bank Danamon ke Pengadilan Negeri Karimun pada tanggal 27 April 

2016 dengan berkas perkara perdata Nomor. 20/PDT.G/2016/PN.Tbk. Kasus ini 

bukan hanya sekali terjadi pada Bank Danamon, kasus kredit bermasalah ini juga 

dialami oleh seorang warga bernama Susilawati warga Batu Lipai, Meral yang 

kasusnya juga sama seperti apa yang dialami Irfan Saputra dan juga melakukan 

gugatan ke Pengadilan Negeri Karimun. Selain itu terjadi juga kasus bentrok yang 

terjadi antara nasabah dan Bank Danamon Tanjung Balai Karimun yang diselesaikan 

di Mapolres Karimun pada hari kamis tanggal 7/4/2016.7 

 Apabila kredit bermasalah dalam perbankan tidak ditangani secara tuntas 

maka dikhawatirkan akan menjadi salah satu penghambat pertumbuhan perkreditan 

dalam perbankan yang pada akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan 

perekonomian8. Adanya kredit bermasalah dalam jumlah yang besar juga dapat 

mengganggu efektifitas kebijaksanaan dalam upaya memantapkan suku bunga kredit.  

Untuk mempelancar penaganan kredit macet atau bermasalah yang mengakibatkan 

tidak bergeraknya sektor rill, maka Bank Indonesia disamping memberikan arah 

dalam upaya turut berperan aktif mendorong pergerakan sektor rill dengan cara 

membuat kebijaksanaan dengan melonggarkan ketentuan penanganan kredit 

bermasalah. Akan tetapi dalam pelaksanaanya kerap kali mengalami berbagai 

                                                             
 7 Kepriterkini, Bank Danamon Simpan Pinjaman Karimun Digugat 1milyar, dalam 

http://www.kepriterkini.co.id, acces 24 Februari 2017 

 8 Eko.B.Supriyanto, 2007,  10 tahun krisis moneter, Jakarta, Penerbit Info Bank Publishing,  

hal.12 

http://www.kepriterkini.co.id/
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permasalahan hukum yakni koordinasi kelembagaan yang berbeda dalam kepentingan 

dan pendekatan dalam proses restrukturisasi kredit, ketentuan kepailitan. 

Penyelesaian kredit bermasalah yang bersifat multilateral, dimana satu bank yang 

akan merestukturisasi utang debitur tidak mendapat respon dari bank9. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa 

permasalahan hukum terhadap kasus Bank Danamon terkait dengan penyelesaian 

kredit bermasalah dengan judul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PROSEDUR 

PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH BANK DANAMON 

BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/15/PBI/2012 

TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET  BANK UMUM.” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh 

PT.Bank Danamon dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum?  

2. Apa faktor yang mendasari PT.Bank Danamon melakukan pelelangan 

terhadap jaminan nasabah? 

 

                                                             
 9 J.Soedradjad Dijiwandono,2007,  Perbankan di Indonesia, Jakarta , Penerbit Citra Aditya 

Bakti ,  hal.44 
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C. Tujuan Penulisan  

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur penyalamatan kredit bermasalah 

yang dilakukan PT.Bank Danamon ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia 

Nomor.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum 

2. Untuk mengetahui apa dasar terjadinya pelelangan jaminan nasabah yang 

dilakukan PT. Bank Danamon  

D. Manfaat Penelitian  

  Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat 

yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat 

guna untuk memberikan penambahan pengetahuan, informasi, dan sumbangan 

pemikiran ilmu pengetahuan telebih kepada ilmu hukum mengenai prosedur 

penyalamatan kredit bermasalah dan peran bank umum dalam melakukan 

pemberian kredit kepada nasabah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini diharapkan nantinya akan menjadi pengetahuan baru 

guna menambah wawasan terhadap permasalahan yang diangkat dan juga 

sebagai prasyarat akademis untuk mendapatkan gelar (S1) dalam bidang 

ilmu hukum. 
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b. Manfaat Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, referensi dan 

pengetahuan bagi masyarakat selaku nasabah bank untuk lebih 

mengetahui lebih terkait kasus kredit bermasalah dan proses penyelesaian 

kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank.  

