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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia bisnis dan perdagangan yang dilakukan oleh seorang atau 

kelompok orang sudah pasti menggunakan modal untuk menggerakkan atau 

menjalankan usahanya tersebut. Usaha yang dilakukan tersebut dapat berskala 

kecil, sedang maupun besar, tergantung dari modal yang digunakan. Semakin 

banyak modal maka semakin besar usaha yang dijalankan, tetapi kalau 

modalnya kecil maka usaha yang dijalankan juga kecil. 

Untuk mendapatkan modal tersebut, pemerintah dan pemerintah 

daerah telah menyediakan lembaga perbankan untuk membantu bagi 

masyarakat atau nasabah dalam mendapatkan modal untuk usaha atau 

konsumtif, dengan berbagai persyaratan yang sudah ditentukan, hal ini sangat 

tergantung dari besar dan kecilnya modal yang akan diajukan oleh nasabah. 

Pihak bank senantiasa menilai seberapa besar usaha yang dilakukan oleh 

nasabah tersebut, maka semakin besar pula modal yang akan diberikan. 

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu 

negara, bahakan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi 

bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Bank sebagai 

lembaga keuangan memiliki banyak kegiatan, salah satunya adalah dengan 
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menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat dengan bentuk berupa pinjaman/kredit dan sejenisnya.1 

Pemberian kredit adalah merupakan pelayanan yang nyata dari bank 

dalam kehidupan serta pengembangan perekonomian di indonesia. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa “Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut 

maka dapat dilihat bahwa fungsi pokok dari perbankan, adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana yang 

telah dihimpun tersebut kembali pada masyarakat yang memerlukannya dalam 

bentuk kredit. 

Semua perbankan yang ada di Indonesia dalam menyalurkan pinjaman 

atau kredit kepada nasabah atau debitur, dengan beberapa penilaian atau syarat 

yang secara umum harus diperhatikan. Hal tersebut merupakan pedoman bagi 

pihak bank untuk memberikan pinjaman atau kredit tersebut, agar kemudian 

hari tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak bank atau kreditur. 

                                                             
1
 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. ke-2, h. 1  
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Pemberian kredit kepada debitur selalu berpedoman pada prinsip-

prinsip dalam pemberian kredit. Prinsip ini dikenal dengan istilah Prinsip 5C 

yang terdiri dari: 

1. Character (watak kepribadian) 

2. Capital (modal) 

3. Collateral (jaminan/agunan) 

4. Capacity (kemampuan), dan 

5. Condition of Economy (kondisi ekonomi).2 

Prinsip di atas merupakan penilaian yang harus dilakukan oleh bank 

selaku kreditur terhadap nasabah/debitur, agar nantinya debitur dalam 

melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran pada 

setiap bulan sebagaimana yang sudah diterapkan dalam perjanjian kredit. 

Pemberian kredit dalam praktek Perbankan di Indonesia umumnya 

diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit 

yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari bank. 

Persyaratan bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat 

menghambat pengembangan usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta 

kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kredit.
3
  

Dalam perkembangannya untuk membantu masyarakat memperoleh 

modal dengan mudah yang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan 

nasional khususnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, maka 

                                                             
2
Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), cet. 

ke-1, h. 158  
3
Ibid.,  
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Pemerintah telah mengubah undang-undang pokok perbankan Nomor 14 

tahun 1967 dengan Undang-Undang yang baru Nomor 7 tahun 1992 tentang 

perbankan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 

Undang-undang yang baru ini tidak lagi mensyaratkan bahwa pemberian 

kredit harus diikuti dengan kewajiban pemohon kredit menyediakan jaminan 

materil atau jaminan immateril. 

Dalam Pasal 8 undang-undang perbankan yang baru hanya 

menegaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai 

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat baik dan 

kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 

utangnya atau mengembalikan hutang dimaksud sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Dari pasal ini persyaratan adanya jaminan untuk memberikan 

tidak menjadi keharusan. Bank hanya diminta untuk menyakini berdasarkan 

analisis yang mendalam atas itikad baik debitur dan kemampuan dari debitur.
4
 

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa saat ini pihak 

bank dapat memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabah/debitur yang 

akan diberikan pinjaman tersebut, mulai dari kondisi kehidupan, penghasilan, 

dan usaha yang dijalankan. 

