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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan secara berkesinambungan untuk 

membangun dan mewujudkan cita-cita bangsa dalam mencapai masyarakat 

Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan 

pembangunan yang berkesinambungan tersebut, para pelaku pembangunan 

baik pemerintah maupun masyarakat, baik orang perseorangan maupun badan 

hukum, tentunya memerlukan dana yang besar. Seiring dengan berkembang 

pesatnya kegiatan pembangunan, secara otomatis meningkatkan kebutuhan 

terhadap pendanaan, dimana sebagian besar dana yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. 

Dalam perekonomian, peranan lembaga perbankan sangatlah penting 

selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, pengusaha 

(entrepreneur) untuk membiayai sektor riil melalui pemberian kredit.1 

Kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit2. 

Kredit perbankan ini berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai 

pemberi pinjaman dengan debitur sebagai pihak yang berhutang. Menurut 

                                                             
1M.Bahsan. 2003.Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta. CV.Rejeki 

Agung. Hal.1. 
2Ibid. Hal.2. 
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pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

yang  menjelaskan mengenai pengertian kredit yaitu; 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan keputusan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam unuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 

bunga.” 

Salah satu kredit yang sangat diminati oleh masyarakat adalah Kredit 

Kepemilikan Rumah atau biasa disebut KPR. Masyarakat dengan kemampuan 

penghasilan keuangan menengah yang mayoritas memilih kredit KPR karena 

tidak mampu membeli rumah melalui cara pembelian tunai. Hal ini 

mendorong pemerintah untuk menyediakan dana subsidi untuk fasilitas kredit 

KPR melalui sektor perbankan. KPR sendiri adalah salah satu kredit dalam 

dunia perbankan yang resikonya relatif kecil dibandingkan dengan bentuk 

kredit lainnya yang ada. Hal ini karena kredit pemilikan rumah bentuk 

jaminannya telah pasti dan jelas sesuai dengan perjanjian yaitu rumah yang 

akan dibeli oleh konsumen. 

Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah kredit yang diberikan 

oleh bank kepada debitur untuk digunakan membeli atau membayar sebuah 

bangunan rumah tinggal dengan tanahnya guna dimiliki atau dihuni. Dalam 

perjanjian ini biasanya debitur memberikan jaminan berupa rumah dan tanah 

yang dibeli dengan fasilitas kredit dari bank tersebut. 

Biasanya terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu diantaranya adalah 

konsumen sebagai pembeli sekaligus debitur, pengembang sebagai penjual 

rumah (developer), dan Bank yang bertindak sebagai kreditur. 
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Dalam memberikan KPR, bank sebagai kreditur harus yakin bahwa 

dana yang dipinjamkan kepada debitur harus dapat kembali tepat waktu 

beserta dengan bunganya dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

disepakati bersama oleh para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian 

kredit. Sehingga dalam pelaksanaan, perjanjian kredit KPR agar dapat 

terlaksana secara sehat dan terjamin. Bank dalam penyaluran kredit harus 

memperhatikan prinsip 5C, yaitu:3 

1. Character (watak) 

2. Capacity (kemampuan) 

3. Capital (modal) 

4. Collateral (jaminan) 

5. Condition of economy (kondisi ekonomi) 

Salah satu dari kelima prinsip di atas yaitu Collateral (jaminan), dimana 

mensyaratkan adanya jaminan dalam perjanjian kredit. Hal tersebut dimaksudkan 

sebagai solusi hukum untuk memberikan kepastian pengembalian pinjaman 

tersebut. Dalam  praktek di lapangan yang sering terjadi, jaminan yang sering 

digunakan adalah jaminan kebendaan, yaitu berupa tanah atau yang disebut 

dengan jaminan Hak Tanggungan. Sehingga dalam hal ini, pihak bank sebagai 

pemberi kredit KPR terikat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak tanggungan merupakan lembaga hak 

jaminan yang kuat atas benda tidak bergerak berupa tanah yang dijadikan 

                                                             
3 M.Bahsan. Op.Cit. Hal.105. 
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sebagai jaminan, karena memberikan kedudukan yang lebih tinggi bagi kreditur 

pemegang Hak Tanggungan dibandingkan dengan kreditur lainnya.4 

Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa setiap 

kredit yang bentuk jaminannya berupa tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah wajib dibebani hak tanggungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya 

disebut dengan UUHT). Dalam ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

suatu perjanjian kredit yang diikat dengan Hak Tanggungan wajib dilakukan 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ke Notaris/PPAT 

setempat dan didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. 

Pada dasarnya pemberian hak tanggungan wajib dilakukan oleh pemilik 

sendiri, hal tersebut sesuai dengan asas umum yang berlaku bahwa pada 

dasarnya tindakan hukum harus dilakukan oleh yang berkepentingan sendiri. 