E. Kegunaan Penelitian  

 Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis berharap penilitian ini 

dapat memberikan masukkan atau tambahan ilmu serta kegunaan yaitu: 

1. Bagi Instasi Bank 

Dengan dilakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

masukkan dan sumbangan ilmu terhadap Bank Danamon Tanjung Balai 

Karimun dalam hal melakukan proses penyelesaian kredit bermasalah.  

2. Bagi Masyarakat  

Dari hasil penelitian ini diharapakan kepada masyarakat khususnya 

masyarakat daerah Tanjung Balai Karimun dalam mengetahui dan memahami 

mengenai kredit bermasalah serta proses penyelesaian kredit bermasalah. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan penelitian ini adalah bersifat Yuridis Sosiologis yaitu 

dimana peneliti menitik beratkan kepada studi terhadap fenomena hukum yang telah 

terjadi dimasyarakat, uraian serta masalah menggunakan metode studi kasus dengan 

tujuan untuk memahami kasus yang sedang diteliti.  Tidak hanya sekedar 
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menjelaskan seperti apa kasus yang diteliti, tetapi juga menjelaskan bagaimana dan 

mengapa kasus ini terjadi. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat 

pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban terahadap kasus yang 

diteliti. Lokasi yang dipilih untuk dilakukan penelitian adalah di Bank Danomon 

Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Alasan penulis melakukan penelitian pada 

Bank Danamon Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau karena pada Bank 

Danamon ini memilki informasi dan permasalahan yang sedang penulis teliti. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber utama yang 

didapatkan melalui wawancara serta dokumen pada tempat yang dilakukan 

penelitan yaitu Bank Danamon Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau serta 

pihak-pihak yang terkait. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang didapatkan dari sumber kedua adalah jurnal-jurnal ilmiah 

serta hasil penelitian-penelitian yang terdahulu yang relevan terkait penelitian. 

c. Data Tersier  

Data tersier mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari 

Ensiklopedi, Kamus, Glossary, dan lain-lain yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam melakukan 

penelitan adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari penjelasan pihak-

pihak terkait dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan 

kasus serta yang mengetahui banyak permasalahan mengenai kasus 

kredit bermasalah dan prosedur penyelamatan kredit bermasalah dalam 

perbankan. Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab secara 

langsung yang disusun secara sistematik jelas dan terarah sesuai 

dengan kasus yang diteliti. Pihak-pihak yang akan dilakukan 

wawancara: 

1.  Pihak Bank Danamon (Unit Meneger Bank Danamon Unit  DSP 

Bapak Bonar Simanjuntak) 

2.   Bapak Irfan Saputra sebagai nasabah Bank Danamon. 

3.   Bapak Wiryanto.,S.H.,M.H 

b. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak terkait serta 

ditambah dengan penulusuran perundang-undangan dalam hal ini 

berkenaan dengan proses penelitian yang diteliti. 
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5. Teknik Analisa Data 

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisa deskriptif 

kualitatif yaitu penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, 

variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa 

adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang 

bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang 

terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antar 

variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. 

Kemudian data permasalahan tersebut dianalisa menggunakan peraturan-peraturan 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

G. Sitematika Penulisan   

 Dalam penyusunan penelitian hukum ini, penulis membagi dalam empat bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah 

pemahaman. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujun penulisan, manfaat penulisan, kategori teori, metode 

penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Merupakan bab yang mendeskripsikan tentang kajian-kajian teoristik yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain berbagai macam himpunan 

peraturan perundang-undangan, teori wawancara yang sesuai dengan permasalahan. 
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BAB III: PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh 

penulis, serta analisa terhadap permasalahan yang akan dikomparisikan dengan 

peraturan perundang-undangan dan beberapa hasil wawancara dengan didukung oleh 

teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini. 

BAB IV: PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan di bab sebelumnya, serta 

berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian. 

 


