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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan uraian bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Penerapan pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank 

Perpkreditan Rakyat Anugerah Bintang Sejahtera Pekanbaru 

merupakan perjanjian pokok yang mengacu pada prinsip-prinsip 

umum perjanjian. Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan 

secara sehat dan terjaminnya penyaluran kredit kepada nasabahnya 

maka bank harus pula memenuhi prinsip 5C dalam penyaluran kredit 

yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), 

Collateral (jaminan), Condition of economy (kondisi ekonomi).Dalam 

hal ini kreditur yang menerima hak jaminan fidusia tidak selalu 

mendaftarkan objek jaminan fidusianya, tentu hal ini bertentangan 

dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentangJaminan Fidusia. Artinya, terhadap benda yang 

merupakan objek jaminan wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran 

Fidusia dimana perikatan kredit atas nasabah yang menjaminkan 

barang bergerak berupa kendaraan bermotor yang keputusannya atas 

pendaftaran jaminan tersebut berasal dari pihak bank. 

b. Setiap jaminan fidusia harus dibuatkan Akta Notaris dan didaftarkan 

pada Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar 
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memiliki kekuatan eksekutorial tanpa harus mengajukan gugatan ke 

pengadilan seperti yang terdapat pada undang-undang No 42 Tahun 

1999 tentang jaminan fidusia pada pasal 15 ayat (2) yaitu 

“SertifikatJaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Adapun 

faktor penyebab tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia ke Kantor 

Pendaftaran Fidusia adalah biaya yang relatif mahal, waktu yang 

sangat singkat, pengetahuan masyarakat yang masih awam tentang 

fidusia, dan kurangnya penjelasan tentang fidusia darii pihak bank. 

B. Saran 

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

a. Pihak pelaksana penegak hukum hendaknya terlebih dahulu 

melakukan tinjauan terhadap pelaku usaha agar pelanggaran yang 

terjadi dapat terselesaikan dan pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran dapat memperbaiki cara usahanya, sehingga dapat 

terwujudnya masyarakat yang lebih baik kedepannya terkhusus dalam 

pembebanan akta jaminan fidusia. 

b. Seharusnya peraturan yang telah dibuat dan telah ditetapkan oleh 

Undang-undang bisa dijalani dengan sebaik-baik mungkin, demi 

tercapainya pemerintahan yang baik, sehingga antara lembaga 
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pembiayaan dengan masyarakat sama-sama bekerja sama untuk 

mewujudkan peraturan yang tertib. 

c. Kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Bintang Sejahtera 

Pekanbaru disarankan dalam membuat akta jaminan fidusia segera 

didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar segala hak dan 

kewajiban para pihak dapat terlindungi dengan baik apabila terjadi 

wanprestasi. 

d. Bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan kredit harus meminta 

penjelasan terlebih dahulu tentang pola penyelesaian yang dilakukan 

oleh pihak bank agar dalam melakukan kegiatan perkreditan tidak 

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau juga tindakan yang 

bertentangan dengan hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


