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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Dewasa  ini, pola dan sistem transaksi di tuntut lebih cepat dan sederhana  

dalam mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan usaha akibat peningkatan 

laju ekonomi. Salah satu hal utama yang diperlukan dalam pengembangan usaha 

adalah ketersediaan modal yang dimiliki. Bank sebagai pemberi pembiayaan yang 

sudah awam dalam kehidupan masyarakat dan bisnis dinilai tidak cukup efektif 

dalam menanggulangi kebutuhan dana dalam masyarakat yang disebabkan oleh 

berbagai faktor seperti keterbatasan sumber dana, keterbatasan jangkauan 

penyebaran kredit oleh bank dan faktor lainnya. Untuk mengatasi keterbatasan 

perbankan tersebut, Pemerintah mengijinkan lembaga penyaluran non bank yang 

kita kenal saat ini sebagai perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan 

sendiri adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk 

pengadaan barang dan/atau jasa.
1
  

Kehadiran  dan perkembangan perusahaan pembiayaan di Indonesia dimulai 

pada 1974 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, 

yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.
2
 Pada 

tahun 1975, satu tahun pasca keluarnya SKB tiga Menteri berdirilah 

PT.Pembangunan Armada Niaga Nasional yang kelak menjadi cikal bakal          

PT.(persero) PANN Multi Finance. Sebagai wadah komunikasi antar perusahaan–

                                                             
1    Bab 1 Ketentuan Umum  Pasal 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 

Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan 
2
  https://temankreditku.blogspot.com/2017/07/sejarah-lembaga-pembiayaan-di-indonesia.html 

diakses 12 Oktober 2019  Pukul. 21.00 WIB. 
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perusahaan leasing di Indonesia pada tanggal 2 Juli 1982 dibentuklah ALI 

(Asosiasi Leasing Indonesia). Kehadiran ALI dirasakan manfaatnya oleh pelaku 

leasing saat itu di Indonesia dalam membantu perkembangan industri leasing di 

Indonesia bersama Pemerintah. 

Pada tahun 1988 pemerintah membuka lebih luas bisnis pembiayaan dengan 

menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) No.61/1988, yang di tindaklanjuti 

dengan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 yang mengatur cakupan 

bisnis perusahaan pembiayaan meliputi leasing, factoring, consumer finance, 

modal ventura dan kartu kredit. Perusahaan pembiayaan mulai kembali pada 

prinsip awal dasar ekonomi yaitu mencari keuntungan sebesar – besarnya. 

Agar dapat memberikan peran yang lebih besar dalam peningkatan ekonomi 

nasional khususnya pada sektor usaha jasa pembiayaan dan menampung seluruh 

aspirasi seluruh anggota, pada tanggal 20 Juli 2000 diambil keputusan untuk 

mengubah ALI (Asosiasi Leasing Indonesia) menjadi APPI (Asosiasi Perusahaan 

Pembiayaan Indonesia) yang sejalan dengan keberadaan usaha anggota yang dapat 

melakukan aktivitas usaha : sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), 

pembiayaan konsumen (consumer finance) dan kartu kredit (credit card).
3
 

Perusahaan pembiayaan mempunyai peranan yang cukup besar dalam 

membantu masyarakat dan pengusaha memenuhi kebutuhan pendanaan. Namun 

dalam perkembangannya, perusahaan pembiayaan pernah mengalami masa-masa 

sulit akibat dari meroketnya suku bunga kredit dampak dari adanya kebijakan 

uang ketat (tight money policy) yang lebih dikenal dengan gebrakan Sumarlin I 

dan II pernah di rasakan oleh industri pembiayaan pada awal kehadirannya di 
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tahun 1991. Pengajuan kredit yang sudah disetujui terpaksa ditunda pencairannya. 

Dari sisi permodalan kebijakan tight money policy membuat perusahaan seperti 

kehabisan darah dari sisi permodalan. Aliran dana untuk penyaluran pembiayaan 

menjadi sulit di peroleh oleh perusahaan pembiayaan, walaupun ada harganya 

sangat tinggi sehingga mendorong perusahaan pembiayaan untuk menggabungkan 

usahanya agar lebih mudah mendapatkan kredit termasuk dari luar negeri.   

