
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai 

peranan penting dalam penyaluran dana kepada masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya melalui kredit yang diberikan dan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, 

perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa dan yang bersifat non keuangan 

lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan 

usahanya. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 kemudian diganti 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pasal 1 

menyebutkan 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 dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
1
. 

Salah satu peranan bank adalah memberikan kredit kepada masyarakat 

dapat berbentuk kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang 

diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal 

kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 

(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang 

bersangkutan. Tujuan dari kredit modal kerja ini adalah untuk meningkatkan 
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modal para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan 

kesejahteraan yang lebih baik
2
. Kelancaran pemberian kredit sangat 

bergantung kepada peranan bank itu sendiri dan kesadaran pihak nasabah 

untuk menyelesaikan kredit sebagaimana yang telah disepakati.  

Dalam dunia perbankan, untuk mengetahui atau menentukan bahwa 

seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya menggunakan 

instrumen analisa yang terkenal dengan the fives of credit atau 5C, yaitu: 

1. Watak (character) 

2. Kemampuan (capacity) 

3. Modal (capital) 

4. Jaminan (collateral) 

5. Kondisi (condition)
3
. 

Salah satu prinsip dalam pemberian kredit yaitu jaminan atau 

collateral, prinsip jaminan ialah suatu wujud kehati-hatian karena jaminan 

sebagai pengaman dalam pengambilan kredit oleh debitur baik jaminan 

kebendaan maupun jaminan perorangan. Sebelum memperoleh fasilitas kredit 

calon debitur harus memenuhi persyaratan dari bank, salah satunya jaminan 

kredit, karena fungsi dari pemberian jaminan kredit adalah memberikan hak 

dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-

barang jaminan tersebut, bila debitur cedera janji atau tidak membayar 

hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit
4
. 
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Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu 

dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam menurut Pasal 

1754 KUHPerdata adalah perjanjan dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang 

menghabis karena pemaikan, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini 

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama 

pula
5
. 

Dalam penyaluran kredit kepada dunia usaha, bank akan selalu 

dihadapkan pada resiko terjadinya kredit macet. Kredit macet yang sering 

terjadi karena debitur tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang 

dalam perjanjian kredit yang sudah disepakati bersama antara pihak bank 

sebagai kreditur dan debitur sebagai pengguna kredit. Dalam hal ini debitur 

disebut wanprestasi. Hal yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi dari 

pihak debitur biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan atau menurunnya 

kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya ini merupakan 

gejala awal dari timbulnya suatu kredit macet dalam dunia perbankan. 

Dalam hal ini bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit 

macet, bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit 

macet agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas 

perbankan. Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 

14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, memberikan 

penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank 
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termasuk kredit performing loan (tidak bermasalah) atau non performing loan 

(bermasalah). Adapun kualitas kredit digolongkan sebagai berikut
6
: 

1. Lancar 

2. Dalam perhatian khusus 

3. Kurang lancar 

4. Diragukan 

5. Macet 

Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus 

dinilai sebagai kredit yang performing loan, sedangkan kredit yang masuk 

golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit non 

performing loan. Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan 

kualitas kredit meliputi: 

1. Prospek usaha 

2. Kinerja (performance) debitur 

3. Kemampuan membayar. 

Adanya kredit macet tersebut tentunya akan menjadi beban bank 

karena kualitas kredit menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja 

sebuah bank. Menurut pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa : 

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan 

ketentuan, kucukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, 
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rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, 

dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian”  

Berdasarkan pasal diatas diketahui bahwa pihak bank wajib 

memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kualitas asetnya, dimana 

kredit ini merupakan kualitas aset yang menjadi faktor dan indikator penentu 

kinerja suatu bank. Sehingga apabila kredit macet initidak diatasi dengan baik 

maka akan menyebabkan kerugian yangharus ditanggung oleh bank dan akan 

mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut. Untuk itu diperlukan suatu 

upaya penyelamatan oleh pihak bankterhadap nasabah yang mengalami kredit 

macetyaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), 

persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan ulang (Restructuring). 

