
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

 Dalam tatanan perekonomian di masyarakat, bank memiliki peranan yang sangat 

penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Semua sektor 

usaha yang ada baik sektor pedagangan, industri, pertanian, jasa, dan juga yang 

bersifat non keuangan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam 

mengembangkan usahanya. Bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan 

(Financial Intermediary Institution), yakni bank menjalankan fungsinya sebagai 

lembaga intermediasi, yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank 

lainnya.  

 Di Indonesia terdapat dua jenis bank yang keberadaannya diatur di dalam 

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya diubah 

dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa berdasarkan 

Pasal 5 Undang-Undang Perbankan, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum 

dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau yang lebih dikenal 

dengan singkatan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya BPR tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang 



 

 

ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank 

umum.1 

 BPR mempunyai kedudukan yang cukup vital dalam sistem perekonomian di 

Indonesia. BPR berperan sebagai lembaga penyedia kecukupan modal bagi UMKM 

melalui peminjaman modal yang dihimpun dari dana masyarakat. BPR diharapkan 

mampu menjadi motor dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) yang selama ini dikenal sebagai salah satu sektor perekonomian terbesar di 

Indonesia.2 

 BPR memiliki karaktek khusus yakni memiliki berbagai bentuk pelayanan 

keuangan simpan dan pinjam, yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha 

kecil dan masyarakat di pedesaan dengan system serta prosedur yang sederhana dan 

sesuai dengan kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.3  Implikasinya adalah 

hubungan kemitraan yang solid dan bersifat mutualisme menjadi keunggulan BPR 

dibanding dengan bank umum.  

 Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang 

menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. 

                                                      
1 Dora Kusumastuti, Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 46. 
2 Mona Iswandari, Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah: Studi Kasus Di Daerah Istimeya Yogyakarta, JRAK, Volume 11, No. 1 Februari 2015, 

hal. 33. 
3 Sutopo, Wahyudi, 2005, Hubungan Antara Lembaga Keuangan Mikro dan Kontribusi Usaha 

Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan, Manajemen Usahawan Indonesia, No. 01, XXX, Januari, 

hal 3-12. 
 



 

 

BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seleluasa bank 

umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu 

sendiri. BPR menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, 

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada mulanya tugas pokok 

BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan 

serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang. Dengan semakin 

berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi 

masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi 

masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan.  

 Fungsi intermediasi BPR yang ditandai dengan tingginya loan to deposit 

ratio (LDR) yang rata-rata mencapai lebih dari 80%, membuktikan peranan nyata 

BPR bagi perkembangan ekonomi daerah. Ini berarti sebagian besar dana yang 

berhasil dihimpun oleh BPR telah disalurkan kembali kepada masyarakat sekitarnya 

yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, seperti untuk pengembangan 

usaha, modal kerja, pembelian kendaraan, kepemilikan dan perbaikan rumah, bahkan 

untuk keperluan insidentil seperti biaya berobat, hajatan atau keperluan pendidikan 

anak.4 

 Salah satu kegiatan usaha bank yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya 

adalah mengenai pemberian kredit. Pengertian kredit dalam Pasal 1 butir 11 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah 

                                                      
4 https://www.kompasiana.com/heri_ponti/54f6024fa3331191178b458b/bpr-berperan-

mengembangkan-ekonomi-daerah , BPR Berperan Mengembangkan Ekonomi Daerah, diakses 

pada tanggal 20 Agustus 2019. 

https://www.kompasiana.com/heri_ponti/54f6024fa3331191178b458b/bpr-berperan-mengembangkan-ekonomi-daerah
https://www.kompasiana.com/heri_ponti/54f6024fa3331191178b458b/bpr-berperan-mengembangkan-ekonomi-daerah


 

 

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. Kredit pada intinya sebenarnya adalah kepercayaan, suatu 

unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan 

dalam arti sebenarnya, bagaimana bentuk, macam, dan ragamnya, dan dari mana pun 

asalnya serta kepada siapapun diberikannya.5 Dalam melakukan kegiatan perkreditan 

antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur terdapat dokumen hukum yang 

mengatur hubungan hukum tersebut. Hubungan hukum itu dituangkan dalam bentuk 

perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pendahuluan (woorowereenkomst) dari 

penyerahan uang. Perjanjian kredit ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi 

dan penerima jaminan mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya yang 

memiliki fungsi sebagai perjanjian induk dan perjanjian pengikatan agunan sebagai 

perjanjian ikutan atau accesoir.  

