
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini merupakan masa dimana terjadi perkembangan 

yang pesat pada berbagai bidang, tidak hanya dibidang politik, sosial, 

teknologi tetapi juga dibidang ekonomi. Perkembangan di bidang ekonomi 

menunjukan peningkatan yang sangat signifikan dengan maraknya kegiatan 

perekonomian saat ini antara lain indikasinya adalah banyaknya berdiri 

pabrik-pabrik baru, perusahaan-perusahaan baru serta dalam industri 

perbankan banyak bermunculan bank-bank baru. 

Dalam bidang pembangunan ekonomi peranan bank sangat penting, karena 

bank selaku lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai agen pembangunan 

(Agent of Development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk 

mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mendukung adanya 

pembangunan ini masyarakat wajib dan perlu ikut andil namun masyarakat 

sering kali terbentur adanya masalah modal atau dana. Untuk mengatasi 

masalah tersebut masyarakat dapat menggunakan jasa perbankan. Mengingat 

bahwa salah satu tujuan bank  yaitu sebagai  lembaga penghimpun dana dan 

penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit. 

Kredit dalam dunia perbankan merupakan kegiatan usaha paling utama, 

karena pendapatan terbesar bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit. 

Bank dalam menyalurkan dana masyarakat harus selektif agar dana yang 
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disalurkan oleh bank dapat diterima kembali oleh bank yang untuk 

selanjutnya disalurkan kembali ke warga masyarakat yang memerlukan dana 

tersebut dan begitu seterusnya. 

Bank dalam memberikan kredit harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian 

yang harus dipegang teguh dan juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 8 

ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah 

diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai 

berikut : 

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 

bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah 

debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembayaran dimaksud 

sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Oleh karena itu bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan 

faktor 5C’s yaitu: Character (Sifat Pelaku) peminjam kredit, Capital (Modal) 

yang dimiliki oleh debitur, Condition of Economic (Kondisi Perekonomian) 

segi kondisi yang sangat cepat berubah, adapun yang menjadi perhatiannya 

meliputi kebijakan pemerintah, politik,  sosial budaya, dan segi lainnya yang 

dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri,  Capacity (kemampuan 

untuk mengembalikan dana bank), Collateral (Agunan) yang digunakan calon 

debitur untuk meminjam kepentingan debitur. 

Dalam menjamin kepentingannya selaku pelepas atau pemberi kredit, bank 

dapat meminta debitur untuk menyediakan barang jaminan yang dapat 
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dibebankan sesuai dengan jenis barang tersebut, misalnya untuk benda tetap 

dapat dijamin dengan Hak Tanggungan, benda bergerak dapat dengan fiducia 

atau gadai dll. 

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pada penyaluran kredit bank 

dengan jaminan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan sendiri diatur dalam UU 

No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).  Pegertian Hak 

Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), 

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-

kreditur lain.  

Pembebanan Hak Tanggungan ini merupakan perjanjian pemberian 

jaminan hak atas tanah yang dilaksanakan dengan menandatangani akta 

pembenanan hak tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT), dan kemudian didaftarkan di kantor pendaftaran tanah untuk 

diterbitkannya Hak Tanggungan yang merupakan bukti hak mempunyai 

kekuatan eksekutorial bagi kreditur. Hak tanggungan memiliki sifat tidak 

dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT). 

Bahwa pembebanan jaminan Hak Tanggungan tersebut selalu dikaitkan 

dengan kredit sebagai jaminan pelunasan kredit. Ada dua (2) perjanjian dalam 

penyaluran kredit dengan jaminan Hak Tanggungan , yaitu :  
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1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok (perjanjian principal). 

2. Perjanjian pembebanan jaminan Hak Tanggungan sebagai perjanjian 

tambahan (perjanjian Accessoir) 

 Berkaitan dengan uraian diatas, maka hal ini merupakan hal yang menarik 

bagi penulis untuk menulis tugas akhir dengan judul “Perjanjian Kredit Bank 

dengan Pembebanan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan” (studi pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Batu). 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimakah prosedur penyaluran kredit dengan jaminan Hak 

Tanggungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang 

Batu? 

2. Bagaimanakah langkah yang diambil dalam penyelesaian kredit macet 

dengan jaminan Hak Tanggungan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Timur Cabang Batu? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah kajian lebih lanjut dan penelitian lebih terarah serta 

menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok 

permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, batasan penelitian ini hanya 
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menitikberatkan pada prosedur penyaluran kredit yang menggunakan jaminan 

Hak Tanggunngan dan penyelesaian kredit macet jika menggunakan 

pengikatan jaminan Hak Tanggungan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji  prosedur penyaluran kredit dengan 

jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Cabang Batu 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji langkah apa saja yang diambil dalam 

penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan oleh PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Batu.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Lembaga Perbankan 

Sebagai bahan masukan dalam memberikan kredit dengan 

pembebanan Hak Tanggungan sebagai jaminan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

acuan dalam melakukan penelitian topik sejenis guna mengetahui 

perbandingan sehingga dapat memperbaiki kekurangan dalam penelitian 
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ini. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat dan juga sebagai bahan referensi bagi pembaca ataupun 

peneliti, sehingga dapat melengkapi kekurangan yang ada di dalam 

penulisan ini. 


