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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Jacob, Sabijono, dan Tangkuman 

(2014) dengan judul Penilaian Agunan Pemberian Kredit Modal Kerja 

(KMK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (pesero) Tbk  Cabang Manado 

membahas tentang sehubungan dengan pemberian kredit perbankan, jaminan 

kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit maka idealnya 

jaminan yang diserahkan kepada bank diharapkan mempunyai nilai ekonomi 

yang tinggi dan memenuhi aspek yudisiris sehingga bila kemudian hari terjadi 

masalah maka pihak bank tidak berada posisi yang lemah, karena dari hasil 

penjualan kembali jaminan dapat menutupi biaya hutang tidak tertagih 

(Bahsan, 2007:102).  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni 

dengan cara analisis pada rasio keuangan, penentuan besaran kebutuhan 

modal kerja, prinsip 5C, serta penilaian terhadap agunan. Teknik dalam 

penelitian tersebut menggunakan deskriptif kuantitatif. 

Penelitian lain dilakukan oleh Sidik, Abdurrohman (2016) yang 

berjudul Analisa Kelayakan Agunan pada Pembiayaan Murabahah KJKS 

BMT Walisongo Semarang. Metode analisa data yang digunakan yaitu 

deskriptif analisis, yaitu mencari dan menata data yang diperoleh secara 

sistematis dari kejadian yang ada.  
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Penelitian ini menyatakan bahwa untuk menentukan kelayakan 

agunan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang 

berdasarkan pada beberapa ketentuan yang terkait dengan kelayakan agunan 

pembiayaan murabahah yaitu dilakukan analisa agunan dari segi ekonomis 

dan yuridis. Harta yang dijadikan agunan kepada BMT ada dua jenis yaitu 

benda benda bergerak dan benda tidak bergerak dan dilakukan pengikatan 

kepada agunan untuk mengantisipasi risikorisiko yang mungkin terjadi pada 

pembiayaan.  

Dalam prosedur menganalisa agunan sebagai pengikat pembiayaan 

oleh BMT untuk mengetahui layak tidaknya agunan yang telah diberikan oleh 

seorang calon anggota, prinsip pembiayaan yang digunakan BMT Walisongo 

untuk menganalisa agunan yaitu dengan menggunakan prinsip 5C (Character, 

Capacity, Capital, Condition of economi, Collateral). 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Kredit 

a. Pengertian Kredit 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang 

berarti kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari 

kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang 

memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit 

(debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu 

yang telah dijanjikan. 
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Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang 

Pokok-pokok Perbankan, yanhg dimaksud dengan kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan 

itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang 

telah ditetapkan. 

Menurut Veithzal (2006) memberi kesimpulan bahwa kredit 

adalah penyerahan baran, jasa, atau uang dari suatu pihak atas dasar 

kepercayaan pada pihak lain dengan janji membayar dari penerima 

kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang sudah di sepakati 

oleh kedua belah pihak. 

b. Tujuan Kredit 

  Tujuan kredit tidak akan terlepas dari tujuan yang dicapai 

yang mana tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan kredit 

juga tidak akan terlepas dari tujuan didirikannyabank terseut. Dalam 

prakteknya tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut: 

1) Mencari Keuntungan 

  Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk 

memperoleh keuntungan dari bunga yang di berikan kepada 

debitur. Hasilnya yang didapatkan hasil balas jasa yang mana 

bank menjadi pemberijasa dengan ketentuan adminis trasi yang 

ditentukan oleh bank. 
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2) Membantu Usaha Nasabah 

  Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha 

nasabah dalam mengembangkan usahanya yang masih 

memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk 

modal kerja. 

3) Membantu Pemerintah 

  Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam 

berbagai bidang ekonomi. Bagi pemerintah semakin banyak 

kredit yang disalurkan maka semakin baik, karena kredit 

melupakan cara pemerintah mengucurkan dana dalam rangka 

peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutapa pada  

sektor riil. 

c. Unsur - Unsur Kredit 

Menurut Veithzal (2006) Kredit diberikan atas dasar 

kepercayaan sehingga pemberian kredit adalah pemberian 

kepercayaan. Kredit diberikan bila dapat diyakini dapat kembali 

tepat waktu dan syarat-syarat  telah disepakati bersama. Unsur-unsur 

didalam kredit tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit dan penerima kredit. 

2) Adanya kepercayaan, yaitu pemberi kredit kepada penerima 

kredit  

3) Adanya persetujuan, yaitu kesepakatan antara bank dengan 

pihak lainnya. 



10 

 

4) Adanya penyerahan barang, jasa, uang dari pemberi kredit 

kepada penerima kredit. 

5) Adanya unsur waktu, yaitu kesepakatan panjang kredit yang 

akan dilakukan. 

6) Adanya unsur resiko, yaitu pemberian resiko dari pemberi kredit 

dan penerima kredit. 