 Dalam menjalankan kegiatan usahanya di dalam memberikan kredit, BPR wajib 

mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi 

utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian berdasarkan 

analisis yang mendalam atas itikad baik debitur. Itikad baik debitur akan diperoleh 

bank dari data-data yang disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya. Hal 

ini bertujuan agar setiap kredit yang diberikan harus berlandaskan atas prinsip kehati-

                                                      
5 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Cetakan Kedua (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 

hal. 51. 

http://www.suduthukum.com/search/label/hukum


 

 

hatian (Prudential Principle) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan, Pasal 29 ayat 3 yaitu: 

Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan 

melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak 

merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada 

bank. 

 Adanya pasal tersebut di atas bertujuan agar pihak bank dalam memberikan kredit 

diharapkan untuk menyeimbangkan prinsip profitability dan safety. Tujuan 

diberlakukannya prinsip kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan sehat, likuid, 

dan solvent. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat 

bersedia dan tidak ragu menyimpan dananya di bank.6 Prinsip kehati-hatian juga 

bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi 

ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbakan 

yang pada saatnya akan mewujudkan system perbankan yang sehat, efisien, dan 

bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.  

 Untuk meyakinkan bank bahwa debitur benar-benar dapat dipercaya, maka 

sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Dengan 

melakukan analisis kredit berarti bank telah melaksanakan salah satu bagian dalam 

implementasi prinsip kehati-hatian. Analisis kredit mencakup latar belakang debitur 

atau perusahaan, prospek usahanya, dan jaminan yang diberikan. Bank juga harus 

                                                      
6 Jumi Atika, Prinsip Kehati-hatian dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah, Volume 1, 

No.2, Juli-Desember 2015, hal 28. 



 

 

melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, 

dan prospek usaha debitur atau dalam praktik perbankan dikenal dengan istilah the 

5C’s yang terdiri dari unsur character, capacity, capital, collateral, and condition of 

economic.  

 Unsur pertama adalah character, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar 

belakang calon nasabah atau debitur yang mengajukan kredit. Bank harus memiliki 

adanya keyakinan bahwa calon nasabah atau debitur mempunyai moral, watak, 

ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa 

tanggung jawab yang baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan 

sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.7 Unsur 

character dinilai pada tahap wawancara yang akan dilakukan oleh pihak bank. Bank 

harus meneliti daftar riwayat hidup calon debitur, bank juga dapat meminta informasi 

dari bank lain yang terkait dengan calon nasabah atau debitur sebanyak-banyaknya 

juga meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah atau 

debitur tersebut bergabung, dan mengamati sampai sejauh mana ketekunannya dalam 

bekerja. Dari karakter ini juga akan dapat dilihat bagaimana reputasi dari calon 

nasabah atau debitur tersebut, apakah yang bersangkutan pernah memiliki catatan 

tindak criminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi 

pinjaman. 

                                                      
7 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2012), hal. 185. 



 

 

 Unsur kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu 

suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-

kewajibannya dari kegiatan usaha yang akan atau sedang dilakukannya. Apakah calon 

nasabah atau debitur tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan 

sebelumnya atau tidak. Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan 

bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunais hutangnya. 

Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala 

besar. Demikian juga dengan trend bisnisnya ataupun kinerjanya. Sedang menurun, 

maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali, jika menurutnya ini karena 

kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat 

peluncuran kredit. Dalam hal demikian trend atau kinerja bisnisnya dipastikan akan 

semakin membaik. Jadi penilaian capacity dilakukan untuk menilai bagaimana 

kemampuan calon nasabah atau debitur dalam membayar kreditnya dan sampai sejauh 

mana hasil yang diperoleh calon debitur dalam mengelola perusahaannya untuk 

melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Unsur ini dilihat dari 

analisis apakah calon debitur mampu memimpin peursahaan dengan baik dan benar.8 

Jika pihak bank menilai bahwa calon debitur tersebut tidak memiliki kemampuan 

cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan 

ditolak. 

