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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Penelitian Terdahulu  

Bagi bank , salah satu dasar yang cukup kuat atas keharusan adanya 

suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, seperti 

yang terdapat pada UU No.10 tahun 1998 yang menyebutkan bahwa:  

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya pada jangka waktu tertentu dengan 

jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan tertentu”. 

Pemberian perjanjian kredit bank dengan jaminan Hak Tanggungan 

dirasa paling efektif guna memudahkan pihak bank untuk mengeksekusi 

jaminan saat terjadi wanprestasi pada nasabah (pihak peminjam). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Leni Oktafiani, 

Irdanuraprida Idris(2009) dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Kredit 

Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT. Bank DKI Jakarta 

Pusat”. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis, dan 

menyimpulkan bahwa kredit perbankan mempunyai peran yang sangat 

penting dalam bidang perekonomian terutama praktik pengikatan 

jaminan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang bertujuan untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum antar kedua belah pihak 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ngadenan (Mungkid,2009) 

dengan judul “Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan 

Kredit Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur”. Penulis 

menggunakan metode deskriptif, menghasilkan bahwa eksekusi dalam 

hubungannya dengan Hak Tanggungan tidaklah termasuk dalam 

pengertian apa yang dinamakan eksekusi riil, karna eksekusi riil hanya 

dilakukan setelah adanya pelelangan. Eksekusi dalam Hak Tanggungan 

bukanlah eksekusi riil akan tetapi berhubungan dengan penjualan dengan 

cara lelang objek Hak Tanggungan yang kemudian hasil perolehannya 

dibayarkan kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan apabila ada 

sisanya dikembalikan pada debitur. 

2. Tinjauan Pustaka 

a. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit 

Istilah kredit berasal dari bahasa lain “credere” yang berarti 

kepercayaan. Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan antara 

pihak kreditur dan debitur. 

Menurut Thomas Suyatno kredit adalah hak untuk menerima 

pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada 

waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena 

penyerahan barang-barang sekarang. 

Menurut Badrulzaman kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan-tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam 
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berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan jumlah bunga yang ditetapkan. 

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan adalah : 

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui, bahwa kredit 

merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai 

kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank 

sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka 

waktu yang telah disepakatinya akan megembalikan atau membayar 

lunas kredit tersebut. 

Dalam prakteknya banyak terjadi nasabah tidak menepati waktu 

yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan 

berbagai alasan. Karena itu dalam rumusan pengertian kredit 

ditegaskan mengenai kewajiban nasabah untuk melunasi utangnya 

sesuai dengan jangka waktunya dan disertai dengan kewajibannya 

yang lain yaitu berupa bunga, imbalan atau pembagian hasil 

keuntungan tertentu yang telah disepakati dan diketahui oleh kedua 

belah pihak. 
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Dalam pemberian kredit juga harus diperhatikan beberapa 

unsur-unsur kredit, karena diperlukan untuk menjamin kepentingan 

pihak kreditur maupun pihak debitur. Bagi pihak kreditur unsur yang 

terpenting dalam kegiatan pemberian kredit ini adalah untuk 

mengambil keuntungan dari modalnya, sedangkan bagi pihak debitur 

adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Kasmir mengemukakan 

unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit, antara lain : 

1. Kepercayaan 

 Yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang 

diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan 

dilunasinya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. 

2. Kesepakatan 

 Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga 

mengandung unsur kesepakatan antara bank dengan nasabah. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana 

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya 

masing-masing. 

3. Jangka waktu 

 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu 

tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian 

kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat 

berbentuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. 
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4. Resiko  

 Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan 

menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet 

pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar 

resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank baik resiko yang 

disengaja oleh nasabah yang lalai maupun resiko yang tidak 

disengaja. 

5. Balas jasa 

 Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit . balas 

jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi  kredit 

merupakan keuntungan bank. 

1) Macam-Macam Kredit 

 Dalam praktek perbankan kredit – kredit yang pernah 

diberikan kepada nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi, 

sebagai berikut: 

a) Menurut Jangka Waktunya  

Dari segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit, 

yaitu : kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit 

jangka panjang.  

1. Kredit jangka pendek 

Adapun yang disebut kredit jangka pendek adalah kredit 

yang berjangka waktu paling lama satu tahun. 
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2. Kredit jangka menengah 

Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka 

waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. 

