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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong 

perekonomian nasional. Hal tersebut sesuai dengan fungsi utama bank yaitu 

sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Peranan yang 

penting dan stategis dari lembaga perbankan itu merupakan bukti bahwa 

lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan 

ekonomi nasional. 

Menurut Undang-Undang 1945 dalam Pasal 23 menyebutkan bahwa 

tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang, 

kedudukan uang itu besar pengaruhnya sebagai alat penukar dan pengukur 

harga. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dalam Undang-Undang, hal lain megenai keuangan diatur 

dalam Undang-Undang Pasal 23 D berbunyi negara memiliki suatu bank 

sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan 

independensinya diatur dengan Undang-Undang.
1
 

Peranan perbankan sangat besar, baik dalam pengembangan usaha 

maupun dalam mendorong dan menunjang perekonomian nasional yang 

bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta 

meningkatkan stabilitas nasional, yang pada akhirnya akan mewujudkan 

kesejahteraan bagi masyrakat pada umumnya. Dalam peranannya sebagai 
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salah satu pilar ekonomi yang utama  tersebut, lembaga perbankan dituntut 

untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana 

terkandung dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional 

kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tentu saja tujuan tersebut 

hanya akan terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan 

stabil. 

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya.
2

Perbankan bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan dan 

kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pelaksanaan yang dilakukan oleh 

perbankan adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

tabungan, deposito dan giro serta menyalurkan kembali pada masyarakat 

dalam bentuk pembiayaan/kredit. 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit danatau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak.
3
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Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum 

adalah sebagai berikut :  

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. 

2. Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima masyarakat 

maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli 

kartu. 

3. Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
4
 

Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank adalah berupa 

pemberian kredit dan dikenal sebutan kredit perbankan. Pemberian kredit 

adalah kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank, baik bank 

konvensional maupun bank syariah dalam mengembangkan dana yang 

mereka peroleh selain investasi surat berharga, mendanai transaksi 

perdagangan internasional, penempatan dana pada bank lain dan penyertaan 

modal saham.
5
 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 
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yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.
6
 

Pelaksanaan pemberian kredit dari bank kreditur kepada debitur 

dilakukan dengan mengadakan perjanjian. Perjanjian kredit tersebut terdiri 

dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang antara bank kreditur 

dengan debitur, yang lazimnya diikuti dengan perjanjian tambahan berupa 

pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada pihak bank kreditur. 

Pengikatan jaminan merupakan bentuk pengamanan kredit dalam praktek 

perbankan. 

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan 

uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara 

pemberi  dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum 

keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil obligator, yang dikuasai oleh 

Undang-undang  Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan Bagian Umum KUH 

Perdata.
7
 

Untuk melindungi uang yang dikeluarkan lewat kredit dari resiko 

kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi 

sebaik apapun atau dengan analisis sebaik apapun, resiko kredit macet tidak 

dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat berupa jaminan yang harus 

disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari 

resiko kerugian.
8
 

                                                             
6
 Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2012), h.163. 
7
 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Alumni, 2008), h.58. 

8
  Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.123. 



5 
 

 
 

Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima. Kredit 

berkaitan erat dengan jaminan. Hal ini diatur secara umum dalam pasal 1131 

KUH Perdata Dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata Indonesia 

memang tidak secara tegas merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan 

jaminan tersebut namun demikian dari ketentuan Pasal 1131 dapat dilihat  arti 

dari jaminan tersebut. 

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : 

“Segala kebendaan si berhutang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, 

baik yang sudah ada maupun akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan 

untuk segala perikatan perseorangan”. Beberapa ketentuan yang terdapat 

dalam KUH Perdata mengatur sepenuhnya atau berkaitan dengan penjaminan 

utang. Disamping itu terdapat pula undang-undang tersendiri yaitu Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang 

No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
9
 

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dalam rangka 

pemberian kredit perbankan terkait penyerahan jaminan kredit perbankan 

dapat dikelompokkan menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak baik 

yang berwujud dan benda tidak berwujud. 

Seperti yang telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa deposito atau disebut pula 

deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya 
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dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 

penyimpan dengan bank”.  

Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk  

melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito 

disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas 

depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan 

merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro 

atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana 

mahal. 

Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyaraakat 

dalam menempatkan dananya dalam beberapa jenis deposito, antara lain :  

1. Deposito Berjangka 

Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang diterbitkan 

atas nama, tidak dapat diperjualbelikan, dan penarikannya disesuaikan 

dengan jangka waktu tertentu. Kepada setiap deposan diberikan bunga 

yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito dapat 

dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai 

jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non 

tunai (pemindahhan bukuan). Kepada setiap deposan dikenakan pajak 

terhadap bunga yang diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh 

tempo untuk bank tertentu dikenakan penalty rate (denda). 
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2. Sertifikat Deposito 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sertifikat 

deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti 

penyimpanannya dapat dipindah tangankan. 

3. Deposit On Call 

Merupakan jenis deposito yang penarikannya harus dengan 

pemberitahuan sebelumnya. 