 Unsur ketiga adalah capital atau modal yang dimiliki calon nasabah atau debitur, 

yang khususnya diberlakukan pada debitur yang meminjam untuk usaha atau 

                                                      
8 Rani Apriani & Hartanto, Hukum Perbankan dan Surat Berharga, (Yogyakarta: Deepublish, 

2019), hal. 50. 



 

 

bisnisnya. Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara 

menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui 

kemampuan permodalan calon debitor dalam menunjang pembiayaan proyek atau 

usaha calon nasabah atau debitur yang bersangkutan. Permodalan dan kemampuan 

dari suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan 

bayar kredit. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha debitur 

tersebut, pihak bank dapat mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, 

pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang 

dijalankan debitur untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan 

kredit atau tidak. Besar kecilnya capital ini dapat dilihat dari daftar kekayaan yang 

bersangkutan dikurangi dengan utang-utang yang diterima.9 

 Unsur keempat adalah collateral atau jaminan yang diberikan kepada calon 

nasabah atau debitur pada saat mengajukan kredit ke bank. Sesuai dengan namanya, 

jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya 

debitur tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Penilaian terhadap collateral 

ini harus ditinjau dari 2 sudut, yaitu sudut ekonomisnya, yaitu nilai ekonomis dari 

barang-barang yang akan dijaminkan. Serta nilai yuridisnya, yaitu apakah barang-

barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang 

jaminan. Sedangkan untuk penilaian jaminan yang tidak berwujud kebendaan tentu 

pertama-tama harus dilihat bonafiditas dari si pemberi jaminan kemudian reputasi 

business-nya dan juga perlu diperhatikan intensitas keterkaitan si pemberi jaminan 

                                                      
9 Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil, (Yogyakarta: BPFE 

Yogyakarta, 1994), hal. 15. 



 

 

bila kredit tersebut benar-benar mengalami kegagalan.10 Oleh karena itu, idealnya 

besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya dari kredit 

yang diberikan.  

 Unsur kelima atau unsur dari prinsip 5Cs yang terakhir adalah condition, yaitu 

kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang 

dijalankan calon nasabah atau debitur. Unsur ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari 

pihak bank maupun nasabah. Penilaian kondisi ekonomi calon nasabah atau debitur 

dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang 

mempengaruhi perekonomian suatu negara/suatu daerah akan memberikan dampak 

yang bersifat positif maupun dampak negatif terhadap perusahaan yang memperoleh 

kredit tersebut. Untuk memungkinkan penilaian kondisi ekonomi ini perlu dipelajari 

masalah-masalah politik budaya, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah setempat, 

peraturan- peraturan moneter, perpajakan, anggaran belanja, dan pedapatan negara 

yang bersangkutan, keadaan perekonomian dan lain-lain.11 Jika memang kondisi 

perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, 

biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini 

terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar 

pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi. 

 Selain berpedoman pada Prinsip 5Cs, maka dalam pemberian kredit juga harus 

melakukan analisis pada prinsip 7P yang terdiri dari personality, party, purpose, 

                                                      
10 Ibid., hal. 17.  
11 Ibid., hal. 18. 



 

 

prospect, payment, profitability, dan protection. Prinsip pertama yaitu personality 

berarti menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari 

termasuk juga masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku 

dan tindakan calon nasabah atau debitur dalam menghadapi suatu masalah.  

 Prinsip kedua adalah party yang merupakan pengklasifikasian calon nasabah atau 

debitur berdasarkan variabel tertentu seperti modal, loyalitas serta karakternya. 

Dengan demikian calon nasabah atau debitur dapat digolongkan ke klasifikasi tertentu 

dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.12 Kredit untuk pengusaha 

lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari 

segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya. 

