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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penilaian (appraisal) merupakan salah satu sektor jasa yang dapat 

berperan penting dalam menentukan nilai ekonomis aset dan potensi harta 

kekayaan. Di Indonesia, penilaian atau appraisal belum dikenal secara 

umum. Hal ini karena appraisal masih dalam tahap pertumbuhan. 

Umumnya jasa  appraisal atau penilaian digunakan institusi keuangan 

dalam menilai suatu properti. Salah satu institusi keuangan tersebut adalah 

bank. 

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 2 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan 

adanya bank, himpunan dana tersebut dapat digunakan masyarakat yang 

memerlukan dana dan memberi manfaat pada masyarakat maupun bank. 

Masyarakat yang memerlukan tambahan dana dapat menggunakan 

produk bank berupa kredit. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia 

Pasal 1 Ayat 2 Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 
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berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah pemberian 

bunga. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan pelaku usaha di bidang permodalan. Sehubungan 

dengan hal tersebut pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan 

usaha dengan cara menunjuk bank sebagai lembaga keuangan untuk 

memberikan modal usaha dalam bentuk pinjaman. 

Dalam perkreditan, agunan merupakan hal yang paling diutamakan 

untuk mendapatkan keyakinan bagi bank atas dana yang disalurkan dalam 

bentuk kredit dengan tujuan apabila terjadi kemacetan maka jaminan atau 

agunan tersebut dapat dijadikan penyelamatan untuk kelancaran usaha 

bank. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia pasal 11 ayat 2 yang dimaksud dengan agunan berkualitas dan 

mudah dicairkan meliputi surat berharga atau tagihan yang diterbitkan 

oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi 

berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan 

sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang 

tunai. 

Secara umum barang yang dijadikan agunan adalah real property 

atau properti yang berarti yang berupa tanah dengan segala sesuatu yang 

melekat padanya. Ketika nasabah suatu bank membutuhkan tambahan 

dana (kredit) dan hartanya menjadi agunan bank maka perlu dilakukan 
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penilaian terhadap agunan tersebut. Penilaian agunan ini didasarkan pada 

berbagai faktor. Semakin tinggi kategori kualitas agunan, maka semakin 

tinggi nilai agunan tersebut. Agunan yang umumnya diberikan untuk 

produk kredit harus memenuhi syarat bahwa nilainya sebanding untuk 

menjamin kredit yang diajukan. 

Mengajukan pinjaman untuk mencukupi kebutuhan sudah menjadi 

suatu hal yang lumrah, misalnya untuk membuka usaha, membeli rumah, 

membeli mobil, dan lainnya. Masyarakat mengajukan pinjaman dengan 

menggunakan agunan untuk mendapatkan pinjaman dengan jumlah besar. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengajukan Kredit Konsumsi 

Beragun Properti di Bank Pembangun Daerah Jawa Timur dengan jaminan 

sertifikat rumah. Meskipun nasabah akan mendapatkan sejumlah dana 

yang bisa dipinjam, jika tejadi kredit macet, maka jaminan atau agunan 

anda dalam bentuk rumah tersebut akan disita oleh pihak bank, kemudian 

rumah yang disita akan dilelang oleh bank untuk menutupi pinjaman. 

Sebaiknya calon nasabah berterus terang ketika dimintai data pribadi 

saat proses pengajuan kreditnya. Jika calon nasabah terlalu memaksa pihak 

bank untuk mencairkan pinjaman dengan “memodifikasi” berkas 

pengajuan kredit atau memberikan keterangan palsu, dengan begitu risiko 

nasabah kehilangan jaminan akan semakin besar. Apabila pihak bank 

mengetahui bahwa calon nasabah mencoba berbohong, pihak bank akan 

memasukannya ke dalam daftar hitam BI Rate, yang mana akan 

menyusahkan peminjaman selanjutnya. Jangan sekali-kali untuk 
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memalsukan data kepada pihak bank di berkas pengajuan kredit, pihak 

bank akan ada penilaian sendiri untuk menilai semua dari berkas nasabah 

dan ada dari segi atau aspek apa saja yang akan dinilai nantinya.  

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang penilaian agunan produk kredit dengan judul :  

“PENILAIAN AGUNAN DALAM KEPUTUSAN PEMBERIAN 

KREDIT KONSUMSI BERAGUN PROPERTI (KKBP) PADA PT. 

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG 

MALANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana cara menilai agunan produk kredit konsumsi beragun 

properti (KKBP) pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Cabang Malang 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Untuk mendiskripsikan dan perhitungan apa saja yang dinilai dari 

agunan produk kredit konsumsi beragun properti (KKBP) pada 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Malang 
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D. Batasan Masalah

Pembatasan masalah harus dilakukan dengan tujuan agar pokok 

permasalahan yang penulis teliti tidak terlalu melebar dari apa yang sudah 

ditentukan, atau bisa dibilang agar penelitian tetap terfokus pada tujuan 

yang diteliti, peneliti dalam hal ini adalah penilaian agunan pada produk 

kredit konsumsi beragun properti studi kasus pada Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Cabang Malang. 