3. Kredit jangka panjang 

Sedangkan kredit jangka panjang adalah kredit yang 

jangka waktunya lebih dari tiga tahun.  

b) Menurut Kegunaannya 

Ditinjau dari kegunaannya, maka kredit dapat digolongkan 

menjadi tiga macam, yaitu : kredit investasi,kredit modal 

kerja dam kredit profesi. 

1. Kredit investasi 

Adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk 

keperluan penanaman modal yang bersifat ekspansi, 

modernisasi maupun  rehabilitasi perusahaannya. 

2. Kredit modal kerja 

Adalah yang diberikan untuk kepentingan kelancaran 

modal kerja nasabah. Jadi kredit ini sasarannya untuk 

membiayai operasi usaha nasabah. 

3. Kredit profesi  

Adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada 

nasabahnya semata-mata untuk kepentingan profesinya. 

Misalnya kredit yang diberikan kepada seorang dokter 

untuk membeli seperangkat peralatan medis. 
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c) Menurut Pemakaiannya. 

Menurut pemakaiannya kredit dapat digolongkan menjadi 2 

golongan, yaitu: 

1. Kredit Konsumtif. 

Adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya kredit 

yang diberikan untuk membeli alat-alat rumah tangga 

seperti televisi,mobil,sepeda motor 

2. Kredit Produktif. 

Ditujukan untuk keperluan usaha nasabah bank agar 

produktifitas akan bertambah meningkat. Bentuk kredit 

produktif dapat berupa kredit investasi maupun kredit 

modal kerja, karena kedua kredit tersebut diberikan 

kepada nasabah untuk meningkatkan prosuktfitas 

usahanya.  

  Kredit profesi tidak dapat dimasukkan kedalam bentuk 

kredit produktif, karena kemampuan nasabah yang menerima 

kredit profesi sangat terbatas sekali sehingga sulit diharapkan 

produktifitas meningkat pesat. 

2) Sistem Pemberian Kredit 

 Bank memerlukan informasi tentang data-data yang 

dimiliki oleh calon nasabah atau penerima kredit. Data-data yang 

dibutuhkan adalah data yang penting bagi bank guna menilai 
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keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menumbuhkan 

kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya pada debitur. 

Peranan dalam bidang perkreditan, bukan semata-mata 

memberikan kredit asal ada jaminannya yang cukup, tetapi bank 

juga membina usaha nasabah, agar kelancaran usaha nasabah 

kredit bank dapat berjalan dengan lancar. 

 Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk 

melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Hal 

ini yang dipegang teguh prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur 

dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan ditegaskan bahwa : Bank Umum dalam memberikan 

kredit atau pembiayaan, wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 

analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta 

kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembayaran dimaksud sesuai dengan yang 

diperjanjikan. 

 Didalam penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 

ditegaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka 

sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian 

dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan 

prospek usaha dari debitur. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan 

oleh bank dalam pemberian kredit disebabkan karena pada bank 
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dalam usahanya ada kewajiban untuk tidak merugikan 

kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada 

bank.  

  Dalam dunia perbankan kelima faktor tersebut dikenal 

dengan sebutan “The Five (5 C’s) of Credit Analysis” atau prinsip 5C 

( Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy). 

1) Character (Watak) 

 Tujuan bank melakukan penilaian terhadap watak debitur, 

adalah untuk mengetahui apakah pemohon kredit ada kemauan 

membayar utangnya apabila permohonan kreditnya dikabulkan 

oleh bank. Dalam hal ini menjadi perhatian bank adalah sikap 

atau perilaku serta kejujuran dan itikad baik debitur. 

2) Capacity (Kemampuan) 

 Kemampuan yang dimiliki calon debitur adalah kemampuan 

dalam mengelola usaha yang dijalankan. Kemampuan mengelola 

tersebut dapat dilihat dari pengalaman usahanya.  

 Sebelum bank mengabulkan permohonan kreditnya, bank 

harus menilai dulu kemampuan debitur untuk mengelola usaha 

yang akan dibiayai dengan kredit. Bank perlu mengetahui apakah 

nasabah mempunyai kemampuan serta pengetahuan yang cukup 

dibidang usaha tersebut, dan apakah nasabah cukup 

berpengalaman mengelola usaha tersebut. 
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3) Capital (Modal) 

 Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedanngkan 

kekurangannya dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi disini funngsi 

bank hanya menyediakan tambahan modal.Untuk menilai sejauh 

mana kemampuan nasabah dapat menyediakan modal sendiri dapat 

dilihat dari laporan keuangan perusahaan (neraca dan daftar laba/rugi). 