Rescheduling dapat didefinisikan sebagai perubahan syarat-syarat 

kredit atau pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau 

jangka waktu, sedangkan reconditioning adalah perubahan sebagian atau 

seluruh syarat-syarat kredit atau pembiayaan yang tidak terbatas pada 

perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya 

sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimun saldo kredit atau 

pembiayaan7. Dan Restructuring ialah upaya berupa melakukan perubahan 

syarat-syaratperjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau 

melakukan konvensi atas seluruh atau sebagaian kredit. 

Dalam pelaksanaan upaya penyelamatan tersebut masih ada beberapa 

nasabah yang tidak mau bekerjasama atau koperatif dalam menjalani prosedur 
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Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring sehingga hal ini akan 

menjadi kendala bagi perbankan dalam memelihara tingkat kesehatan bank 

dan akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga perbankan serta merupakan pelanggaran dari perjanjian 

yang telah disepakati. Dan dari segi peraturannya, Rescheduling, 

Reconditioning dan Restructuring tidak memiliki aturan khusus yang 

mengatur tentang tata cara pelaksanaanya, sehingga menimbulkan pertanyaan 

mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaannya dalam praktik perbankan. 

Maka dari itu diperlukannya pembahasan lebih lanjut mengenai upaya 

penyelamatan ini baik dari segi pelaksanaannya maupun pengaturannya 

karena upaya ini merupakan suatu hal yang sangat baik untuk membantu 

nasabah dalam melunasi pinjamannya dan membantu nasabah dalam 

menggembalikan usahanya serta dapat meminimalisir kerugian yang 

ditanggung oleh pihak bank jika kredit macet ini persentasenya terus 

meningkat akan merugikan bank dan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan 

suatu bank.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas 

masalah yang berkaitan dengan upaya atau langkah-langkah dalam 

penyelamatan kredit. Untuk itu judul penelitian yang dibuat dalam skripsi ini 

adalah: Pelaksanaan Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring 

Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit terhadap Nasabah Kredit Macet di 

PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Pekanbaru. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 

pembahasan maka penulis membatasi permasalahan yakni hanya berfokus 

pada pelaksanaan Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring sebagai 

upaya penyelamatan terhadap nasabah kredit macet di PT. Bank Negara 

Indonesia (persero) Tbk Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring 

sebagai upaya penyelamatan kredit terhadap nasabah kredit macet di PT. 

Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Pekanbaru? 

2. Apa saja kendala-kendala dalam proses Rescheduling, Reconditioning dan 

Restructuring sebagai upaya penyelamatan kredit terhadap nasabah kredit 

macet di PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Rescheduling, Reconditioning dan 

Restructuring sebagai upaya penyelamatan terhadap nasabah kredit 

macet di PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses Rescheduling, 

Reconditioning dan Restructuring sebagai upaya penyelamatan 

terhadap nasabah kredit macet di PT. Bank Negara Indonesia (persero) 

Tbk Pekanbaru. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk karya ilmiah dalam 

lingkup hukum bisnis kepada civitas akademia Fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum khususnya kepada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

c. Memberikan masukan dan informasi ilmu pengetahuan bagi pihak lain 

serta sebagai bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti lain dalam 

melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan dari 

penelitian ini, Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis 

sosiologis yaitu penelitian yang berdasarkan ketentuan-ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta 

melihat realita yang terjadi di lapangan. Setelah melihat kenyataan di 

lapangan maka setelah itu barulah penulis membandingkan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku
8
.Sedangkan sifat penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif yaitu penelitian yang melukiskan atau menggambarkan 

suatu gejala-gejala yang timbul ditengah masyarakat sehingga dari gambaran 
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tersebut akan diperoleh data awal permasalahan yang akan diteliti terutama 

yang berkaitan dengan judul penelitian
9
. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia 

(persero) Tbk Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 

119 Kota Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian pada PT. Bank 

Negara Indonesia dikarenakan masih terdapat masalah mengenai 

penyelamatan kredit macet. 

