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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Terdapat berbagai peristiwa atau tindakan hukum yang dilakukan oleh 

manusia dalam hidup bermasyarakat, salah satunya adalah proses pembayaran atau 

transaksi keuangan. Pada jaman dahulu, sebelum adanya mata uang sebagai alat 

pembayaran, manusia dalam bertransaksi melakukan pembayaran dengan cara 

menukar barang yang akan dibeli atau diinginkan dengan barang yang dimiliki, yang 

kemudian disebut dengan barter. Namun seiring perkembangan jaman, barter sendiri 

dirasakan kurang efisien karena setiap hari manusia harus membawa barang yang 

dimiliki, yang dapat ditukar guna berjaga-jaga apabila mereka ingin membeli barang 

di perjalanan. Oleh karena itu, manusia mulai  berpikir untuk menciptakan suatu alat 

pembayaran yang sederhana dan ringkas, yang kemudian disebut dengan uang. 

Perkembangan jaman yang semakin maju membuat uang tidak hanya sebagai 

alat pembayaran namun juga sebagai instrumen utang, dimana apabila ada orang yang 

membutuhkan uang, maka orang lain yang memiliki kelebihan uang dapat 

meminjamkan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, 

lambat laun dirasakan perlu adanya timbal balik dari peminjam kepada pemilik uang 

dalam proses peminjaman uang tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah bunga 

(interest) dalam masyarakat. Dasar pemahaman dari pemberian bunga atas pinjaman 

uang tersebut adalah karena uang tersebut dapat dikelola dan memberikan manfaat 

kepada pemiliknya apabila tidak dipinjamkan kepada peminjam. Peminjaman uang 
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tersebut kemudian menjadi menarik minat beberapa orang yang memiliki uang lebih 

untuk meminjamkan kepada orang yang membutuhkan. Timbul lah pertanyaan 

apabila ada orang yang memiliki uang lebih tetapi tidak banyak jumlahnya dan ingin 

meminjamkan uang tersebut kepada orang lain, serta adanya orang yang tidak 

memiliki uang namun ingin meminjamkan uang kepada orang lain. Hal inilah yang 

dikenal dengan istilah perkreditan sehingga lahirlah lembaga keuangan. 

Lembaga keuangan di Indonesia merupakan suatu sistem yang didalamnya 

terdapat sub-sub sistem yang secara garis besarnya sub sistem tersebut terbagi 

menjadi 2(dua) yakni Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, 

dimana perusahaan pembiayaan masuk ke dalam sub Lembaga Keuangan Bukan 

Bank. 

Menurut Perpres No. 84/PMK.012/2006, perusahaan pembiayaan adalah 

badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan 

untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. 

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menuju pada 

kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional harus terus 

diupayakan. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan 

ekonomi harus lebih memperhatikan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan 

pada setiap unsur-unsur pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta 

terciptanya stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. 

Kehidupan ekonomi modern tidak dapat lepas begitu saja dari aspek dan 

tujuan pemberian kredit sebagai upaya riil untuk mengangkat aspek pertumbuhan 
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modal dan investasi dunia usaha dikalangan para pengusaha sebagai pelaku usaha 

atau pelaku bisnis. Dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami kelesuan 

seperti saat ini, karena sektor riil yang tidak bertumbuh, maka sangat dibutuhkan 

adanya suntikan dana fresh money baik dari pihak pemerintah baik melalui Lembaga 

Keuangan Bank (LKB) ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada 

para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang memanfaatkan dana 

tersebut sebagai modal kerja, untuk meningkatkan profibilitas perusahaan serta dalam 

rangka menggairahkan kembali kondisi perekonomian bangsa khususnya 

pertumbuhan disektor riil dan jasa. 

Perbankan nasional, sebagai salah satu pilar utama dalam pelaksanaan 

kegiatan pembangunan memiliki peranan penting dan menentukan terhadap arah 

perkembangan kehidupan perekonomian yang lebih baik yang salah satunya dengan 

memberikan suntikan dana berupa pemberian fasilitas kredit.  Pihak kreditur dalam 

hal ini perusahaan pembiayaan dikelola oleh pihak swasta sebagai salah satu insan 

perusahaan pembiayaan nasional berusaha untuk membantu kesulitan dana yang 

dialami oleh para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis. Kredit yang 

diberikan kreditor dapat berupa dana yang berasal atau dimiliki oleh perusahaan 

pembiayaan itu sendiri ataupun Kredit-Kredit Program lainnya kepada para 

pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis baik yang bergerak disektor jasa 

maupun sektor riil, diharapkan juga akan mampu menopang pesatnya laju 

pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian bangsa dan 

peningkatan sumber devisa negara. 