Hingga bulan agustus 2019 terdapat 183 perusahaan pembiayaan yang 

terdaftar di OJK dengan total asset Rp.514.070 milyar  meningkat sebesar 1.97% 

dibandingkan bulan yang sama tahun 2018 sebesar Rp.504.111 milyar dengan 

pendanaan yang di terima perusahaan pembiayaan sebesar Rp.281.868 milyar 

dimana sebanyak 60,49% atau sebesar Rp.170.510 milyar, pendanaan berasal dari 

bank dalam negeri.
4
 Dana merupakan salah satu elemen pokok dalam 

melaksanakan pembiayaan dimana, untuk pendanaan  perusahaan pembiayaan 

hanya dapat di peroleh melalui:
5
  

a. Penambahan modal di disetor tidak melalui penawaran umum saham 

b. Pinjaman dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan, non bank, 

lembaga, dan/atau badan usaha lain 

c. Pinjaman Subordinasi 

d. Penerbitan efek melalui penawaran umum 

e. Penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum dan/atau 

f. Sekuritasi asset. 

                                                             
4  Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Lembaga Pembiayaan Agustus 2019, di akses melalui 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-

Lembaga-Pembiayaan-Periode-Agustus-2019.aspx, tanggal 12 Oktober 2019 Pukul 21.20 

WIB. 
5
  Pasal 69, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018, Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-Agustus-2019.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-Agustus-2019.aspx
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Perbankan dalam negeri masih mendominasi dan menjadi andalan 

pendanaan industri pembiayaan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari tujuan 

perbankan sendiri yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional 

ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
6
 Di samping kegiatan 

pengerahan dana masyarakat, pemberian kredit merupakan kegiatan utama dari 

bank-bank umum di Indonesia karena dua alasan :
7
 

1. Bunga kredit merupakan sumber-sumber pendapatan utama. 

2. Dalam kegiatan penyaluran kredit sumber dana dari kredit itu berasal 

terutama dari dana-dana yang oleh bank dari masyarakat berupa 

simpanan. Kredit bank merupakan lembaga yang peranannya sangat 

strategis bagi pembangunan perekonomian dan bagi perkembangan usaha 

bank itu sendiri serta sarat dengan berbagai pengaturan (memiliki aspek 

yuridis). 

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan 

sangat konvensional dari suatu bank bahkan sementara pakar mengatakan bahwa 

fungsi tradisional bank adalah menghimpun dana-dana dari masyarakat dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat.
8
 Penyaluran dana pada umumnya 

dilakukan dalam bentuk pemberian kredit.
9
 Pemberian kredit bank akan sangat 

berguna apabila kredit diberikan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Karena 

                                                             
6  Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan,Nomor 10  tahun 1998, Ps.4. 
7
  Sutan Remi Syahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan 

Indonesia, Penerbit Tazkia Cendikia, Jakarta, 2001, hal.38. 
8  Ibid., 
9
  Neni Sri Imaniyanti, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, cet 1, Penerbit Refika Aditama, 

Bandung, 2010, hal.139. 



 

5 
 

bagaimanapun dana hasil pencairan kredit harus dikembalikan debitur kepada 

bank, sehingga dana hasil pencairan kredit harus digunakan secara bijaksana.
10

 

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan 

sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh. Krisis yang terjadi di tahun 1997 

merupakan pengalaman buruk yang pernah terjadi di industri perbankan 

Indonesia. Terpaan krisis global menimpa dunia perbankan negara lain, sehingga 

krisis tersebut turut memperparah kondisi perbankan di Indonesia. Terjadi 

kebijakan uang ketat yang menyebabkan rupiah jatuh terhempas, bunga kredit 

melonjak. Banyak sekali debitur yang macet tidak dapat membayar bunga, apalagi 

pinjamannya dalam mata uang US Dollar (USD). Dalam waktu sesaat kewajiban 

ke bank besarnya menjadi 4-5 kali lipat. Pada periode tersebut bank mengalami 

masa sulit luar biasa. Manajemen risiko masih belum tertata dengan baik, 

disamping asas kehati-hatian masih belum maksimal. Kegiatan perbankan tidak 

dapat seluruhnya diserahkan pada mekanisme pasar, karena kenyataannya pasar 

tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri (self coreccting) bila terjadi 

sesuatu di luar dugaan.
11

 Oleh karena itu, dukungan pengawasan terhadap 

aktivitas perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan kewajiban melaksanakan 

prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik untuk menjaga dan 

mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat pada industri perbankan itu sendiri. 