Sejalan dengan kebijakan dibidang perbankan, dan sesuai pula dengan 

undang-undang perbankan yang baru, maka dunia perbankan saat ini juga 

menawarkan produk antara lain Kredit Tanpa Agunan. Kredit Tanpa Agunan 

                                                             
4
Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 

cet. ke-1, h. 283  
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adalah kredit yang tidak disertai dengan penyerahan agunan sebagai jaminan 

secara fisik oleh debitur, karena pemberian kredit tidak disertai dengan 

penyerahan jaminan/agunan secara fisik.5 Pihak kreditur (bank) dalam 

memberikan Kredit Tanpa Agunan haruslah berhati-hatidan cermat karena 

dalam perjanjian Kredit Tanpa Agunan posisi kreditur disini hanya sebagai 

kreditur konkruen yang tidak memiliki hak preferent/ hak untuk didahulukan 

dari kreditur-kreditur lainnya (hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 

KUHPerdata, yaitu pasal 1132, Pasal 1133 dan Pasal 1134 ayat (2) KUH 

Perdata). Sehingga apabila jumlah kreditur banyak sekali, dan diantara 

kreditur-kreditur itu terdapat kreditur preferen, maka terdapat kemungkinan 

akan terjadi perselisihan antara para kreditur dalam pembagian/ pelunasan 

piutang dari masing-masing kreditur. 

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa apabila debitur 

mendapatkan bantuan dari beberapa buah bank, dan terjadi kredit macet maka 

diantara bank tersebut tidak ada prioritas untuk didahulukan pinjamannya 

harus dibayar terlebih dahulu, karena posisinya adalah sama. Oleh karena itu 

pihak bank harus benar-benar hati-hati dalam memberikan kredit tanpa agunan 

atau jaminan tersebut, jangan sampai terjadi kredit bermasalah atau kredit 

macet. 

Pemberian kredit tanpa agunan atau jaminan tersebut juga diluncurkan 

oleh PT. BTPN Tbk Cabang Padang, yang memberikan kredit kepada 

                                                             
5
Gatot Supramono, op. cit, h. 160  
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nasabah/debitur tanpa agunan atau jaminan. Produk ini diberikan kepada 

debitur atas dasar ketentuan dalam undang-undang perbankan, bahwa bank 

dapat memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa agunan atau jaminan, 

dengan persyaratan yang sudah ditentukan.
6
 

Besar pinjaman kredit yang diberikan kreditur kepada debitur jumlah 

minimal RP 5.000.000,00 dan jumlah maksimal  RP 50.000.0000,00 dengan 

jumlah tersebut debitur dapat membuka usaha baru atau menjadikannya 

sebagai penambahan modal usaha. 

Namun dalam perjalananya pemberian kredit tanpa agunan atau 

jaminan yang diberikan oleh PT. BTPN Tbk Cabang Padang tersebut ternyata 

terjadi kredit bermasalah atau kredit macet terhadap beberapa nasabah atau 

debitur. Tentunya pihak bank dalam hal ini sulit untuk melakukan penagihan 

kepada debitur, dan ditambah lagi tidak adanya jaminan atau agunan dalam 

pemberian kredit tersebut, sehingga pihak bank tidak mempunyai kekuatan 

untuk melakukan pelelangan terhadap harta kekayaan debitur, karena tidak 

adanya perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak. 

Kredit macet yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur bukan tidak 

akan mungkin terjadi, penyebab terjadinya kredit macet oleh debitur beberapa 

diantaranya adalah karena jumlah kredit pada awalnya diberikan dengan 

jumlah yang kecil sehingga usaha yang dilalukan terbatas. 

