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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Upaya agar terciptanya  masyarakat  yang  sejahtera  dan berkeadilan 

sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila serta Undang-Undang  Dasar  

1945 adalah adanya pembangunan ekonomi yang termasuk bagian dari 

pembangunan nasional.  Dalam melakukan pembangunan ydab pemeliharaan 

yang berkesinambungan, diperlukan dana yang tidak sedikit, pelaku  

pembangunan yang terdiri dari masyarakat dan juga pemerintah, termasuk 

badan  hukum serta pemerintah. Sehingga mereka melakukankegiatan pinjam 

meminjam untuk memperoleh dana yang sebagian besar digunakan untuk 

mencukupi keperluan hidup mereka yang disebabkan karena meningkatanya 

kegiatan pembangunan yang berdampak juga pada peningkatan kebutuhan 

terhadap pendanaan.
1
 Ditambah lagi dengan  keadaan sekarang ini. Masa 

pandemi karena adanya penyakit Covid 19 yang turut serta mempengaruhi 

keadaan perekonomian masyarakat. Banyak karyawan dan pegawai di 

lakukan PHK, sehingga mereka kehilangan pekerjaan dan kesusahan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang mengakibatkan mereka melakukan 

kredit pinjaman di bank. 

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas 

Undang-undang  No. 7 Tahun 1992  Tentang Perbankan dalam Pasal 6 (b) 

menjelaskan tentang salah satu usaha bank umum yaitu memberikan kredit. 

Baik bank umum maupun bank swasta yang merupakan lembaga keuangan 
                                                           
1
 Purwahid Patrik, 2005, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT, Semarang: Fakultas Hukum 

Universitas Diponegoro, hal. 33. 
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melakukan salah satu kegiatan ekonominya yaitu pinjam meminjam atau 

dapat disebut juga kredit. 

Jasa yang telah diberikan oleh bank berperan besar dalam mendukung 

perekonomian nasional. Bank akan memberikan kredit terhadap semua orang 

yang dianggap memiliki kemampuan serta dapat melunasinya kembali 

dengan syarat melalui suatu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian utang 

piutang diantara pihak kreditur dengan pihak debitur.
2
 

Dalam penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat kemudian 

untuk disalurkannya kembali untuk masyarakat, juga kepada pengusaha untuk 

membiayai sektor riil melalui kredit merupakan salah satu peran bank sebagai 

lembaga keuangan.
3
  

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang  

No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang  No. 7 Tahun 

1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi: “Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

Bank memiliki berbagai macam bentuk kegiatan seperti dalam bentuk 

kegiatan devisa, penanaman dalam surat-surat berharga, penempatan dana 

kepada bank-bank lain, pemberian kredit, dan penyertaan modal usaha yang 

dilakukan oleh badan hukum lain yang semuannya tidak terlepas dari resiko 

                                                           
2
 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, hal 29 
3
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hal. 1. 
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yang akan dihadapi, salah satunya adalah tidak kembalinya sebagian atau 

bahkan seluruh dana yang disalurkan itu atau disebut kredit macet.
4
 

Dalam layanan perbankan berupa jasa yang diberikan oleh bank, 

menimbulkan suatu hubungan hukum antara pihak bank sebagai kreditur 

dengan nasabahnya. Layanan jasa perbankan yang berupa kredit ini akan 

menimbulkan suatu perjanjian kredit yang terjalin dari nasabah debitur selaku 

konsumen dengan bank selaku kreditur. Perjanjian kredit memiliki fungsi 

yang sangat penting yaitu sebagai perjanjian pokok yang juga sebagai alat 

bukti tentang batas-batas hak hak dan juga kewajiban yang harus dilakukan 

antara pihak kreditur dan debitur selain itu, perjanjian kredit juga sebagai alat 

untuk melakukan monitoring kredit.
5
 

Dalam pembangunan ekonomi, kredit sangat berperan penting sebagai 

penunjang pembangunan serta mempermudah perekonomian masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal untuk menyukseskan 

pembangunan, memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan 

terjamin, meningkatkan aktivitas perusahaan, dan dapat memperluas 

usahanya yang telah sesuai dengan tujuan pemberian jasa kredit di Indonesia.
6
 

Selain itu kredit juga memiliki arti lain apabila dipandang dari sudut pandang 

ekonomi, yaitu sebagai penundaan pembayaran. Yang artinya adalah 

pengembalian atas penerimaan uang dan/ atau suatu barang tidak dilakukan 

                                                           
4
 Ibid., hal. 2. 
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Manajemen, Yogyakarta : Andi, hal. 3. 
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yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi, Yogyakarta : Laksbang Grafika, hal. 14. 
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bersamaan pada saat menerimanya, melainkan pengembalian tersebut 

dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.
7
 

Dalam proses penyaluran serta penyediaan dana kredit untuk 

masyarakat selalu saja ada kendala yang menghambat proses penyaluran 

kredit, seperti halnya debitur yang tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai 

waktu yang telah disepakati atau yang disebut dengan wanprestasi. Debitur 

yang tidak dapat melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima 

oleh hukum dianggap telah mengalami suatu kegagalan dalam memenuhi 

janji yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. Apabila wanprestasi ini 

terjadi, maka pihak kreditur dapat menuntut ganti rugi dan juga melakukan 

pembatalan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1239 telah 

memuat mengenai ketentuan dalam ganti rugi yang isinya adalah : 

“Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada 

kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang 

itu atau tidak merawatnya sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya”. 

Sedangkan dalam Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

mengatur tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak 

berbuat sesuatu, yang menetapkan : 

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan pengganti biaya, rugi dan 

bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.
8
 

                                                           
7
 Mgs. Edy Putra Tje’Aman, 1985, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Yogyakarta : 

Liberty, hal. 1 
8
 Herowati Poesoko, 2013, Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, 
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Rasa aman harus dirasakan oleh kreditur dalam memberikan pinjaman 

kepada nasabah. Maka perlu sekali untuk menjamin keamanan tersebut agar 

pelunasan pinjaman dapat terlaksanakan. Sehingga diperlukan alat pengaman 

untuk kreditur. Selain kemampuan yang dimiliki dari seorang debitur, salah 

satu hal dasar dalam pengamanan kredit yaitu objek jaminan. Objek jaminan 

tersebut diberikan kepada kreditur selama proses kredit berlangsung, guna 

untuk menjamin dana yang telah dipinjamkan oleh kreditur dapat dilunasi 

oleh debitur.
9
 

Biasanya dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, 

nasabah menyerahkan objek jaminan dengan nilai yang lebih tinggi daripada 

jumlah nilai kredit yang dierimanya. Hal ini betujuan untuk menjaga apabila 

ada kemungkinan turunnya nilai jaminan, dan apabila kelak mengalami 

kesulitan untuk menemukan pembeli yang bersedia membeli onjek jaminan 

atau agunan tersebut sesuai denga harga pasar, yang nantinya akan dijual 

apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar 

utangnya kepada pihak bank.
10

 

Nasabah telah memberikan kepercayaan pada pihak bank, maka dari 

itu bank harus mampu memberikan tanggung jawabnya.
11

 Dalam 

mengeluarkan dana untuk pinjaman kredit adalah tanggung jawab yang 

sangat besar bagi bank apabila nantinya kredit tersebut mengalami kendala 

                                                           
9
 Aermadepa, “Pendaftaran Jaminan Fidusia, masalah dan dilema dalam pelaksanaannya”, 

Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Vol. 5 No. 1, Juni 2012, hal. 10. 
10

 Gatot Supramono,  2009, Perbankan dan Masalah Kredit − Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridiis, 

Bandung : PT. Rineka Cipta, hal. 1. 
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dan masalah. Sehingga bank dapat mengalami kerugian bahkan bisa terancam 

bangkrut. 

Apalagi pada saat masa pandemi seperti ini yang memberikan 

pengaruh serta dampak yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat 

pada umumnya. Pendapatan masyarakat banyak yang mengalami penurunan, 

disamping itu lapangan pekerjaan yang semakin menyempit membuat 

masyarakat kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sebagai debitur dalam 

membayar kredit pinjaman mereka. Sehingga tak jarang pada masa pandemi 

seperti ini banyak sekali masalah dan kendala yang dialami pada proses 

pinjam meminjam, salah satunya kredit macet. 

Apabila hal tersebut terjadi, maka dalam mengatasi masalah kredit 

macet lembaga keuangan yang memberikan kredit berusaha mencari cara 

untuk mengatasi kendala tersebut. Berbagai cara telah dilakukan untuk 

menangani masalah kredit macet salah satunya dengan memberikan 

perpanjangan waktu kepada debitur,agar debitur memiliki lebih banyak 

kesempatan dan kemudahan dalam melunasi pinjamannya upaya 

penyelamatan tersebut diberikan agar debitur lebih ringan dalam memenuhi 

kewajibannya dalam jangka waktu yang diperlukan. Namun apabila segala 

upaya dan keringanan itu tidak membuah hasil, dengan terpaksa pihak bank 

akan menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwenang untuk 

ditangani dan diproses lebih lanjut yang sudah menjadi kebijakan akhir. 