Kondisi ini merupakan suatu implementasi dari asas prudential leasing yang 
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selama ini telah menjadi pedoman perusahaan pembiayaan dalam melakukan 

pemberian kredit, tercermin dari prosedur pemberian kredit yang harus dilakukan 

secara hati-hati dan selektif.
1

Sebagai upaya untuk mengeliminasi risiko kredit, 

perusahaan pembiayaan senantiasa memperhatikan aspek jaminan (collateral) 

sebagai dasar dalam pemberian kredit, disamping juga melalui penilaian watak, 

kemampuan, modal, dan prospek usaha debitur. Dalam dunia pembiayaan, hal ini 

dikenal dengan istilah Five C’s yaitu:
2
 Character (watak), Capacity (kemampuan), 

Capital (modal), Collateral (agunan) dan Condition of Economic (kondisi atau 

prospek usaha). 

Proses pemberian kredit akan menyangkut suatu jumlah uang dari nilai yang 

relatif kecil sampai jumlah yang cukup besar, sehingga ada berbagai kemungkinan 

pula yang dapat terjadi yang akan membawa kerugian financial bagi pemberi kredit 

apabila kredit-kredit tersebut tidak dikelola dengan baik. 

Peraturan perundang-undangan memberikan pengertian kredit sebagai 

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.
3
 Sedangkan secara etimologis istilah kredit berasal dari 

bahasa Latin, credere, yang berarti kepercayaan.
4
 Misalkan, seorang nasabah debitor 

yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat 

                                                 
1Maria Handayani, Tesis Magister: “Kajian Hukum Tentang Jaminan Perorangan Terhadap Pemberian Kredit Di 

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.” (Semarang : Universitas Diponegoro, 2007), hal. 3. 
2Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta : Intermedia, 1995), hal. 99. 
3Indonesia, Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, No.10 Tahun 1998, LN No.182 

Tahun 1998, TLN No.3790, Ps.1. 
4Munir Fuady, Hukum Perkreditan Komporer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 5. 
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kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian 

kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.
5
 Oleh karena itu setiap 

kredit yang diberikan selain harus memenuhi prinsip kehati-hatian seperti telah 

tersebut diatas, seyogyanya dalam kredit harus terpenuhi prinsip kepercayaan. Selain 

kepercayaan bahwa nasabah debitor yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit 

beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit, 

juga kepercayaan bahwa kredit yang diberikan bermanfaat bagi nasabah debitor 

sesuai dengan peruntukannya dan dapat meningkatkan atau memajukan usahanya. 

Untuk memajukan usahanya tersebut debitor membutuhkan dana yang relatif 

besar. Apabila debitur yang memerlukan tambahan barang-barang modalnya 

memiliki dana yang cukup, maka debitur tersebut dapat membeli secara tunai. Namun 

yang menjadi masalah adalah apabila debitur tersebut tidak mempunyai dana yang 

cukup. Menurut Achmad Anwari, untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan 

debitur memiliki beberapa alternatif yang bisa digunakan antara lain:
6
 

1. Membeli tunai, atau 

2. Meminjam melalui Bank, atau 

3. Memperoleh pembiayaan investasi melalui leasing atau sewa guna 

usaha. 

Penambahan modal dalam suatu kegiatan bisnis umumnya dilakukan dalam 

kegiatan perbankan melalui bentuk peminjaman, akan tetapi karena lembaga ini 

memerlukan jaminan yang kadang kala tidak dapat dipenuhi oleh debitur dan juga 

                                                 
5Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 57. 
6Achmad Anwari, Leasing di Indonesia, Cet.3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 45. 
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banyak persyaratan lainnya, maka diperlukan suatu upaya lain yang tanpa jaminan 

dan lebih mudah prosesnya. Salah satu alternatif yang saat ini banyak diminati oleh 

para pelaku usaha adalah melalui fasilitas sewa guna usaha yang diperoleh dari 

lembaga pembiayaan. 