4) Collateral (Agunan) 

 Yang disebut dengan agunan adalah barang bergerak maupun 

barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan dalam kredit. Setelah 

berlakunya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, 

walaupun bank mengandalkan keyakinan bahwa debitur mampu 

mengembalikan utangnya, tetapi jaminan kredit tetap merupakan 

salah satu faktor yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali. 

5) Condition of Economic (Prospek Usaha) 

 Kondisi ekonomi ini menyangkut tentang objek-objek yang 

akan dibiayai dengan kredit itu mempunyai masa depan atau 

prospek yang baik atau tidak. 

 Dalam sistem pemberian kredit, Undang-Undang Perbankan 

No. 10 Tahun 1998 telah memberikan batas maksimum 

pemberian kredit, seperti yang terdapat pada pasal 11 yang 

menetapkan batasan maksimum pemberian kredit tidak boleh 

melebihi 30% dari modal  bank yang sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
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b. Tinjauan umum tentang Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996. Menurut Undang-Undang tersebut, yang dimaksud 

dengan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak 

atas tanah (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai), 

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

dari tanah itu, guna melunasi utang tertentu yang memberikan kedudukan 

utama kepada kreditur-kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang 

lain. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, kecuali apabila disetujui 

oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Disamping itu ikatan 

jaminan Hak Tanggungan dibebankan kepada harta jaminan secara utuh. 

Dengan demikian walaupun debitur telah membayar sebagian kredit yang 

terutang, Hak Tanggungan tetap mengikat seluruh tanah yang dijaminkan 

sampai seluruh kredit terbayar lunas. 

Pembebanan Hak Tanggungan juga dapat dikenakan pada bangunan, 

tanaman dan hasil karya yang ada pada tanah yang dijaminkan, dengan 

syarat benda-benda tadi menjadi satu kesatuan dengan tanah dan 

merupakan milik pemegang hak atas tanah. 

1) Ciri-ciri Hak Tanggungan : 

Hak Tanggungan merupakan pengikat jaminan untuk pelunasan 

hutang (kredit) yang kuat , karena : 

a) Droit de preferent , artinya memberikan kedudukan yang 

diutamakan atau didahului kepada pemegangnya. Dalam hal ini 
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pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditur memperoleh hak 

didahulukan dari kreditur lainnya untuk memperoleh pembayaran 

piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan kredit yang diikat 

dengan Hak Tanggungan tersebut . 

b) Droit de  suite, artinya selalu mengikuti jaminan hutang dalam 

tangan siapapun objek tersebut berada . meskipun objek dari hak 

tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, 

kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melalui 

eksekusi, jika debitur cidera janji. 

c) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat 

mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

d) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya saat debitur cidera 

janji. 

Selain itu keistimewaan yang lain ialah kedudukan hukum kreditur 

pemegang hak tanggungan juga dijamin melalui ketentuan pada pasal 

21 UU Nomor 4 Tahun 1996 yang berbunyi : “Apabila pemberi hak 

tanggungan(debitur) dinyatakan pailit, maka objek hak tanggungan 

tidak masuk dalam boedel kepailitan pemberi hak tanggungan 

tersebut, sebelum kreditur pemegang hak tanggungan mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan/pelelangan objek yang 

dijaminkan dengan pengikatan hak tanggungan itu”. 



19 
 

 
 

Pembenanan Hak Tanggungan ini merupakan perjanjian pemberian 

jaminan hak atas tanah yang dilaksanakan dengan menandatangani 

akta pembebanan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT), dan kemudian didaftarkan dikantor pendaftaran tanah untuk 

diterbitkannya sertifikat Hak Tanggungan yang merupakan bukti hak 

dan mempunyai kekuatan eksekutorial.  

2) Tata cara pemberian hak tanggungan  

Pemberian hak tanggungan diatur dalam pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang tata cara pemberian hak tanggungan 

oleh pemberi hak tanggungan secara langsung. Prosedur pemberian 

hak tanggungan secara langsung yaitu berikut ini ; 

a) Dilakukan perjanjian terlebih dahulu untuk memberikan hak 

tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. 

b) Dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT) oleh PPAT sesuai perundang-undangan 

yang berlaku. 

c) Objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari 

konversi hak lama yang telah memenuhi syarat didaftarkan, 

akan tetapi belum dilakukan, pemberian hak tanggungan 

dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas 

tanah yang bersangkutan. 
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Jika pemberi hak tanggungan berhalangan hadir/tidak dapat hadir 

sendiri di hadapan notaris/PPAT maka bisa melalui proses pembuatan 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan untuk membuat akta hak 

tanggungan. 