7) Adanya unsur bunga, yaitu sebagai kompensasi kepada pemberi 

kredit. 

d. Fungsi Kredit 

  Menurut Veithzal (2006) kredit mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam perekonomian secara garis besar, fungsi kredit 

didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat di 

kemukakan sebagai berikut: 

1) Kredit dapat meningkatkan daya guna dari modal/uang 

2) Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang 

3) Kredit meningkatkan peredaran dan lalulintas uang 

4) Kredit menimbukan kegairahan berusaha masyarakat 

5) Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi 

6) Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan 

nasional 

7) Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional. 

 

 



11 

 

e. Jenis – Jenis Kredit 

  Jenis kredit dibagi atas dasar usaha atau bentuk permintaan 

dari masyarakat yang mana beragamnya jnis usaha maka semakin 

beragam pula jenis kredit yang diberikan kemada masyarakat. Jenis 

kredit juga bisa di lihat dari berbagai segi atara lain : 

1) Dilihat dari segi kegunaannya 

- Kredit investasi 

       Kredit investasi digunakan nasabah untuk investasi 

barang atau bentuk lainnya yang dapat menguntungkan. 

- Kredit modal kerja 

         Kredit modal kerja digunakan untuk membantu usaha 

kecil menengah yang ingin mendirikan usaha dan 

memerlukan suntikan dana untuk menambah peralatan dan 

bentuk lainnya. 

2) Dilihat dari segi tujuan kredit 

- Kredit produktif 

  Kredit produktif adalah kredit yang digunakan 

debitur untuk kebutuhan kerja yang mana kredit ini 

memungkinkan debitur untuk mengmbangkan produktifitas 

usahanya. 

- Kredit konsumtif 

  Kredit Konsumtif adalah kredit yang diberikan 

kepada debitur guna untuk kebutuhan pribadinya hal ini 
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memungkinkan debitur untuk membeli perkakas rumah atau 

untuk kebutuhan sehari-hari. 

- Kredit perdagangan 

  Kredit perdagangan adalah jenis kredit yang mana 

diberikan bank oleh pedagang yang memerlukan biaya untuk 

aktifitas perdagangan-nya. 

3) Dilihat dari segi jangka waktu 

- Kredit jangka pendek 

  Kredit jangka pendek diberikan bank dalam waktu 

kurang dari satu tahun hal ini digunakan bank untuk modal 

kerja peternakan dan pertanian yang mana cepat untuk 

kembali. 

- Kredit jangka menengah 

  Kredit jangka menengah diberikan bank dalam 

waktu satu sampai tiga tahun saja biasanya debitur 

menggunakannya untuk tujuan investasi. 

- Kredit jangka panjang 

  Kredit jangka panjang deiberikan bank dalam waktu 

yang lebih lama biasanya debitur menggunakannya untuk 

perkebunan atau bentuk lainnya yang memerukan modal 

yang sangat besar. 

4) Dilihat dari segi jaminan 

- Kredit dengan jaminan 



13 

 

  Kredit dengan jaminan biasanya di peruntukkan 

bank untuk menjaminkan uang yang di berikan kemada 

masyarakat hal ini dilakukan bank untuk berjaga-jaga supaya 

bank tidak mendapat kerugian. 

- Kredit tanpa jaminan 

  Kredit tanpa jaminan biasanya diberikan kepada 

debitur yang memiliki loyalitas tinggi dan sudah menjadi 

debitur yang baik selama diberikan kredit. 

5) Dilihat dari sektor usaha 

- Kredit Pertanian 

- Kredit Peternakan 

- Kredit Industri 

- Kredit Pertambangan 

- Kredit Pendidikan 

- Kredit Profesi 

- Kredit perumahan 

- Dan sektor lainnya 

2. Prosedur Perkreditan 

a. Pengertian prosedur perkreditan 

  Menurut Veithzal (2006) prosedur pengkreditan meliputi 

ketentuan dan syarat – syarat yang harus dilakukan sejak nasabah 

mengajukan permohonan kredit sampai kredit tersebut dilunasi oleh 
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nasabah dan dengan kredit tertentu yang mempunyai kekhususan 

dalam ketentuan dan prosedurnya. 

Tujuan utama prosedur kredit ini adalah : 

1) Memberikan ketegasan atau tugas tugas dari seorang account 

officer, sehingga lebih memperjelas wewenang dan tanggung 

jawab para account Officer. 

2) Agar Flow Office Document dapat diikuti dan diketahui dengan 

jelas. 

3) Memperlancar arus pekerjaan. 