 Prinsip ketiga adalah purpose yang merupakan analisis untuk mengetahui tujuan 

calon nasabah atau debitur dalam mengambil kredit. Tujuan tersebut dapat berupa 

jenis kredit yang diinginkan. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. 

Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif 

dan lain sebagainya. Selain memperhatikan hal-hal di atas, bank harus juga menilai 

tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari 

kredit yang diminta.  

 Prinsip keempat adalah prospect yang merupakan penilaian usaha nasabah di 

masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain 

mempunyai prospek atau sebaliknya. Penilaian ini sangat penting mengingat jika 

                                                      
12 Ivalaina Astarina dan Angga Hapsila, Manajemen Perbankan, (Yogyakarta: Deepublish, 

2015), hal. 62. 



 

 

suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang 

rugi tetapi juga nasabah. Untuk itu bank harus menganalisisi keadaan pemasaran 

produk dan perusahaan calon debitur yang akan dibiayai bank dapat diketahui.  

 Prinsip kelima adalah payment yang merupakan penilaian untuk mengetahui cara 

dan sumber dana calon nasabah atau debitur dalam mengembalikan kreditnya kepada 

bank. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik bagi 

bank. Sehingga jika salah saatu usahanya merugi akan dapat ditutupi dari sumber 

penghasilan lainnya.  

 Prinsip keenam adalah profitability yakni penilaian kemampuan calon debitur 

dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap 

sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan 

diperoleh calon debitur.  

 Prinsip ketujuh atau prinsip yang terakhir adalah protection yang merupakan 

analisis yang bertujuan untuk menjaga kredit yang akan disalurkan dengan melalui 

suatu perlindungan tertentu, seperti dengan berbagai jaminan kebendaan, jaminan 

orang atau asuransi. Asuransi dalam rangka kredit perbankan dapat berupa asuransi 

jiwa debitur, asuransi kredit dan asuransi jaminan kredit. 

 Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-

benar aman.13 Bank sebagai penyalur dana dari masyarakat tentu saja harus berhati-

hati dalam memberikan kreditnya. Resiko-resiko yang mungkin timbul dari 

                                                      
13 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 112. 



 

 

pemberian kredit tersebut juga harus menjadi pertimbangan bank. Bank yang dalam 

kegiatan usahanya penuh dengan resiko, seyogyanya menerapkan prinsip kehati-

hatian agar meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap bank dan sebagai upaya 

pencegahan bank agar tidak mengalami kerugian. Pemberian kredit tanpa dianalisis 

terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah atau debitur dalam hal ini 

dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya 

tidak layak, tetapi malah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka 

kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan 

berakibat sulit untuk ditagih alias macet atau kredit bermasalah. 

 Permasalahan pada kegiatan perbankan yang sering terdengar ini adalah rasio 

kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) yang terus meningkat. Per April 

2018, rasio kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL) BPR masih terbilang 

tinggi yaitu sebesar 6,96%. Jumlah tersebut praktis tak bergerak banyak dibandingkan 

posisi April 2017 sebesar 6,98%. Malah, bila dibandingkan dengan akhir 2017 yang 

di posisi 6,15, rasio kredit bermasalah terlihat menanjak. Kendati demikian, hal ini 

dapat menimbulkan terganggunya tingkat kesehatan bank.14  

  Bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau 

meminimalisir peningkatan NPL. Salah satu ketentuan yang mengatur tentang kredit 

bermasalah di Bank adalah ketentuan dari Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa 

NPL tidak lebih dari 5% terhadap total debetnya. Ketentuan ini mengisyaratkan agar 

                                                      
14 https://keuangan.kontan.co.id/news/rasio-kredit-bermasalah-bpr-tembus-696-per-april-2018 , 

Rasio Kredit Bermasalah BPR Tembus 6,96% Per April 2018, diakses pada tanggal 23 Agustus 

2019. 

https://keuangan.kontan.co.id/news/rasio-kredit-bermasalah-bpr-tembus-696-per-april-2018


 