                                                             
6
Dedi Eka Putra,  (Karyawan Bagian Kredit BTPN Tbk Kantor Cabang Padang), 

wawancara, Padang, Selasa, 8 Agustus 2017 
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Ketika terjadi kredit macet terhadap debitur sebagaimana tersebut di 

atas tentunya pihak bank selaku kreditur harus mendapatkan perlindungan 

secara hukum maupun secara kelembagaan terhadap penyaluran dana tersebut, 

karena program tersebut diluncurkan berdasarkan ketentuan yang tercantum 

dalam undang-undang perbankan sebagaimana yang tercantum dalam dalam 

pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Oleh 

karena itu tentunya kebijakan ini tidak dilakukan secara pribadi oleh pimpinan 

bank, namun kebijakan tersebut sesuai dengan petunjuk Bank Indonesia, 

selaku bank sentral di indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dan menulisnya dalam skripsi yang berjudul: 

“PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA 

PT. BTPN TBK, KANTOR CABANG PADANG BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG 

PERBANKAN ” 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah penelitian dan mempersingkat waktu, penulis 

memberi batasan permasalahan dari penelitian yaitu hanya Bank BTPN Tbk 

kantor Cabang Padang hanya menyangkut Analisis Hukum Tentang 

Perlindungan Terhadap Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan 

Pada Pt Btpn Tbk, Kantor Cabang Padang, Kriteria Penilaian Yang Digunakan 

Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada PT. BTPN Tbk Kantor 
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Cabang Padang. Yang diwawancarai hanya terkait sampel dari populasi 

penelitian. Hanya menyangkut Undang-undang  No 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kriteria penilaian yang digunakan kreditur dalam pemberian 

kredit tanpa agunan pada PT. BTPN Tbk Kantor Cabang Padang? 

2. Bagaimana penyelesaian kredit macet yang terjadi dalam perjanjin 

pemberian kredit tanpa agunan pada PT. BTPN Tbk Kantor Cabang 

Padang? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan atau 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Dalam 

Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada PT. BTPN Tbk Kantor Cabang 

Padang. 

b. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet yang terjadi dalam 

perjanjian  pemberian kredit tanpa agunan pada PT. BTPN Tbk, 

Kantor Cabang Padang. 
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2. Manfaat penelitian yang diharapkan antara lain: 

a. Sebagai pengembangan wawasan penulis tentang ilmu hukum 

khususnya mengenai perlindungan terhadap kreditur dalam pemberian 

kredit tanpa agunan pada PT. BTPN Tbk Kantor Cabang Padang.   

b. Sebagai sumbangan pemikiran pada nasabah Bank BTPN Tbk Kantor 

Cabang Padang bahwa pihak nasabah perlu memberikan agunan pada 

BTPN sebagai jaminan pinjaman.  

c. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Bank BTPN Tbk Kantor 

Cabang Padang bahwa pihak Bank BTPN Tbk perlu menerima agunan 

dari nasabah sebagai jaminan jika terjadi kredit macet. 

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum sosioligis, yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum itu 

dilakukan termasuk proses penegakan hukum itu (law 

enforcement).7Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat 

deskriptif mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan 

menggambarkan keadaan berdasarkan fakta-fakta yang ada. 

 

 

                                                             
7
Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rajawali 

Pers, 2009), cet. ke-1, h. 134 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan tujuan untuk 

memperoleh data. Adapun Lokasi penelitian ini adalah pada PT. BTPN 

Tbk, Kantor Cabang Padang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini 

adalah, bahwa saat ini masih ada kredit macet yang terjadi pada 

nasabah/debitur yang diberi pinjaman tanpa agunan/jaminan oleh PT. 

BTPN Tbk Kantor Cabang Padang. 

3. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah pihak bank dan nasabah/debitur yang 

kreditnya macet pada PT. BTPN Tbk, Kantor Cabang Padang. Sedangkan 

objek dari penelitian ini adalah pelindungan terhadap kreditur dalam 

pemebrian kredit tanpa agunan. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-

kaus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.8Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah 285 orang nasabah yang 

mengalami kredit macet, yang diambil sebesar 3% sebagai sampel yaitu 

sebanyak 9 orang dengan metode purposive sampling, yakni peneliti 

menentukan langsung sampel yang dianggap dapat memberikan data 

                                                             
8
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2003), cet. ke-1, h. 121  



11 

 

dalam penelitian ini, kemudian ditambah 1 orang karyawan bagian kredit 

pada PT. BTPN Tbk Kantor Cabang Padang.  