4. Deposito dengan Bonus Tertentu 

Variasi fitur deposito mempunyai banyak ragam. Kini 

berkembangnya deposito yang mempunyai fitur, dimana disamping 

pemilik deposito mendapatkan bunga (biasanya lebih rendah dari 

deposito berjangka) juga mendapatkan tambahan bonus. Terdapat 

deposito yang mempunyai bonus asuransi, seperti dalam tabungan. 

Terdapat bank yang memberikan fasilitas asuransi jiwa dan/atau asuransi 

kesehatan dan/atau asuransi pendidikan dan/atau asuransi hari tua, dan 

lain sebagainya pada produk depositonya. Kedudukan bank sebagai yang 

membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi yang manfaatnya 

diberikan kepada deposan. Artinya deposan mendapatkan bonus 

pembayaran asuransi yang secara otomatis dibayarkan oleh bank kepada 

perusahaan asuransi.
10

 

Karakter pokok dari deposito atau deposito berjangka adalah waktu 

penarikannya yang tepat, karenanya disebut pula dengan fixed deposit dan 
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umumnya memiliki jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 

bulan, dan 24 bulan. Bunga akan dibayarkan setiap bulan pada hari bayarnya 

atau sekaligus dibayarkan ketika deposito telah jatuh tempo sebagaimana 

telah diperjanjikan. Dalam praktek perbankan konvensional,biasanya pihak 

deposan membuka rekening simpanan di bank yang bersangkutan, sehingga 

bunga deposito pada saat jatuh tempo langsung bisa ditransfer ke rekening 

deposan. Namun, jika tidak terdapat rekening khusus, bunga deposito tersebut 

dapat menambah jumlah pokok deposito nasabah yang bersangkutan sampai 

dengan jatuh temponya.
11

 

Disisi bank, sumber dana deposito berjangka ini digolongkan sebagai 

dana mahal dibandingkan dengan sumber lainnya. Namun, keuntungannya 

bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang 

tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang 

relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian 

bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk 

keperluan penyaluran kredit. 

Dalam hal ini bank menawarkan pemberian kredit dengan jaminan 

Deposito. Deposito adalah nama yang diberikan pada simpanan di bank yang 

lazim dilekatkan pada persyaratan jangka waktu penyimpanan.
12

 Deposito itu 

sendiri dapat berupa sertifikat deposito dan bilyet deposito (deposito 

berjangka) deposito sekarang ini sangat banyak diminati oleh masyarakat 
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karena sebagian besar pengusaha yang sering kelebihan uang tunai dalam 

praktek lebih suka menyimpan uangnya dalam deposito daripada menyimpan 

dalam almari besi, karena dalam deposito akan memperoleh bunga juga lebih 

aman. Sering kali kredit yang kita ketahui menggunakan jaminan kebendaan, 

yaitu tanah, rumah, mobil, namun masyarakat kota Pekanbaru jarang 

mengetahui bahwa kredit juga dapat menggunakan jaminan deposito 

berjangka dari debitur. Oleh karena itu penulis mencoba membahas masalah 

kredit dengan jaminan deposito berjangka. 

Dasar pemberian kredit dengan jaminan deposito dalam PT. Bank 

Mega Tbk diatur dalam Surat Edaran Nomor 139/DIRBM-CPPD/14 tanggal 

09 September 2014 tentang Pemeriksaan Dokumen Kredit dan Pencairan 

Kredit Fasilitas Back To Back, dan mengenai jaminan deposito berjangka 

dalam pemberian kredit, PT. Bank Mega KCP Nangka Pekanbaru tentulah 

memiliki prosedur khusus atas hal tersebut. 

Masyarakat kota Pekanbaru banyak yang belum mengetahui bahwa 

kredit juga dapat menggunakan deposito berjangka dan masyarakat juga 

banyak yang belum mengetahui bagaimana tata cara prosedur pelaksanaan 

deposito berjangka yang dapat dijadikan jaminan kredit. Berdasarkan seluruh 

ketentuan serta aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh Bank Mega sebelum 

memberikan kredit dengan agunan yang diserahkan oleh calon debitur, 

pemberian kredit oleh pihak bank tidaklah mudah dilaksanakan. Karena bank 

berusaha menyalurkan kreditnya dengan hati-hati. Oleh karena itu, Bank 

Mega melakukan pengikatan terhadap jaminan deposito yang merupakan 
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bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan. Pengikatan yang 

dilakukan didalam deposito diatur pada pasal 1152 dan 1153 KUH Perdata. 

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan kredit lebih disukai 

nasabah karena bunganya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jenis 

simpanan lainnya. Hal ini menunjukan perlu adanya penetapan dasar 

pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka dengan prosedur khusus 

sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi atau hal 

yang lebih buruk dikemudian hari. Kemungkinan terjadinya wanprestasi yang 

dilakukan debitur terhadap PT. Bank Mega KCP Nangka Pekanbaru cukup 

besar dan dalam prosedur pelaksanaan jaminan deposito berjangka serta 

upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Mega terhadap debitur yang 

wanprestasi apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 

Standard Operational Procedure (SOP) Bank Mega Nomor 139/DIRBM-

CPPD/14 tentang Pemeriksaan Dokumen Kredit dan Pencairan Kredit 

Fasilitas Back To Back. 