Bank dalam memberikan kredit kepada perusahaan pembiayaan harus 

mempunyai keyakinan dan mendasarkan keputusan pemberian kredit. Menurut 

perundangan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

                                                             
10

  Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan Cet. 1,  Andi, Yogyakarta, 2011, hal.74. 
11  Ibid., 
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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.
12

 Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa latin, credere, yang berarti 

kepercayaan. Artinya, bank harus memiliki kepercayaan kepada debitur dalam 

memberikan kredit selain memenuhi prinsip kehati-hatian sehingga proses bisnis 

dapat seimbang antara profitability dan safety. 
13

 

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi  tersebut, 

perbankan sendiri harus memperhatikan potensi risiko yang ada dan mengelolanya 

dengan baik sehingga tingkat risiko dapat dikendalikan . Risiko kredit merupakan 

salah satu risiko yang mungkin timbul dalam penyaluran kredit perbankan. Risiko 

kredit  dapat didefinisikan sebagai risiko yang mungkin timbul sebagai akibat 

debitur atau counter party gagal dalam memenuhi perjanjiannya.
14

 

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur 

bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 

analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah 

debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk itu 

setiap tahapan dalam pemberian kredit harus senantiasa dilaksanakan dengan 

menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati- hatian tersebut tercermin dalam 

kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme 

dan integritas pejabat perkreditan. Kebijakan pokok pemberian kredit meliputi 

                                                             
12

  Ibid.,  
13

 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cet 4, Penerbit Kencana Prenanda, 

Jakarta, 2008, hal 57. 
14  Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kredit Secara Sehat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama , 

Jakarta, 2014, hal. 2. 
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pokok-pokok pengaturan tata cara pemberian kredit yang sehat. Hal ini diterapkan 

untuk mengarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan suatu usaha.  

Tahapan dalam pemberian kredit dimulai dari adanya pengajuan 

permohonan kredit dari masyarakat, proses analisis kredit, proses pencairan 

kredit, sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit. Prosedur dan 

kebijakan kredit mengikuti alur proses kredit itu sendiri sehingga harus didukung 

dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam penyaluran kredit kepada 

masyarakat dan tidak menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari. Hal ini 

tercantum dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan yang mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib 

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 

mempercayakan dananya kepada bank.  Untuk mencapai tujuan itu, bank dalam 

melakukan usahanya harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian antara lain diatur 

dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang 

menyatakan bahwa “ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan 

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian“. Dijelaskan 

dalam Penjelasan Pasal 4 Ayat (1)  Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 

Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistim Nilai Tukar yang dimaksud dengan 

“Prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha 

dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan”. 

Secara tradisional, dalam era tahun 1980-an, bank-bank dalam menyalurkan 

kredit masih dilakukan secara konservatif, yaitu hanya memberikan kredit kepada 
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perusahaan dengan standar kualitas tinggi.
15

 Namun seiring berjalannya waktu 

akibat dari adanya persaingan yang semakin ketat sejak tahun 1990-an budaya 

konservatif mulai bergeser dan dilanggar sehingga seringkali timbul pertentangan 

antara tujuan kredit dengan pelaksanaannya yang mengakibatkan risiko kredit 

menjadi meningkat dan kurang terkendali. 