 

bisnis perbankan bisa tetap berjalan bahkan meningkat jika bank sebagai lembaga 

intermediasi mampu mengelola produk kredit dengan menganut prinsip kehati-hatian 

(prudential).15 

 Timbulnya kredit-kredit bermasalah tersebut, selain karena adanya indikasi 

debitur yang tidak mau membayar kewajibannya, juga terlihat dalam prosedur 

pemberian kredit yang ternyata mengalami penyimpangan atau tidak layak dengan 

prosedur yang seharusnya diterapkan. Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor internal dan eksternal bank. Faktor internal penyebab timbulnya 

kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad 

kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi 

dan pengawasan kredit serta lemahya sistem informasi kredit macet. Sedangkan 

faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, 

musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya 

kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. 

 Kredit bermasalah pengertiannya berbeda dengan kredit macet. Kredit bermasalah 

yaitu kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau belum memenuhi target 

yang diinginkan oleh pihak bank, dan memiliki kemungkinan timbulnya resiko 

dikemudian hari bagi bank, juga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya maupun 

                                                      
15 Ahmad Subagyo, Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2015), hal. 1. 



 

 

pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi 

beban debitur yang bersangkutan.16  

 Kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum atau 

tidak seluruhnya merupakan kredit macet. Kredit macet merupakan suatu keadaan 

dimana nasabah tidak mampu atau tidak mau membayar lunas kredit bank tepat pada 

waktunya. Keadaan demikian dalam Hukum Perdata disebut Wanprestasi atau ingkar 

janji.17 Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, dikatakan wanprestasi jika debitur 

dinyatakan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu 

telah dinyatakan lalai, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila 

perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu 

yang ditentukan. 

 Kredit bermasalah mempunyai dampak negatif bagi kedua belah pihak. Oleh 

karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang harus segera 

dilakukan oleh pihak bank. Untuk melakukan upaya penyelesaian kasus kredit 

bermasalah, bank diberi kebebasan untuk menentukan atau memilih cara yang akan 

dilakukan, yakni dapat melalui penagihan langsung, melalui jalur hukum atau melalui 

restrukturisasi kredit. Dalam hal ini, penulis akan memfokuskan tindakan 

penyelesaian kasus kredit bermasalah dengan melakukan restrukturisasi kredit.  

                                                      
16 Etty Mulyati, Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam 

Pembangunan Perekonomian Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal.201. 
17 Ibid., hal.206. 



 

 

 Dalam tesis ini, penulis mengambil salah satu BPR di Bekasi, yaitu BPR Dian 

Faraqo Gemilang. Alasan penulis memilih BPR dalam tesis ini adalah karena 

memiliki akses yang lebih baik. Tetapi meskipun BPR, penulis memiliki keyakinan 

bahwa prinsip kehati-hatian yang dilakukan BPR sama dengan prinsip kehati-hatian 

yang dilakukan oleh perbankan pada umumnya. Pada dasarnya, prinsip kehati-hatian 

yang dilakukan oleh BPR tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh bank umum. 

 PT. BPR Dian Faraqo Gemilang adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

perbankan, sebagai Lembaga Intermediasi, telah memenuhi aturan perundang-

undangan Perbankan, peraturan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, 

sebagai Badan hukum didirikan berdasarkan Akte Anggaran Dasar, BPR Dian Faraqo 

gemilang didirikan dengan Akta Notaris No. 85 Tanggal 22 Oktober 1993, dan telah 

mendapat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia. BPR ini didirikan 

dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian di wilayah Jawa Barat, 

khususnya di wilayah Kota Bekasi.  

 Sejak berdiri tahun 1993, BPR Dian Faraqo Gemilang telah ikut berperan dalam 

pertumbuhan usaha di Bekasi. Keunggulan BPR Dian Faraqo Gemilang adalah proses 

pencairan kredit yang cepat, dengan catatan jaminan yang diberikan adalah jaminan 

atas nama sendiri. Selain itu, keunggulan berikutnya adalah proses yang dibuat 

sesederhana mungkin, seperti kelengkapan berkas yang tidak perlu dilampirkan. 