Oleh karena itu, pengelolaan kredit pada perbankan diupayakan 

senantiasa terus mengalami perbaikan, baik dari segi kualitas materi penilaian 

maupun aspek-aspek prudensial perbankan lainnya. Namun masih saja 

dijumpai debitur yang mengalami ketidak mampuan untuk membayar hutang, 

bunga, maupun hutang pokoknya. Sehingga ada beberapa debitur yang 

termasuk dalam kategori non perfoming loan (debitur tidak lancar atau 

macet). Terdapat masalah  di PT. Bank Mega KCP Nangka Pekanbaru ada 

beberapa nasabah telah melakukan wanprestasi, seperti nasabah telah 
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melanggar Pasal 6 dalam perjanjian Nomor 027/865/02/2017/06 tentang 

Perjanjian Gadai Deposito.  Dimana wanprestasi yang dimaksud adalah 

debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian 

kredit. Di PT. Bank Mega KCP Nangka Pekanbaru nasabah yang mengajukan 

kredit dengan jaminan deposito berjangka berjumlah 10 orang, dan debitur 

yang wanprestasi berjumlah 2 orang. Hal ini semakin menjelaskan bahwa 

perbaikan dan perubahan terhadap aturan  yang ada senantiasa harus terus 

dilakukan, untuk menjaga agar pengelolaan kredit di masa-masa mendatang 

menjadi lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berujudul “PELAKSANAAN DEPOSITO 

BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN ATAS PERJANJIAN KREDIT DI 

PT. BANK MEGA KCP NANGKA PEKANBARU” 

B. Batasan Masalah  

Agar penulis lebih terarah pada sasaran yang di inginkan dalam 

melakukan penelitian ini, maka penulis memfokuskan pembahasan pada 

pelaksanaan deposito berjangka sebagai jaminan atas perjanjian kredit di PT. 

Bank Mega KCP Nangka Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang m’enjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan deposito berjangka sebagai jaminan 

atas perjanjian kredit  pada PT. Bank Mega  KCP Nangka Pekanbaru ?  
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2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap deposito berjangka sebagai 

jaminan kredit apabila debitur wanprestasi ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi 

fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan jaminan deposito berjangka 

pada PT. Bank Mega KCP Nangka Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap deposito berjangka sebagai 

jaminan kredit apabila debitur wanprestasi. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: 

a. Hasil penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus 

syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan 

hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim. 

b. Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pemahaman dalam hal deposito berjangka sebagai jaminan atas 

kredit di PT. BankMega KCP Nangka Pekanbaru. 

c. Sebagai salah satu bahan atau sumber informasi bagi akademisi yang 

ingin mengadakan penelitian secara lebih lanjut mengenai jaminan 

deposito berjangka. 
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E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, artinya 

penelitian yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian 

terhadap pelaksanaan aturan hukum pada masyarakat.
13

 

Sedangan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya 

menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data 

yang diperoleh kemudian di analisa.
14

 

2. Lokasi Penelitian 

 penelitian ini dilakukan di PT. Bank Mega KCP Nangka 

Pekanbaru, bank ini merupakan salah satu bank yang memberikan 

fasilitas kredit dengan jaminan deposito berjangka dan terdapat beberapa 

nasabah yang menggunakan fasilitas kredit dengan jaminan deposito 

berjangka yang melakukan wan prestasi. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan/sekumpulan objek yang hendak 

diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.
15

 

Sedangkan sampel adalah himpunan/sebagian populasi yang mewakili 
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keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan 

penelitian.
16

 

Berdasarkan uraian diatas metode yang digunakan untuk 

menentukan sampel adalah Total Sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.
17

 Untuk 

mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.1dibawah ini: 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

No Jenis Populasi Jumlah Populasi Jumlah Sampel Persentase 

1 Pimpinan Kredit PT. 

Bank Mega 

1 1 100% 

2 Pihak Bank Mega yang 

mengelola bagian kredit 

2 2 100% 

3 Nasabah Kredit dengan 

Jaminan Deposito 

Berjangka PT. Mega 

10 10 100 % 

 Jumlah 13 13 100% 

 

4. Sumber Data 

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer adalah  data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

dengan melakukan observasi dan wawancara.
18

 

b. Data sekunder adalah data yang yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan 
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perundang-undangan dan data dari tempat penelitian yang 

berhubungan dengan maslah yang dibahas dalam penlitian.
19

 

5. Metode  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung di 

lapangan, untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti.
20

 

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung 

dengan responden di lapangan, mengenai pelaksanaan deposito 

berjangka sebagai jaminan atas perjanjian kredit di PT. Bank Mega 

KCP Nangka Pekanbaru. 

c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-

buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan   metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden 

secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di 

lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang 

penulis lakukan secara deskriptif, yakni menjelaskan secara jelas 

mengenai pelaksanaan deposito berjangka sebagai jaminan atas 
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perjanjian kredit di PT. Bank Mega KCP Nangka Pekanbaru, serta 

menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-

hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. 

 