Pemberian kredit kepada perusahaan pembiayaan adalah pemberian kredit 

kepada korporasi yang artinya memiliki kompleksitas yang lebih tinggi  di 

bandingkan dengan penyaluran kredit retail. Perbankan harus mendasarkan 

pemberian kredit kepada arus kas perusahaan (cash flow based lending) dan 

fasilitas pinjaman yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan 

itu sendiri. Pengambil keputusan dalam kredit korporasi akan menggunakan rating 

sebagai alat pengukur risiko dalam mempertimbangkan pemberian kredit kepada 

calon nasabah selain pendekatan judgmental serta common sense dalam best 

practice perbankan.
16

  

Ruang lingkup pemberian kredit harus memperhatikan unsur-unsur lain 

diantaranya: sumber –sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan 

manajemen perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, 

serta penyelesaian kredit bermasalah. Dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 UU  Perbankan 

Nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa: 

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah,bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur 

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud 

sesuai dengan yang diperjanjikan”. 

 

                                                             
15

  Ibid., hal.17. 
16  Ibid, hal 18 
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“Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan   

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesudai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia”. 

 

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap bank harus membuat 

pedoman perkreditan yang mengikuti ketentuan dan pedoman yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Salah satu bagian yang sangat penting dalam 

mengetahui kelayakan, kemampuan dan kesanggupan calon nasabah dalam 

melunasi kreditnya adalah dengan cara melakukan analisa kredit atas calon 

nasabah tersebut sehingga prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan dapat 

berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Perbankan dalam melaksanakan analisis kredit yang optimal harus 

membahas dan menilai aspek-aspek terkait dalam pemberian kredit. Secara umum 

aspek-aspek dalam penyusunan analisa kredit meliputi:
17

 

(a) Aspek  hukum 

(b) Aspek teknis dan produksi 

(c) Aspek pemasaran 

(d) Aspek keuangan 

(e) Aspek organisasi dan manajemen 

(f) Aspek sosio ekonomi 

(g) Aspek lingkungan 

(h) Aspek jaminan (agunan) 

Kualitas kredit yang diberikan kepada customer pada umumnya di 

pengaruhi berbagai faktor diantaranya berasal dari sisi internal nasabah sendiri 

yang terdiri dari aspek pemasaran, aspek pengaturan keuangan, aspek dana, aspek 

                                                             
17  H.Budi Untung, Analisis Kredit Perbankan Tinjauan Secara Legal, Penerbit Andi, Yogyakarta, 

2011, hal. 2. 
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manajemen dan aspek teknis dan faktor eksternal yang berupa seperti perubahan 

kondisi ekonomi secara global hingga terjadi resesi, kebijakan pemerintah, 

perkembangan teknologi dan bencana alam hingga mempengaruhi usaha dan 

pendapatan nasabah secara keseluruhan.
18

” 

Bank seharusnya melakukan penilaian terhadap setiap jaminan yang 

diajukan calon debitur di samping aspek-aspek lain dalam analisis kredit, hal ini 

untuk mengamankan pemberian dan kepentingan bank itu sendiri. Prosedur dan 

peraturan internal bank harus dapat mengakomodasi dan meminimalkan risiko-

risiko kredit yang mungkin muncul di kemudian hari. Pasal 1131 KUHPerdata 

menyebutkan bahwa : 

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, 

menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.  

 

Dari isi Pasal 1131 KUHPerdata dapat diketahui bahwa :
19

 

1) Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta 

kekayaan debitur. 

2) Setiap bagian harta kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan 

kreditur. 

3) Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, 

tidak dengan persoon debitur. 

Sedangkan apabila sebagai kreditur yang didahulukan (kreditur preferen) jaminan 

bersifat khusus diberikan hak didahulukan kepadanya atau sebaliknya sebagai 

kreditur yang mempunyai hak berimbang (kreditur konkuren) sesuai dengan besar 

                                                             
18  Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Empat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama 

,Jakarta, 2007, hal. 117. 
19

 Jonker Sihombing, Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah, Penerbit 

Alumni, Bandung, 2009, hal. 68. 
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kecilnya piutang masing-masing diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang 

menyebutkan bahwa: 

 “Kebendaaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 

yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda itu di bagi-bagi 

menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-

masing, kecuali apabila diantara para ber-piutang itu ada alasan-alasan yang 

sah untuk didahulukan”. 