Namun tidak berarti bahwa hak tersebut tidak dapat disimpangi apabila ada suatu 

keadaan yang menghendakinya. Ketika pihak yang berkepentingan sendiri tidak 

dapat melakukan tindakan hukumnya sendiri, maka ia dapat memberikan kuasa 

kepada seseorang yang ditunjuk untuk mewakilinya. Sehingga apabila seseorang 

tidak dapat menghadap sendiri pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), maka ia dapat 

memberikan kuasa kepada seseorang untuk bertindak atas nama dirinya dengan 

memberikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terlebih 

dahulu. Penerbitan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 

                                                             
4 Salim HS. 2014. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta. PT Raja 

Grafindo Persada. Hal.96. 
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tersebut dituangkan dalam bentuk Akta Otentik. Penggunaan SKMHT diatur 

secara subtansial dalam UUHT yaitu pasal 15 UUHT. 

Dalam ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 15 ayat (3) 

dijelaskan bahwa yang menentukan terhadap tanah-tanah yang sudah terdaftar, 

setelah pembuatan SKMHT wajib segera diikuti dengan pembuatan APHT 

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah diberikan. Dan terhadap tanah-tanah 

yang belum terdaftar, kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) 

bulan. 

Kemudian pada pasal 15 ayat (6) UUHT disebutkan apabila persyaratan 

tentang jangka waktu tersebut tidak dipenuhi maka SKMHT menjadi “batal demi 

hukum”. Ketentuan pasal 15 UUHT ini tidak berlaku bagi kredit KPR yang 

obyeknya rumah inti, rumah sederhana, atau rumah susun dengan luas tanah 

yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 

Nomor 4 Tahun 1996. 

Pasal 1 ayat (20) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 

4 Tahun 1996 tersebut di atas menentukan bahwa: “SKMHT untuk menjamin 

Perjanjian KPR berlaku sampai saat berakhirnya masa berlakunya perjanjian 

pokok yang bersangkutan”. 

Jadi  menurut Peraturan Menteri tersebut, penggunaan SKMHT dalam 

perjanjian kredit KPR yang diberikan untuk pengadaan perumahan menurut 

pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 

Tahun 1996 ini dikhususkan untuk KPR sebagai berikut: 
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a. Kredit yang diberikan untuk membiayai pemilikan rumah inti, rumah 

sederhana atau rumah susun dengan luas tanah 200 meter persegi dan luas 

bangunan tidak lebih dari 70 meter persegi; 

b. Kredit yang diberikan untuk pemilikan Kavling Siap Bangun (KSB) dengan 

luas tanah 54 meter persegi sampai dengan 72 meter persegi dan kredit yang 

diberikan untuk membiayai bangunannya; 

c. Kredit yang diberikan untuk perbaikan/pemugaran rumah sebagaimana 

dimaksud huruf a dan b. 

Kemudian pasal 2 Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa SKMHT yang 

diberikan untuk menjamin pelunasan jenis-jenis kredit di bawah ini dengan 

obyek Hak Tanggungan berupa Hak Atas Tanah yang pensertifikatannya sedang 

dalam pengurusan, berlaku sampai 3 (tiga) bulan sejak tanggal 

dikeluarkannyaSertifikat Hak Atas Tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan: 

a. Kredit Produktif yang termasuk kredit usaha kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/KEP/DIR 

tanggal 29 Mei 1993 yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat dengan plafond kredit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) ke atas sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta 

rupiah). 

b. Demikian juga untuk Kredit Kepemilikan Rumah toko (ruko) oleh usaha 

kecil dengan luas tanah maksimum 200 meter persegi dan luas bangunan 

rumah dan toko tersebut masing-masing tidak lebih dari 70 meter persegi 

dengan plafond tidak melebihi Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta 
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rupiah), yang dijamin dengan hak atas tanah yang dibiayai pengadaannya 

dengan kredit tersebut. 

Kredit Pemilikan Rumah dengan obyek kriteria rumah yang telah ditentukan 

dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1996 

tersebut diberikan pada beberapa bank konvensional yang telah disetujui oleh 

pemerintah dengan tujuan membantu masyarakat dengan perekonomian lemah 

untuk memperoleh hunian rumah yang layak namun dapat dijangkau dengan 

cara angsuran kredit KPR secara berkala. Bank yang menjadi pioner kredit KPR 

di Indonesia adalah Bank Tabungan Negara atau biasa disebut Bank BTN. 