Salah satu bank BUMN yang memberikan kredit pinjaman bagi 

masyarakat adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bank BRI adalah salah satu 

bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
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konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Salah satu usaha yang 

dilakukan oleh bank umum yaitu dengan memberikan kredit baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

Bank BRI merupakan bank yang mempunyai cakupan jaringan yang 

sangat luas di Indonesia serta memiliki cabang-cabang diberbagai daerah. 

Salah satu cabang adalah Bank BRI Cabang Klaten. Bank BRI Cabang Klaten 

yang berkedudukan di Jalan Pemuda Selatan No. 67, Kelasman, Tonggalan, 

Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

Bank BRI Cabang Klaten merupakan salah satu bank yang memiliki 

cukup banyak nasabah. Baik nasabah simpan maupun pinjam, dari sekian 

banyak nasabah simpan pinjam di bank tersebut tak sedikit yang 

menggunakan jasa kredit. Tentunya dalam proses pemberian pinjaman kredit 

dari bank kepada nasabah tidaklah berjalan lancar dan muncul berbagai 

kendala, salah satunya kredit macet.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengetahui 

tentang penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit khususnya yang 

berada di Bank BRI Cabang Klaten. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT 

DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DIMASA PANDEMI 

COVID-19” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Klaten? 

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Klaten 

dimasa pandemi Covid 19? 

 

C. Tinjauan Pustaka 

Penjelasan mengenai perjanjian yang termuat dalam Buku III Bab 

Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata) Pasal 

1313 menyebutkan bahwa : suatu persetujuan atau perjanjian (contract or 

agreement) adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri 

terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan perjanjian kredit memiliki 

arti tersendiri yakni perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam 

mengganti, namun juga merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya 

terdapat kekhususan dimana pihak kreditor selaku bank dan objek perjanjian 

berupa uang, hal ini secara umum diatur oleh KUHPerdata dan secara khusus 

diatur oleh UU Perbankan, pendapat ini dikemukakan oleh Gatot 

Supramono.
12

 Menurut pasal 1320 KUH Perdata supaya terjadi persetujuan 

yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang 

mengaitkan dirinya,  kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok 

persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Selain itu pengertian 

kredit telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang Undang No. 10 Tahun 

1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
                                                           
12

 Priyo Handoko, 2006, Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit, Centre for 

Society Studies, Jember, hal .106 
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antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi 

utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.
13

 

Suatu perjanjian dibuat berdasarkan persetujuan antara kedua belah 

pihak yang terlibak dalam perjanjian tersebut. Pihak yang terlibat dalam 

perjanjian dinamakan subjek hukum. Subjek hukum dalam sebuah perjanjian 

atau kontrak adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan 

kewajiban, dimana subjek hukum adalah sesuatu badan yang mempunyai hak 

dan kewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, baik perbuatan 

sepihak maupun perbuatan dua pihak.
14

 Dalam perjanjian kredit subjek 

hukumnya adalah pihak kreditur dan pihak debitur. Kreditur dan debitur 

memiliki tanggung jawab masing masing dalam proses kredit yang sudah 

tercantum dalam surat perjanjian kredit. Debitur memegang tanggung jawab 

untuk melunasi kembali pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati.
15

 Dalam Pasal 1239 KUHPerdata disebutkan bahwa : “Debitur 

wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia 

menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak 

merawatnya sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya”. Debitur yang tidak 

dapat melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum 

dianggap telah mengalami suatu kegagalan dalam memenuhi janji yang telah 

disepakati bersama dalam perjanjian.  