 

 Salah satu proses yang tidak boleh dilewatkan dalam melihat jaminan kredit 

adalah penilaian hukum atas jaminan itu sendiri. Penilaian hukum dimaksudkan 

untuk melihat keterkaitan jaminan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui tingkat kelayakan secara umum. 

Keterkaitan suatu jaminan kredit dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat 

ditinjau dari berbagai segi yaitu:
20

 

(a) Wujudnya 

(b) Kepemilikan dan dokumennya 

(c)   Peruntukan dan penggunaannya 

(d)   Perijinan yang terkait 

(e)   Tata cara pengikatannya sebagai jaminan hutang 

(f) Hubungan hukum dalam penyerahannya sebagai jaminan kredit oleh   

pemohon kredit terutama dalam hal jaminan kredit tersebut milik orang 

lain 

(g) Pembebanan atau permasalahan yang terkait dengan pengikatannya 

sebagai jaminan kredit dan sebagainya 

Beberapa fakta membuktikan terdapat beberapa bank nasional masuk dalam 

kategori buruk bahkan terpaksa di likuidasi. Salah satu upaya mengatasi fenomena 

                                                             
20  H. Budi Untung, Op.Cit., hlm.35. 
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tersebut adalah menerapkan prinsip kehati – hatian dalam bidang perbankan 

sehingga bank dapat kembali menjadi penopang pilar dalam perekonomian 

negara. Dengan prinsip kehati-hatian, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya 

kredit macet meskipun tidak menjamin dari terhindarnya kredit macet. 

Untuk mengetahui apakah prosedur pemberian kredit selama ini telah 

memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan, maka dianggap perlu dilakukan 

analisis pada prosedur penyaluran kredit perbankan kepada perusahaan 

pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat judul 

“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA 

PEMBERIAN KREDIT KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN” (Studi 

Kasus Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor.160/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN 

Niaga Jkt.Pst). 

1.2  Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian 

kredit yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang 

perbankan ? 

2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit 

kepada perusahaan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam 

Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor.160/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN 

Niaga Jkt.Pst ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam 

rangka pemberian kredit yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan dibidang perbankan. 
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2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam 

pemberian kredit kepada perusahaan pembiayaan sebagaimana yang 

tertuang dalam Putusan PN Niaga Jakarta Pusat 

Nomor.160/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1.  Kegunaan Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi  pengembangan  

hukum khususnya Hukum Perbankan, Hukum Jaminan dan Hukum 

Acara Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

2.  Kegunaan Secara Praktis 

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi 

pembuat kebijakan atau pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka 

penyempurnaan sistem yang baik dalam prosedur pemberian pinjaman. 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab 

memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang 

lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika 

berikut : 

BAB I Pendahuluan : dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan  Tesis. 

BAB II   Tinjauan Pustaka berisi tinjauan teoritis yaitu bab yang tersusun 

atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang 

akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan. Teori-teori 
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umum ini merupakan kumpulan pendapat para ahli atau 

merupakan bahan dari hasil penelitian sebelumnya 

BAB III Merupakan Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang 

metode pendekatan yang menegaskan dalam penelitian ini, 

Spesifikasi Penelitian, Bahan Penelitian yang berupa studi 

kepustakaan dan metode analisis data. 

BAB IV Berisikan Hasil Penelitian dan Analisis yang menjawab 

permasalahan Tesis ini yang terdiri : 

a. Pengaturan Prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian 

kredit yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

dalam bidang perbankan 

b. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit 

kepada perusahaan pembiayaan sebagaimana yang tertuang 

dalam Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor.160/Pdt.Sus/ 

PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst 

BAB V  Merupakan Kesimpulan dan Saran hasil dari analisis pembahasan 

bab-bab sebelumnya untuk menjawab permasalahan yang telah 

penulis ketengahkan pada bab pertama. Bab ini juga akan memuat 

saran-saran yang penulis harapkan dapat menjadi solusi terhadap 

permasalahan tersebut. 

  

 

 

 