 Prosedur ini berlaku, baik untuk permohonan kredit baru, 

perpanjangan maupun tambahan yang berlaku secara umum yang 

berlaku secara umum untuk setiap jenis kredit baik untuk kredit 

modal kerja maupun kredit investasi. 

b. Tahapan prosedur perkreditan 

  Menurut Veithzal (2006:201) tahapan kegiatan yang umum 

terjadi dilingkungan perbankan pada saat bank menerima 

permohonan kredit dari nasabah yaitu sebagai berikut : 

1) Bank menerima permohonan secara tertulis dari nasabah. 

2) Surat permohonan diteruskan ke pimpinan cabang 

3) Account Officer meneliti surat permohonan dan langsung 

ditentukan surat permohonan diterima atau ditolak. 
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4) Permohonan yang dapat dipertimbangkan segera diteliti 

kelengkapan datanya dan membuat catatan singkat terhadap data 

nasabah terebut. 

  Nasabah diminta datang ke Bank untuk memperoleh 

penjelasan lebih lanjut tentang kredit yang di ajukan. 

3. Analisis Perkreditan 

a. Pengertian analisis kredit 

  Menurut Veithzal (2006:287) analisis kredit merupakan 

kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu 

permasalahan kredit. Melalui hasil analisis kreditnya, dapat diketahui 

apakah usaha nasabah layak (feasible) dan marketable (hasil usaha 

dapat dipasarkan), dan profitable (menguntungkan), serta dapat 

dilunasi tepat waktu. 

b. Tujuan analisis kredit 

  Menurut Veithzal (2006:288) tujuan utama analisis 

permohonan kredit merupakan untuk memperoleh keyakinan apakah 

nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi 

kewajibannya kepada bank secara tertib, baik berupa pembayaran 

pokok pinjaman maupun bunganya, sesuai kesepakatan dengan bank. 

  Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian kredit 

nasabah, terlebih dahulu harus memenuhi prinsip “The Five (5 C’s) 

of Credit Analysis” atau prinsip 5C ( Character, Capacity, Capital, 

Collateral, Condition of Economy). 
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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 

apakan nasabah mempunyai kemampuan serta pengetahuan 

yang cukup dibidang usaha tersebuut, dan apakah nasabah 

cukup berpengalaman mengelola usaha tersebut. 

3) Capital (Modal) 

Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedanngkan 

kekurangannya dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi disini 

funngsi bank hanya menyediakan tambahan modal. 
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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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4. Kredit Konsumsi Beragun Preperti (KKBP) 

a. Pengertian kredit konsumsi beragun properti 

Kredit konsumsi beragun properti yaitu kredit yang 

membantu memenuhi kebutuhan konsumtif seperti pemilikan 

properti, pembangunan/renovasi properti, pembelian kendaraan, 

biaya pendidikan, ibadah haji atau umroh atau kebutuhan konsumtif 

yang lainnya dengan agunan berupa sertifikat rumah, ruko bukan 

setifikat tanah 

b. Sasaran kredit konsumsi beragun properti 

1) Berpenghasilan tetap antara lain sebagai PNS dan CPNS, 

pegawai dan calon pegawai BUMN/BUMD, pegawai swasta, 

TNI/POLRI 

2) Berpenghasilan tidak tetap antara lain seperti Direktur dan 

Komisaris yang mempunyai kepemilikan saham mayoritas di 

perusahaan, wiraswasta dan profesi yang mempunyai keahlian 

(dokter, notaris, pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, penilai, 

aktuaris). 

5. Agunan / Jaminan 

a. Pengertian Agunan / Jaminan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari 

jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan 

atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk 

menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. 
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Agunan adalah jaminan tambahan yang di serahkan nasabah 

debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau 

pembiayaan prinsip syariah. Agunan hanya salah satu syarat yang 

diharuskan dalam pemberian fasilitas kredit selain bank juga harus 

menilai watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah 

debitur. Berarti agunan bukan sesuatu yang harus atau mutlak 

disediakan debitur. Namun agunan merupakan “Benteng” terakhir 

dalam upaya pengembalian kredit apabila terjadi kegagalan 

pembayaran kredit yang bersumber dari  first way out. Oleh karena 

itu nilai agunan sangat penting sebagi indikator pembayaran kembali 

kegagalan pembayaran kredit. Jaminan kredit adalah hak dan 

kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada 

lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila 

pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang 

diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau addendumnya. 

b. Jenis-jenis Agunan / Jaminan 

Dalam perkembangannya bank lebih banyak menerima 

jaminan kebendaan daripada jaminan perorangan karena akan lebih 

mudah dieksekusi dalam pemenuhan kewajiban apabila debitor 

wanprestasi. 

Jaminan dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu : 

1) Jaminan Utama 
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Jaminan utama adalah barang-barang bergerak maupun 

tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau 

merupakan objek pembiayaan. 

2) Jaminan Tambahan 

Jaminan tambahan adalah barang, surat berharga, atau 

garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang 

dibiayai, yang ditambahkan sebagai agunan apabila dalam 

penilaian pembiayaan/analisis pembiayaan, bank belum 

memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang 

diperjanjikan. 

c. Fungsi Agunan / Jaminan 

Jaminan memiliki fungsi antara lain : 

1) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk 

membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk 

meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri 

sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-

kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat 

diperkecil. 

2) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi 

janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai 

dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak 
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ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang 

telah dijaminkan kepada bank. 

3) Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga 

keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara 

mengeksekusi jaminan kredit. 

4) Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan 

untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur 

melakukan cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang 

telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan. 

Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan 

kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan 

tersebut apabila debitor tidak dapat melunasi hutangnya pada 

waktu yang disepakati dalam perjanjian. Jaminan dapat 

dikatakan sebagai unsur pengaman logis kedua bagi bank dalam 

setiap pemberian pembiayaan. Hal ini perlu diingat karena 

bagaimanapun baiknya analisis terhadap watak, kemampuan 

permodalan, kondisi serta prospek usaha pemohon, apabila 

pembiayaan menjadi bermasalah, sumber pembayaran terakhir 

yang diharapkan oleh bank adalah dari agunan. Oleh karena itu, 

penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai penilaian 

prinsip kehati-hatian dan menggambarkan objektivitas penilaian 

yang wajar atas agunan kredit yang dimaksud. 
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d. Dasar-dasar Penetapan  Nilai  Jaminan 

Penilaian jaminan perlu dilakukan bank sebab hasil penilaian 

akan memberikan informasi seberapa besar nilai jaminan tersebut 

dapat mengcover plafon credit yang diajukan debitur. Semakin besar 

nilai jaminan akan semakin besar kemungkinan applicant 

memperoleh kredit dengan jumlah yang besar. Tentu saja setiap bank 

mempunyai kebijakan perkreditan. Jaminan merupakan salah satu 

unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang 

yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan 

analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-

barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak 

selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat 

itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-

barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya. 

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan 

berada pada posisi yang lemah. Jika likuidasi/penjualan barang 

agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa 

lembaga keuangan pada kerugian. Karena hasil penjualan agunan 

biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula (pada saat 

diberikan) maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual 

sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah pada lembaga 

keuangan. Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat 

pembiayaan (AO=account officer dan CRO=credit recovery officer). 



23 

 

Namun dalam rangka melaksanakan dual control, jika dianggap 

perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain (LO=loan officer) untuk 

ikut serta menilai kewajaran nilai taksasi barang jaminan. 

Dasar-dasar penilaian umum yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Harga buku: artinya harga beli dikurangi jumlah penghapusan 

yang pernah dilakukan terhadap barang tersebut. 

2) Harga pasar: artinya nilai dari barang-barang tersebut bila dijual 

pada saat pelaksanaan penilaian/taksasi. 

Informasi harga pasar dapat diperoleh, misalnya dengan cara : 

1) Mengecek langsung kepada penjual / pemasok / penyalur.                                                    

2) Meminta faktur pembeli. 

3) Melalui media masa. 

4) Membandingkan dengan harga beli yang sama pada nasabah 

lain yang sudah/sedang kita biayai. 

5) Meminta keterangan harga tanah dari lurah, BPN, atau pemda 

setempat. 

6) Menggunakan jasa-jasa pihak ketiga yang ahli (expert), seperti 

asuransi, dinas perdagangan dan perindustrian, lembaga-

lembaga / perusahaan penilai (appraisal company). 

7) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam PBB. 
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e. Pengikat Jaminan

Pengikatan jaminan akan memberikan kenyamanan bagi 

pihak-pihak yang bertransaksi. Pihak bank akan mendapat kepastian 

hukum, sedangkan pihak debitur wajib memenuhi kewajibannya bila 

melakukan wanprestasi sesuai yang diperjanjikan.  

Pengikatan jaminan terdiri dari : 

1) Pengikatan notariil atau otentik

Pengikatan notariil atau sering disebut akte otentik yang

bentuknya ditebtukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk

ditempat dimana akte dibuat. Akte otentik dibuat oleh notaris

yaitu pejabat hukum yang berwenang berdasarkan kitab undang-

undang hukum perdata. Akte otentik yang dibuat oleh notaris

disebut akte notariil. Untuk pembuatan akte notariil ini memeng

lebih aman bagi bank sebab kepastian hukum lebih terjamin.

2) Akta dibawah tangan

Akte ini dibuat sebagai bukti perjanjian antara bank dengan

debitur dalam memenuhi perjanjian prosedural pinjam

meminjam uang dan pengakuan hutangnya. akte ini dapat

menjadi suatu bukti yang sempurna seperti akte otentik bagi

para penandatanganan serta ahli warisnya dan orang-orang yang

mendapat hak daripadanya. Akte di bawah tangan umumnya

dilakukan untuk jaminan harta-harta lancar dan harta bergerak.