                                                           
13

 Ravando Yitro Goni, “Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang Undang No. 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan”, Jurnal Ilmiah, Vol. 5 No. 7, September 2016, hal. 5 
14

 H. R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansil, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

hal. 25 
15

 Ashadi L. Diab,“Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 10 

No. 1, Januari 2017, hal.7 
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Pelaksaan kredit dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan 

ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian kredit yang telah disepakati 

.bersama antara para pihak. Pihak kreditur yang disini adalah bank memiliki 

kebijakan tersendiri dalam proses perkreditan. Kebijakan yang ditetapkan 

oleh bank sebagai pihak kreditur bertujuan untuk memperlancar berjalannya 

proses kredit. Selain itu kebijakan tersebutberfungsi untuk meminimalisir 

terjadinya kendala berupa kredit macet. Kredit macet bukan hal asing lagi 

dalam proses simpan meminjam, sehingga dalam perjanjian kredit ini 

dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang tidak merugikan salah satu pihak. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui bentuk dan isi perjanjian kredit di Bank BRI Cabang  

Klaten apakah telah sesuai atau tidak dengan Undang-undang No. 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan. 

b. Mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Klaten. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai 

perkembangan ilmu pengetahuan serta konstribusi hasil pemikiran, 

khususnya untuk bidang kredit, bidang perjanjian dan bidang hukum 

perdata lain khususnya perjanjian kredit pada bank.  
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b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat dan dijadikan bahan masukan untuk mengetahui proses 

penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Cabang Klaten 

khususnya pada saat masa pandemi seperti sekarang ini. 

 

E. Hipotesis 

Untuk menyelesaikan dan menangani kendala yang ditimbulkan 

dalam proses simpan meminjam yaitu kredit macet, pihak bank yang disini 

sebagai kreditur tentunya mempunyai cara tersendiri dalam menanganinya. 

Berbagai macam cara dan upaya mereka lakukan untuk mengatasi dan 

meminimalisir terjadinya problem kredit macet dalam proses perjanjian kredit 

agar terjamin kembalinya dana dari pihak debitur.  

Pelaksanaan kredit sudah tercantum dalam surat perjanjian kredit atau 

yang biasanya disebut sebagai surat pengakuan hutang yang dibuat antara 

pihak bank sebagai kreditur dengan pihak debitur yaitu nasabah. Dalam surat 

perjanjian kredit tersebut berisi prosedur tentang pelaksaan proses kredit ini 

yang memuat hak hak dan kewajiban para pihak. Pelaksanaan proses kredit 

sesuai dengan apa sudah tertulisdalam surat pengakuan hutang antara kedua 

belah pihak.  

Dalam masa Pandemi Covid 19 ini tentunya memiliki pengaruh yang 

sangat besar pada kondisi ekonomi masyarakat yang juga berdampak pada 

proses perkreditan, terutama dari pihak debitur. Banyak nasabah yang 

kesulitan memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman kredit mereka. 
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Maka dari itu dari pihak bank telah melakukan beberapa kebijakan baru yang 

mungkin akan meringankan pihak debitur dalam memenuhi kewajiban dalam 

membayar angsuran. Kebijakan ini juga merupakan salah satu upaya bank 

dalam menangani serta meminimalisir terjadinya kendala berupa kredit 

macet. 

 

F. Kerangka Pemikiran  

 

  

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada skema diatas dapat memberikan gambaran 

yang dirangkai secara sistematis terkait alur pikiran dalam menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. Kerangka pikiran ini dibuat untuk 

membandingkan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak 

tanggungan di masa pandemi covid pada bank konvensional. 

Dalam kegiatan perekonomian, lembaga keuangan memegang peran 

yang sangat penting, baik bank umum BUMN maupun swasta memberikan 

layanan jasa berupa pinjam meminjam atau kredit kepada para nasabahnya. 

KUH Perdata UU Perbankan 

Hukum Perjanjian 

Perjanjian Kredit 

Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit 

Pelaksanaan Perjanjian Kredit 
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Tak sedikit dari nasabah bank yang melakukan pinjaman kredit untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pasal 1 ayat 11 Undang-undang No. 

10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan: “Kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”  

Pinjam meminjam yang terjadi antara bank dengan para nasabahnya, 

tentunya dilakukan dengan adanya perjanjian.
16

 Perjanjian yang dilakukan 

antara pihak bank dengan nasabahnya yang melakukan pinjaman sering 

disebut sebagai perjanjian kredit. Perjanjian kredit tersebut terjadi antara 

pihak bank atau pihak yang memberikan pinjaman yang sering disebut 

sebagai kreditur, dengan pihak nasabah yang meminjam dana yang sering 

disebut sebagai pihak debitur.  

Perjanjian kredit ini termasuk perjanjian konsensuil antara debitur 

dengan kreditur yang dalam hal ini adalah bank akan menimbulkan hubungan 

hutang piutang, kewajiban membayar kembali pinjaman harus dilakukan 

debitur kepada kreditur yang telah memberikannya pinjaman, sesuai dengan 

kondisi dan syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan 

perjanjian tersebut tentunya tidaklah berjalan lancar, baik dari pihak kreditur 

maupun pihak debitur mengalami masalah dan kendala. 

Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian kredit 

yang tercantum dalam KUHPerdata. Tetapi sesuai asas kebebasan berkontrak, 
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sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, undang undang, 

kepatutan, dan kesusilaan, para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian 

kredit. Setelah para pihak menandatangani dan telah sepakat  dengan isi 

dalam perjanjian kredit tersebut, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan 

mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Untuk memahami dan mendekati objek dalam  melakukan 

penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendektan yuridis 

yaitu melihat hukum sebagai norma atau das sollen, karena data sekunder 

yang akan digunakan untuk memabahas permasalahan dalam penelitian 

ini. Pendekatan empiris yaitu hukum sebagai kenyataan sosial, kultural 

atau das sein, sehingga data darilapangan yaitu data primer yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. 

Pendektan yuridis empiris yaitu dalam dalam menganalisis 

permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum 

data sekunder dan primer yang diperoleh di lapangan yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini. 

2. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang 
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berdasarkan fakta yang tampak.
17

 Selain itu, Sumadi Suryabrata 

berpendapat bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud 

untuk membuat pencandraan atau deskripsi mengenai kejadian atau 

situasi.
18

 Sehingga dimaksudkan agar memberikan gambaran yang jelas 

mengenai penyelesaian perjanjian kredit perbankan. 

3. Bentuk dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
19

 :  

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan 

menggunakan teknik wawancara.
20

 Data ini didapatkan dari data 

observasi dan hasil wawancara dari pihak yang  berwenang yang 

berada di lingkungan Bank BRI Cabang Klaten. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi, berupa publikasi atau laporan.
21

 

1.) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri 

dari norma hukum yang terkait penelitian ini, ialah: 

 

 

                                                           
17

 Soerjono Soekamto,  2005,  Pengantar  Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia (UI-Press), hal. 10 
18

 Sumadi Suryabrata,  1983, Metode Penelitian, Jakarta : Rajawali, hal. 13 
19

 Suharsimi Arikunto, 1993, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, hal. 102. 
20

 Bambang Sunggono, 1997, MetodePenelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 44 
21

 J.Suprapto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT.Rineka Cipta, hal. 2 
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i. Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

ii. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

dan lain-lain. 

2.) Bahan Hukum Sekunder 

i. Perjanjian Pinjaman Kredit Nasabah Bank  

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih secara langsung.
22

Dalam hal ini dilakukan dengan 

staf atau karyawan yang bertugas di Bank BRI Cabang Klaten. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan 

studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-

catatan, dan laporan-laporan, yang ada hubungannya dengan 

masalah yang akan di pecahkan.
23

 

c. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses dalam 

penyederhanaan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpesentasikan.
24

 Dilakukan analisis deskriptif kualitatif 

terhadadata yang sudah terkumpul, yaitu menganalisa hasil 

                                                           
22

 Suharsimi Arikunto, op.cit., hal. 102 
23

 M. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 27 
24

 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1989, Metode Penelitian Survei,  Jakarta: LP3ES. 1989., 

hal. 263. 
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penelitian dengan menggambarkan hubungan antara yang ada 

antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan 

dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga sampai pada suatu 

kesimpulan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami penelitian ini serta mempermudah dalam 

mengetahui gambaran dan hasil dari penyusunan skripsi ini, maka secara 

umum sistematika penulisan terdiri dari empat bab, dan setiap bab terdiri dari 

sub sub bab, maka sistematika penulisannya akan dibuat sebagai berikut : 

 BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tinjauan Pustaka 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

E. Hipotesis 

F. Kerangka Pemikiran 

G. Metode Penelitian 

H. Sistematika Penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

3. Subjek dan Objek Perjanjian 
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4. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

5. Pengertian Wanprestasi 

B. Tinjauan Tentang Kredit  

1. Pengertian Kredit 

2. Unsur Unsur Kredit 

3. Fungsi Kredit 

4. Wanprestasi Dalam Kredit 

C. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Perjanjian Kredit 

2. Subjek dan Objek Perjanjian Kredit 

3. Hak dan Kewajiban Kreditur dan Debitur 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Bentuk dan isi perjanjian kredit di Bank BRI Cabang Klaten 

B. Pelaksanaan perjanjian kredit di Bank BRI Cabang klaten 

dimasa pandemi Covid 19 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 