Leasing atau sewa guna usaha sebenarnya merupakan improvisasi dari pranata 

hukum konvensional yang disebut sewa menyewa. Leasing dalam artian modern 

pertama kali berkembang di Amerika Serikat, kemudian menyebar ke Eropa dan 

bahkan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.
7
 

Di Indonesia leasing baru dikenal, melalui surat keputusan bersama Menteri 

Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan Keputusannya 

No.KEP-122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, No.30.Kpb/I.1974, tertanggal 7 

Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Sejalan dengan perkembangan 

kegiatan leasing yang semakin beragam peraturan tersebut juga diikuti dengan 

beberapa peraturan lain yang bersifat melengkapi, mengganti maupun merubahnya. 

Namun sampai saat ini peraturan yang mengatur mengenai perusahaan pembiayaan 

ataupun kegiatan leasing adalah terbatas pada setingkat Peraturan Presiden atau 

Keputusan Presiden, belum ada Undang Undang yang mengatur tentang kegiatan atau 

transaksi leasing ataupun kegiatan perusahaan pembiayaan. 

Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance 

lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan 

                                                 
7 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Cet.2, (Bandung: Cita Aditya Bakti, 

2002), hal. 12-13. 
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oleh debitur selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
8
 

Transaksi sewa guna usaha terjadi antara Perusahaan Pembiayaan sebagai kreditur 

(pihak yang menyewakan) dan debitur (pihak yang menyewa). Berdasarkan ketentuan 

pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 

September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa: “Sepanjang 

perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek 

transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan”. Pada akhir masa 

sewa guna pada transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease), debitur 

berhak untuk membeli barang modal objek sewa guna usaha dari kreditur, dengan 

harga sebesar nilai sisa yang telah disepakati sejak awal dan dicantumkan dalam 

perjanjian sewa guna usahanya. Sebagai konsekuensi lebih lanjut atas kepemilikan 

kreditur terhadap barang modal yang menjadi objek sewa guna, maka apabila debitur 

wanprestasi maka kreditur sebagai pemilik objek sewa guna dapat langsung menarik 

atau menguasai kembali barang modal miliknya, dan kemudian berhak pula untuk 

menjual, tanpa harus melalui pelelangan atau penjualan didepan umum sebagaimana 

halnya tindakan yang harus dilakukan terhadap barang jaminan. 

Para nasabah (debitur) yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari 

leasing tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar seperti yang 

telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. 

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

                                                 
8Indonesia, Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan, No.9 Tahun 2009, Lembaran Lepas, pasal 1.5. 
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Mariam Darus Badrulzaman terhadap rumusan tersebut berpendapat bahwa 

definisi perjanjian tersebut sudah otentik rumusannya disatu sisi adalah tidak lengkap 

karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan disisi lain terlalu luas 

karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai 

perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga.
9
 

Akibat tidak lengkap dan terlalu luasnya rumusan perjanjian yang diberikan 

oleh pembentuk undang-undang tersebut akibatnya muncullah berbagai pandangan 

mengenai definisi yang diberikan oleh para penulis hukum. Diantaranya adalah : 

Pengertian perjanjian menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, 

dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
10

 

Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah: hubungan 

hukum antara kedua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua 

pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban 

yang mengikat mereka untuk ditaati atau dijalankan.
11

 

Disamping kedua definisi diatas yang menekankan perjanjian sebagai 

melahirkan kewajiban bertimbal balik, Munir Fuady memberikan definisi lebih luas 

bahwa kontrak adalah: suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua orang atau 

lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan 

hukum.
12

 

                                                 
9Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: penerbit Alumni, 1994), hal. 18. 
10Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hal. 1. 
11Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi 4 cetakan 2, (Yogyakarta : Liberty, 1999), 

hal. 23. 
12Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal.4. 
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Perjanjian juga dapat dikatakan sebagai perbuatan untuk memperoleh 

seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan 

konsekuensinya. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan 

untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang 

disebut dengan prestasi. 

Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan 

kesepakatan mereka. Didalam pelaksanaannya, jika terjadi pelanggaran perjanjian, 

misalnya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) sehingga 

menimbulkan kerugian pada hak pihak yang lain, maka pihak yang dirugikan tersebut 

dapat menuntut pemenuhan haknya. 

Di dalam sebuah perjanjian, terdapat pula syarat sahnya perjanjian itu sendiri. 

Syarat sahnya perjanjian adalah syarat-syarat agar perjanjian itu sah dan punya 

kekuatan hukum yang mengikat secara hukum. Dengan tidak terpenuhinya syarat 

perjanjian tersebut, maka perjanjian itu menjadi tidak sah. Menurut Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian terdiri dari: 

a. Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal.
13

 

Keempat syarat itu dapat digolongkan ke dalam 2 (dua), yaitu syarat pertama 

dan kedua adalah syarat subyektif, karena menyangkut subjek atau orang. Sedangkan 

                                                 
13 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 293. 
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syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif, karena menyangkut objek atau 

bendanya. 