c. Tinjauan umum tentang kredit macet 

Bank adalah suatu bentuk badan usaha yang juga memiliki banyak 

resiko, pihak bank sebelum memberikan kredit seharusnya melakukan 

analisis kredit yang teliti dan cermat, lebih memahami data yang aktual 

dan akurat mengenai debitur, sehingga bank tidak akan keliru dalam 

mengambil keputusan guna pemberian kredit pada nasabah. Bank harus 

bisa meyakini bahwa nantinya kredit yang diberikan dapat dilunasi 

kembali pada waktunya oleh debitur dan tidak akan berkembang menjadi 

kredit bermasalah/macet. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana 

seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada 

waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut 

wanprestasi atau ingkar janji. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Cabang Batu memberikan kredit kepada nasabah merupakan perjanjian 

utang piutang biasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam uang dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, maka 

debitur yang tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu 

yang telah ditentukan dalam perjanjian adalah wanprestasi. 
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1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet  

Kredit macet pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern (dari 

bank) dan faktor ekstern (dari nasabah). Faktor intern dan ekstern 

tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya berbagai kepentingan 

yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. 

Penyebab kredit macet yang dapat dikategorikan sebagai faktor intern, 

yaitu : 

a) Kebijaksanaan pemberian krediti yang terlalu ekspansif 

b) Peningkatan penghimpunan dana dari pihak ketiga yang cukup 

cepat dan besar telah menyebabkan beberapa bank melakukan 

kebijakan pertumbuhan krediit yang melebihi tingkat kewajaran. 

Bank seharusnya tetap melakukan kebijakan pemberian kredit 

dengan prosedur yang berhati-hati untuk menghindari terjadinya 

resiko kredit macet. Kebijakan pemberian kredit yang hanya 

didasarkan pada pencapaian target jumlah tertentu tanpa 

memperhatikan aspek-aspek lainnya hanya akan menimbulkan 

masalah yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. 

c) Penyimpangan pemberian kredit. Bank-bank pada umumnya telah 

memiliki pedoman dan tata cara pemberian kredit, namun dalam 

pelaksanaannya seringkali tidak dilaksanakan dengan patuh dan 

taat asas. Sering terjadi adalah bank tidak mewajibkan debitur 

untuk menyerahkan data keuangannya, penilaian kredit tidak 
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menitikberatkan kepada kelayakan usaha termasuk  tidak meneliti 

secara mendalam tujuan penggunaan kredit. 

d) Itikad kurang baik pengurus dan pegawai bank. Dalam 

prakteknya yang terjadi adalah pihak bank memberikan kredit 

terhadap debitur yang sebenarnya tidak “bankable (Nasabah yang 

memenuhi persyaratan Bank)” . kegiatan usaha debitur yang tidak 

bankable antara lain kegiatan yang kurang jelas tujuannya dan 

tidak jelas debiturnya (debitur fiktif) yaitu pengguna dana yang 

sebenarnya berbeda dengan yang tercantum pada bukti-bukti yang 

ada. 

e) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan bank sistem 

administrasi dan pengawasan bank yang lemah menyebabkan 

pemantauan terhadap performance kredit bank tidak dapat 

dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

f) Lemahnya sistem informasi kredit macet. Bank cenderung 

melaporkan gambaran perkreditan yang lebih baik dari keadaan 

yang sebenarnya kepada bank dengan tujuan mendapatkan 

penilaian tingkat kesehatan yang lebih baik.  

Penyebab kredit macet yang dapat di kategorikan sebagai faktor 

ekstern, yaitu : 

a) Kegagalan usaha debitur. Kegagalan usaha debitur dapat 

dipengaruhi oleh faktor yang terdapat pada lingkungan usaha debitur 

dapat berupa kegagalan produksi, distribusi, pemasaran, dll. 
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b) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh

debitur. Adanya iklim persaingan perbankan yang ketat setelah

diregulasi , perbankan sering dimanfaatkan oleh beberapa calon

debitur dengan cara tertentu yang mendorong pihak bank

menawarkan persyaratan kredit yang lebih ringan dan jumlah

kredit yang lebih besar.

c) Musibah yang terjadi pada usaha debitur atau kegiatan usahanya.

Beberapa kredit bermasalah yang terjadi memang karena adanya

musibah yang dialami oleh debitur , yaitu debitur meninggal

dunia atau sarana usahanya mengalami bencana seperti

kebakaran, banjir, longsor, gempa bumi, dll. Sementara pihak

bank tidak melakukan pengamanan melalui penutupan asuransi.


