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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan merupakan sesuatu yang tidak asing lagi dimana 

perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang kelembagaan dan 

operasional yang dilakukan oleh bank, sedangkan pengertian bank itu 

sendiri adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatannya salah satu 

kegiatan bank yang sudah sangat dikenal masyarakat yaitu peran bank 

dalam menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada 

pihak yang memerlukan dana dalam bentuk kredit. 

Bank dalam menjalankan kegiatannya dibagi menjadi bank umum 

dan bank syariah dimana perbedaan paling mendasar adalah mengenai 

bunga, dimana pada bank syariah tidak mengenal adanya bunga karena 

dianggap sebagai sesuatu yang haram, sehingga bank syariah 

menggunakan prinsip bagi hasil, jika ada kerugian maka akan ditanggung 

bersama. Tetapi dalam menjalankan kegiatannya kedua bank ini cenderung 

menawarkan jasa yang identik. Bank memberikan banyak manfaat dan 

fasilitas bagi nasabahnya mengingat bank memiliki peranan yang strategis 

untuk menunjang pembangunan nasional, mewujudkan pemerataan 

pendapatan, dan peningkatan taraf hidup orang banyak. Salah satu fasilitas 

yang diberikan bank adalah dalam bentuk pembiayaan kredit, agar pihak 

yang membutuhkan dana dapat memanfaatkan dana tersebut dengan 
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semaksimal mungkin seperti untuk memulai bisnis ataupun ekspansi 

usaha, dengan demikian juga dapat turut membantu dalam peningkatan 

ekonomi, serta membuka lapangan kerja untuk menekan angka 

pengangguran agar pemerataan pendapatan dapat tercapai. Selain itu 

tujuan pembiayaan kredit bagi pihak bank memang untuk memperoleh 

keuntungan dari bunga yang akan dikenakan, yang nantinya akan 

digunakan untuk kelangsungan operasi dan ekspansi bank tetapi terlepas 

dari itu juga terdapat risiko yang harus dihadapi bank dalam memberikan 

kredit yaitu berupa kredit macet. 

Kredit macet bukan sesuatu yang baru lagi dan kredit macet 

merupakan hal yang tidak dapat dihindari dimana setiap bank pasti 

mengalami hal tersebut, pihak bank pasti mengharapkan nasabah (debitur) 

dapat melaksanakan pemenuhan kewajibannya dalam pelunasan kredit 

secara tepat waktu. Meskipun sebelum kredit diberikan sudah ada 

kesepakatan antar para pihak dan bahkan ada objek yang menjadi jaminan 

dimana bank mempunyai hak atas jaminan tersebut tetapi kredit macet 

masih sering kali terjadi.  

Jaminan merupakan hal yang melekat dengan masalah kredit, hal 

tersebut dianggap perlu agar dengan adanya jaminan maka memperbesar 

kemungkinan kredit yang disalurkan dapat kembali. Kata Jaminan juga 

terdapat pasal 1131 KUH Perdata. Objek yang dapat menjadi jaminan 

dibagi menjadi jaminan pokok dan jaminan tambahan. 
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Pertumbuhan tingkat perekonomian yang stabil merupakan keadaan 

yang diinginkan semua pihak, tetapi keadaan tidak selalu demikian karena 

banyak keadaan tidak terprediksi yang dapat terjadi. Kredit lancar tentu 

merupakan hal yang diinginkan oleh setiap bank tetapi pada praktiknya 

masalah yang sering timbul adalah kredit macet. Dimana terdapat berbagai 

faktor yang dapat dijadikan sebagai dasar dari penyebab terjadinya kredit 

macet, yaitu dapat berasal dari faktor internal bank maupun faktor 

eksternal yang berasal dari debitur. 

Bank dalam memberikan persetujuan kredit harus berdasarkan pada 

prinsip kehati-hatian (Prudent Banking Principle) yang berarti suatu asas 

atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan 

kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) seperti yang 

tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, 

prinsip hati-hati (prudent) ini sangat diperlukan dalam rangka menjalankan 

operasional bank guna melindungi kesehatan bank itu sendiri serta 

menjaga kepercayaan dari masyarakat akan dana yang telah dipercayakan 

pada bank. Maka bank dalam melakukan tindakan apapun harus 

mengutamakan prinsip kehati-hatian, apabila tidak maka dapat 

menimbulkan masalah terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu bank 

harus lebih berhati-hati dalam memberikan persetujuan kredit karena 

pembiayaan kredit merupakan kegiatan yang sangat berisiko tinggi, karena 
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akibat dari kredit macet tentu saja sangat berpengaruh buruk terhadap 

kesehatan bank. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai kredit macet khususnya pada Bank Mandiri 

Cabang Ringroad Medan. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet antara nasabah dan Bank Mandiri 

Syariah Cabang Ringroad Medan? 

2. Bagaimana eksekusi terhadap objek yang menjadi jaminan? 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit macet antara 

nasabah dan Bank Mandiri Syariah Cabang Ringroad Medan. 

2. Untuk mengetahui eksekusi terhadap objek yang menjadi jaminan. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Bahwa secara teoritis, penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat 

memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum 

tentang Hukum Perbankan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan penulisan tugas akhir ini dapat memberi 

masukan agar mengantisipasi terjadinya kredit  macet di kemudian hari 

dan menjadi pedoman bagi nasabah yang hendak mengajukan kredit di 
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bank serta menjadi sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang 

relevan atau berkaitan dengan karya ilmiah hukum ini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan tentang Bank, Kredit Bank, dan 

Kredit Macet. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, jenis data, cara 

perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan 

pembahasan mengenai penyelesaian masalah kredit macet 

di Bank Mandiri Syariah Cabang Ringroad Medan. 

BAB V  KESIMPULAN 

   Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian. 

 

 

  