3. Subjek dan Objek 

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan bagian penyelesaian 

dan penyelamatan kredit macet PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

serta nasabah kredit macet PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan 

rescheduling, reconditioning dan restructuring sebagai upaya 

penyelamatan kredit terhadap nasabah kredit macet di PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru. 

4. Sampel dan populasi 

Populasi adalah seluruh objek, seluruh gejala, seluruh unit yang 

akan diteliti.
10

 Sampel adalah sebagian dari objek yang akan diteliti. Untuk 

penelitian ini, penulis menggunakan sampel yang diperoleh dengan cara 

menggunakan metode Total Sampling dan Purposive Sampling. Total 

Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama 
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dengan populasi dan Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel atas 

populasi yang layak atau pantas dijadikan sumber informasi dalam 

jawaban yang akurat dalam penghimpunan data dengan pertimbangan 

tertentu
11

. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Populasi dan Sampel 

 

No Responden 
Populasi 

(Orang) 

Sampel 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Pimpinan 1  1  100% 

2 Karyawan Bagian kredit 13 3 23% 

3 Nasabah Kredit Macet 91 5 5% 

 Total 105 9 - 

 

5. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian yaitu pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk 

Pekanbaru dengan menggunakan cara observasi dan wawancara. 

b. Data sekunder ialah data pendukung yang diperoleh dari dokumen-

dokumen, buku referensi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan 

dan litelatur-litelatur yang ada hubungannya dengan topik penelitian 

ini. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Observasi yaitu pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu pada 

PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Pekanbaru tentang 

fenomena-fenomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan judul 

penelitian. 

b. Wawancara yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk 

keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data
12

. 

Teknik pengumpulan data ini yaitu interview dapat bertanya langsung 

kepada responden yaitu karyawan dan nasabah bank bni pekanbaru. 

c. Kajian kepustakaan yaitu cara pengumpulan data yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah 

yang didapat dari buku-buku teori, hasil seminar, dokumen-dokumen 

lainnya, artikel dan skripsi-skripsi yang mempunyai kolerasi terhadap 

penelitian ini. 

7. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data yang 

berupa deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan digambarkan 

sedemikian rupa dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkan dengan 

teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh, kemudian metode 

pengambilan kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu suatu 

metode penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat 

umum kepada yang bersifat khusus. 
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F. Sistematika Penulisan 

Didalam penulisan Skripsi ini dikemukakan sistematika agar dapat 

diperoleh suatu kesatuan pembahasan yang saling berhubungan erat bab satu 

dengan bab yang lainnya. Adapun penelitian ini menggunakan sistematika 

sebagai berikut:  

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, 

review studi terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika 

penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan 

pelaksanaan penyelamatan kredit yang terjadi anatara nasabah kredit macet 

Bank BNI dengan pihak Bank BNI Pekanbaru. 

Bab II menguraikan tentang gambaran umum mengenai lokasi 

penelitian yang terdiri dari lokasi tempat penelitian dilakukan, sejarah PT. 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru, visi dan misi, struktur 

organisasi dan hal-hal yang terhubung dalam penelitian ini. 

Bab III menguraikan tentang tinjauan mengenai Tinjauan tentang 

bank, tinjauan tentang perjanjian kredit, tinjauan tentang kredit, tinjauan 

tentang kredit macet, tinjauan tentang penyelamatan dan penyelesaian kredit  

dan hal lainnya yang terkait dengan penelitian.  

Bab IV merupakan hasil penelitian yang menguraikan tentang 

bagaimana pelaksanaan Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring 

sebagai upaya penyelamatan kredit terhadap nasabah kredit macet di PT. Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru dan Apa saja kendala-kendala 
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dalam proses Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring sebagai upaya 

penyelamatan kredit terhadap nasabah kredit macet di PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru. 

Bab V ini merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi yang 

menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang 

diharapkan memberikan manfaat bagi semuanya khususnya penulis dan juga 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru. 

DAFTAR PUSTAKA 
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