PT. Bank Tabungan Negara sebagai Badan Usaha Miliki Negara 

memiliki fokus pada pembiayaan perumahan. Fokus bisnis Bank BTN sesuai 

dengan visinya yaitu “Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan 

perumahan” Hal ini dikarenakan kebutuhan akan hunian atau rumah merupakan 

kebutuhan primer bagi setiap manusia, akan tetapi kadangkala masyarakat 

mengalami kesulitan dalam melakukan pembelian rumah secara tunai yang 

disebabkan dana yang dibutuhkan relatif besar. Oleh karena itu, Bank BTN 

memberikan solusi bagi masyarakat dengan menyediakan layanan pembelian 

rumah secara kredit. 

Namun dalam prakteknya pemberian kredit KPR pada Bank BTN Kantor 

Cabang Surabaya khususnya yang menjadi tempat penelitian ini tidak selancar 

seperti yang diharapkan, walaupun dalam memberikan kredit, bank harus yakin 

bahwa dana yang dipinjamkan kepada masyarakat harus dapat kembali tepat 

waktu beserta dengan bunganya dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

disepakati bersama oleh para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian kredit 
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tersebut. Ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu 

yang disepakati atau yang diperjanjikan, hal ini tentu mengarah pada tindakan 

cidera janji/wanprestasi. Cidera janji/wanprestasi dianggap sebagai suatu 

kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitor 

tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. 

Pemberian kredit KPR yang hanya menggunakan SKMHT sebagai jaminannya 

tanpa dilakukan pembuatan APHT tidak memiliki Parate Eksekusi pada saat 

debitur cidera janji/wanprestasi. Lalu bagaimanakah upaya PT. Bank Tabungan 

Negara atau BTN Kantor Cabang Surabaya selaku kreditur pemegang SKMHT 

dalam menangani debitur yang cidera janji tersebut? Mengingat bahwa SKMHT 

yang dibuat tanpa segera dilakukan pembuatan APHT tersebut tidak sesuai 

dengan ketentuan UUHT serta tidak dapat dilakukan eksekusi secara langsung 

(parate eksekusi) terhadap benda jaminan. Sehingga dalam hal ini Bank BTN 

selaku pihak kreditur tentunya sangat dirugikan, karena kedudukan kreditur tidak 

dijamin dengan Hak Tanggungan. 

Oleh karena permasalahan hukum di atas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum yang berjudul PELAKSANAAN PARATE 

EKSEKUSI DALAM KREDIT KPR DENGAN JAMINAN SKMHT 

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA 

NOMOR 4 TAHUN 1996 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi di 

Bank BTN Kantor Cabang Surabaya). 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan parate eksekusi dalam kredit KPR dengan 

jaminan SKMHT dari obyek KPR berdasarkan Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 4 Tahun 1996 ditinjau dari UUHT di Bank BTN Cabang 

Surabaya? 

2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan 

parate eksekusi dalam kredit KPR dengan jaminan SKMHT dari obyek 

KPR berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1996 

ditinjau dari UUHT di Bank BTN Cabang Surabaya? 

 

C. Tujuan  

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan parate eksekusi dalam kredit KPR 

dengan jaminan SKMHT dari obyek KPR berdasarkan Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 4 Tahun 1996 ditinjau dari UUHT di Bank BTN Cabang 

Surabaya. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan parate eksekusi 

dalam kredit KPR dengan jaminan SKMHT dari obyek KPR berdasarkan 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1996 ditinjau dari UUHT di 

Bank BTN Cabang Surabaya. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka manfaat penelitian 

diklasifikasikan sebgai berikut: 

1. Secara teoritis 

Hasil ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

ketentuan yang mengatur tentang proses pelaksanaan parate eksekusi 

dalam perjanjian KPR dengan jaminan SKMHT yang terjadi di Bank 

BTN Cabang Surabaya dan diharapkan dapat berperan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum bisnis khususnya hukum 

perbankan dan hukum jaminan di Indonesia. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi pihak Bank 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi 

pandangan baru mengenai konflik hukum yang di bahas pada kredit 

KPR di Bank BTN Cabang Surabaya. 

b. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru 

mengenai pelaksanaan parate eksekusi dalam kredit KPR dengan 

jaminan SKMHT dari obyek KPR berdasarkan Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 4 Tahun 1996 ditinjau dari UUHT di Bank BTN 

Cabang Surabaya 
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E. Metode Penilitian 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau tata cara untuk melakukan 

penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan 

suatu masalah yang bersifat ilmiah. 

1. Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan 

penelitian atau penulisan.5 Dalam penulisan skripsi ini penulis 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (Socio Legal Research) yaitu 

penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu 

masyarakat6. Dalam hal ini kredit KPR dengan menggunakan jaminan 

SKMHT yang terjadi di bank BTN, dan bagaimana pelaksanaan parate 

eksekusinya ketika debitur melakukan wanprestasi ditinjau dari undang-

undang yang terkait. Maka penulis melakukan penelitian dengan 

melakukan wawancara kepada pegawai bank BTN Kantor Cabang 

Surabaya mengenai pelaksanaan parate eksekusi dalam kredit KPR dengan 

jaminan SKMHT dari obyek KPR berdasarkan Peraturan Menteri Agraria 

Nomor 4 Tahun 1996 ditinjau dari UUHT. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penilitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan 

penelitian guna mendapatkan bahan-bahan hukum yang akurat adalah di 

                                                             
5Abdulkadir, Muhammad. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya 

Bakti, Hlm. 112. 
6 S. Margono. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta, hal 158 
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Bank BTN Kantor Cabang Surabaya Jalan Pemuda Nomor 50 Surabaya, 

karena pada Kantor Cabang tersebut memberikan kredit KPR 

menggunakan jaminan SKMHT dengan obyek rumah yang ditentukan 

dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1996 dan juga memiliki 

debitur yang wanprestasi sehingga penulis melakukan penelitian mengenai 

pelaksanaan parate eksekusi dalam kredit KPR dengan jaminan SKMHT 

dari obyek KPR berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 

1996 ditinjau dari UUHT pada bank BTN tersebut. 

3. Jenis Data 

Jenis  data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer 

Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto 

Achmad7 bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai 

otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh lembaga yang berwewenang untuk itu”. Data yang 

diambil  dari sumber pertama secara langsung dilokasi penelitian 

dengan cara memperoleh data dari wawancara yaitu dari wawancara 

dengan pihak yang terkait yaitu dengan pihak Bank BTN Kantor 

Cabang Surabaya, dokumen tertulis yaitu berupa berbagai literartur 

yang terkait, dan pendapat yang diperoleh dari sumber informasi 

utama/pertama dan diperoleh langsung dari lokasi penelitian atas 

kasus yang diteliti yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

                                                             
7 Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 157 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan atau 

keterangan lanjutan mengenai data primer, data sekunder terdiri dari: 

1) Berbagai bahan pustaka atau literartur yaitu berbagai buku-buku, 

jurnal, dan para ahli/sarjana yang terkait dengan penelitian ini. 

2) Peraturan perundang-undangan : 

a. KUH Perdata 

b. HIR 

c. Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan; 

d. Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan. 

e. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Penetapan Batas Waktu Berlakunya SKMHT untuk menjamin 

jenis-jenis kredit tertentu. 

c. Data Tersier 

Jenis data yang memberikan petunjuk atau keterangan data 

primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

Kamus Hukum, Ensiklopedia, Glossary dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan menggunakan: 
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a. Wawancara 

Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara secara 

langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang terkait yaitu 

dengan pihak Bank BTN Kantor Cabang Surabaya. 

b. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis 

melakukan penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-

bahan yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, seperti majalah, 

Koran, bulletin, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang 

diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen 

elektronik/ digital internet, termasuk juga peraturan perundang-

undangan  yang dapat mendukung dalam proses penelitian. 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memamparkan data yang 

telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian 

dianalisa dengan cara reduksi data8. Melalui metode ini penulis 

menganilisis obyek penelitian dalam bentuk uraian, pengertian atau 

                                                             
8  Nasution S, 1992, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Tarsito Hlm. 52. 
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penjelasan.Analisa data secara kualitatif terhadap data yang diperoleh dari 

wawancara, dan data sekunder dijabarkan secara deskriptif dan normative 

didasarkan dari kondisi dilapangan yaitu di Bank BTN Kantor Cabang 

Surabaya. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan 

empat bab yang terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah 

penulis dalam penulisannya. Sistematika penulisan ini juga akan 

menyesuaikan dengan buku panduan penulisan skripsi yang terdiri dari : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab pertama ini 

akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan alasan pemilihan 

judul, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan dalam menganalisa 

pembahasan pada bab berikutnya. Bab ini berpangkal pada kerangka 

pemikiran atau teori-teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai 

sumber yang mendukung dalam penilitian ini, bab ini secara umum 

berisikan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan parate eksekusi 

dalam kredit KPR dengan jaminan SKMHT dari obyek KPR berdasarkan 
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Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1996 ditinjau dari UUHT di 

Bank BTN Cabang Surabaya. 

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan pokok 

yang ada dalam penulisan tugas akhir ini. Menguraikan tentang hasil 

penilitian pembahasan dan wawancara mengenai pelaksanaan parate 

eksekusi dalam kredit KPR dengan jaminan SKMHT dari obyek KPR 

berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1996 ditinjau 

dari UUHT di Bank BTN Cabang Surabaya. 

4. BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini 

yang berisikan saran penulisan dalam menanggapi permasalahan yang 

telah diangkat penulis yaitu mengenai pelaksanaan parate eksekusi dalam 

kredit KPR dengan jaminan SKMHT dari obyek KPR berdasarkan 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1996 ditinjau dari UUHT di  

Bank BTN Cabang Surabaya. 