Para nasabah (debitur) yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari 

leasing tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar seperti yang 

telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu, dalam setiap 

fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kreditur selalu mengandung resiko akan 

kemungkinan adanya wanprestasi dari debitur. Wanprestasi adalah suatu istilah yang 

menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.
14

 Bentuk ketiadalaksanaan ini 

dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu:
15

 

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya; 

2. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana 

mestinya/melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya; 

3. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya; 

4. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. 

Apabila dihubungkan dengan kredit macet yang disebabkan karena adanya 

wanprestasi yang timbul dari perjanjian pembiayaan, maka terdapat beberapa bentuk 

wanprestasi, antara lain : 

1. Nasabah sama sekali tidak membayar angsuran kredit, baik pokok maupun 

bunganya; 

2. Nasabah hanya membayar sebagian atas angsuran kredit, baik itu angsuran 

pokoknya saja ataupun angsuran bunganya saja; 

                                                 
14 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2003), hal. 69. 
15Ibid. hal. 70. 
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3. Nasabah membayar lunas kreditnya baik pokok, bunga maupun 

sebagian/seluruh denda yang ada, setelah lewatnya jangka waktu yang 

diperjanjikan; 

4. Nasabah tidak mempergunakan fasilitas pembiayaan sesuai tujuan 

penggunaan yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan. 

Terjadinya kredit macet akibat perbuatan-perbuatan debitur yang telah 

diuraikan diatas, mau tidak mau mengharuskan kreditur untuk melakukan pencatatan 

atau penerbitan pengakuan utang yang ditandatangani oleh debitur dan eksekusi 

jaminan (jika ada). Akibat adanya wanprestasi tersebut, Undang-Undang mewajibkan 

kepada debitur untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur sebagaimana terlihat 

dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: 

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

si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam 

kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”. 

Dalam penyelesaian sengketa menyangkut kredit macet, solusi yang hendak 

dicapai dan diinginkan oleh kreditur adalah eksekusi terhadap jaminan dari debitur, 

landasan hukum yang selama ini digunakan adalah akta pengakuan utang yang dibuat 

secara notaril. Karena akta notaril memiliki sifat sebagai grosse akta yang berarti 

bersifat eksekutorial. 

Namun dalam pelaksanaannya, eksekusi jaminan sebagai penyelamatan oleh 

kreditur tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung berpendapat bahsa 

grosse akta pengakuan utang harus berisi kewajiban untuk membayar utang dalam 
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jumlah yang pasti, dan tidak ada alasan bagi debitur untuk menyangkalnya.
16

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis membatasi permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pengakuan utang di PT. Surya Artha Nusantara Finance 

yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Utang? 

2. Bagaimana kekuatan yuridis Akta Pengakuan Utang sebagai jaminan 

penyelesaian kredit macet di PT. Surya Artha Nusantara Finance? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengakuan utang di PT. Surya 

Artha Nusantara Finance yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Utang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan yuridis Akta Pengetahuan 

Utang sebagai jaminan penyelesaian kredit bermasalah di PT. Surya Artha 

Nusantara Finance. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis diharapkan dapat berguna 

baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu hukum dalam bidang 

kenotariatan. 

                                                 
16  Christanty Dwie Hartati, Tesis Magister: “Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Pengakuan Hutang Dalam 

Perjanjian Kredit Bank”, (Semarang:Universitas Diponegoro, 2004), hal. 5. 
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2. Kegunaan Praktis 

Penelitian diharapkan sebagai masukan bagi para Notaris dan juga Perusahaan 

Pembiayaan dalam menentukan Akta Pengakuan Utang sebagai salah satu 

jaminan penyelesaian kredit bermasalah. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi berbagai teori dan definisi mengenai akta pengakuan utang yang dibuat 

secara notaril dalam kaitannya dengan akta perjanjian kredit yang dilakukan antara 

kreditur dengan debitur. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, dan spesifikasi 

analisis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Bab ini berisi pembahasan dan analisis mengenai akta pengakuan utang dalam 

penyelesaian kredit macet perjanjian pembiayaan di perusahaan pembiayaan PT 

Surya Artha Nusantara Finance. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 