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari 

populasi.9 Sampel yang diambil adalah sebesar 3% yakni sebanyak 9 orang 

debitur dengan metode purposive sampling, yaitu peneliti menentukan 

langsung sampel yang dianggap dapat memberikan data dalam penelitian 

ini, dan ditambah 1 orang karyawan PT. BTPN Tbk Kantor Cabang 

Padang, dengan metode total sampling.  

Tabel 1.1 

Jumlah Populasi Nasabah Kredit Macet dan Karyawan pada PT. 

BTPN Tbk Kantor Cabang Padang 

 

No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase 

1 Nasabah  285 orang 9 orang 3,00% 

2 Karyawan bagian 

kredit 

1 orang 1 orang 100% 

 Sumber: Data lapangan, 2017 

 

5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, dengan 

cara wawancara terhadap kepala/karyawan dan nasabah pada PT. 

BTPN Kantor Cabang Padang. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan, 

dokumen-dokumen serta perundang-undangan yang bersifat 

mendukung dari data primer. 

                                                             
9
Ibid, h. 122  
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6. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati 

serta merekam prilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.10 Tujuan 

observasi ini adalah untuk melihat dan mengetahui secara langsung 

bagaimana gambaran secara nyata tentang perlindungan terhadap 

kreditur dalam pemberian kredit tanpa agunan.  

b. Wawancara, adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada pihak yang 

ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu 9 orang 

nasabah ditambah 1 orang karyawan bagian kredit pada Bank BTPN 

Tbk Kantor Cabang Padang. 

c. Studi kepustakaan, cara yang dilakukan untuk mencari data atau 

informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan 

bahan-bahan publikasi yang tersedia diperpustakaan.11 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah:  

a. Kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam 

bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian 

                                                             
10

Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), cet. ke-2, h. 131   
11

Bambang Sunggono, op. cit.,h. 31.  
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secara jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai 

dengan perumusan permasalahan yang dibahas. 

b. Data yang diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan 

pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan 

yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan 

dengan cara deduktif, yaitu dari yang bersifat umum kepada hal-hal 

yang bersifar khusus. 

F. Kajian Terdahulu 

Penelitian Yang Berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian 

Kredit Tanpa Agunan Untuk Perorangan (Studi Kasus Pada Bank Mandiri) 

yang disusun oleh Winne Fauza Primadewi Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu penerapan 

prinsip kehati-hatian yang dijalankan bank dan pelaksanaan aasas kebebasan 

berkontrak dalam perjanjian kredit tanpa agunan dan penyelesaian sengketa 

kredit tanpa agunan bermasalah. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum 

sosiologis yang bersikap deskriptif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, 

jenis data penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepestakaan. 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan bab yang menguraikan antara lain Latar 

Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, dan Metode Penelitian. 
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BAB II :GAMBARAN UMUM PT. BTPN TBK, KANTOR 

CABANG PADANG 

  Bab ini merupakan tinjauan umum lokasi penelitian yang 

berisikan tentang Sejarah PT.BTPN Tbk Kantor Cabang 

Padang, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Deskripsi Jabatan 

PT. BTPN Tbk Kantor Cabang Padang. 

BAB III : TINJAUAN UMUM PERBANKAN 

  Bab ini berisikan tentang pengertian kredit, pengertian 

perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas pejanjian, 

pengertian bank, dasar hukum perbankan, jenis-jenis bank, 

pengertian kredit, dasar hukum kredit, jenis-jenis kredit, 

pengertian agunan, fungsi agunan,dasar hukum perlindungan 

kreditur. 

BAB IV :PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT TANPA 

AGUNAN PADA PT. BTPN TBK, KANTOR CABANG 

PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN   

Berisi Kriteria Penilaian Yang Digunakan Kreditur Dalam 

Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Btpn Tbk Kantor 

Cabang Padang, dan untuk Mengetahui Perlindungan Hukum 

Terhadap Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Macet Yang 
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Terjadi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada PT. 

BTPN Tbk Kantor Cabang Padang. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