Dalam hal ini, berkas pembukuan keuangan usaha yang dimiliki nasabah tidak harus 

dilampirkan.  



 

 

 Pada BPR Dian Faraqo Gemilang, pemberian kredit dilakukan dengan 

pengaplikasian besaran bunga yang berbeda-beda. Perbedaan bunga itu dilakukan 

untuk menjamin hubungan baik antara nasabah dengan bank, maupun sebaliknya. 

Setiap peminjaman, nasabah diharuskan untuk memberikan jaminan kepada bank 

sebagai bentuk kepercayaan bank terhadap nasabah.  

 Pada perjanjian kredit No. SPK: 03.4479/BPR-DFG/VIII/2017, bank memberikan 

kredit kepada nasabah, yaitu Tn. V dengan kredit sebesar Rp.200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah), dengan bunga 30% (tiga puluh persen) per tahun untuk keperluan 

modal kerja dengan menggunakan sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas 

90 m2 (Sembilan puluh meter persegi) sebagai jaminan atas kredit tersebut. Bank 

memberikan jangka waktu 12 bulan (dua belas) lamanya, terhitung mulai tanggal 07 

Agustus 2017 sampai 07 Agustus 2018 untuk nasabah melunasi hutang-hutangnya. 

 Dalam perjalanannya, ternyata usaha Tn. V tidak berjalan dengan baik sehingga 

mengalami kredit macet. Jaminan yang diserahkan ke bank telah diberikan hak 

tanggungan, sehingga bank berhak atas jaminan tersebut. Sebagaimana dijelaskan 

bahwa hak tanggungan sebagai hak jaminan dilahirkan oleh Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tepatnya pada 

Pasal 51 dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Hak 

tanggungan adalah penguasaan atas tanah, berisikan kewenangan kreditor untuk 

berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan, tetapi bukan untuk dikuasai 

secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitor cidera janji dan 

mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian pembayaran lunas hutang debitor 



 

 

kepadanya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) menjelaskan 

mengenai definisi hak tanggungan, yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas 

tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kadudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-

kreditor lainnya. 

 Fenomena yang menarik adalah ketika kredit pertama Tn. V mengalami macet, 

bank justru memberikan kredit kembali kepada Tn. V. Kredit yang diberikan bank 

kepada Tn. V juga tidak sedikit, yaitu sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh 

juta rupiah) dengan bunga 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) flat tiap bulan, 

dengan menggunakan agunan yang sama, yaitu tanah beserta bangunan diatasnya 

seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi).  

 Dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah yang sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya, pada BPR Dian Faraqo Gemilang kredit yang disalurkan telah 

mengabaikan prinsip kehati-hatian. Yang menjadi hal menarik adalah ketika kredit 

pertama mengalami macet, BPR Dian Faraqo Gemilang justru memberikan kredit 

kembali kepada debitur. Kredit yang diberikan BPR Dian Faraqo Gemilang kepada 

debitur keduanya juga tidak berjalan dengan baik. Kredit pertama maupun kedua 

mengalami kemacetan.  

 Permasalahan yang mucul adalah ketika bank memberikan kredit pertama dan 

pihak bank sudah dapat mengetahui bahwa kredit tersebut mengalami kemacetan, 



 

 

seharusnya bank sudah dapat menilai bagaimana track record kredit nasabah, namun 

bank tetap memberikan kredit kembali dan akhirnya mengalami kasus serupa, yaitu 

terjadinya kemacetan. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian sangat diperlukan bank 

dalam memberikan kredit ke nasabah karena sumber dana kredit yang disalurkan 

bukan semata-mata milik bank, namun dana yang berasal dari masyarakat, sehingga 

perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, 

penyaluran yang tepat, pengawasan, dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah 

dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi 

perkreditan yang teratur dan lengkap.  

 Hal-hal demikian bertujuan agar kredit yang disalurkan dapat kembali tepat pada 

waktunya sesuai dengan perjanjian yang ada. Apabila kredit yang telah disalurkan 

tidak kembali tepat pada waktunya, maka kualitas kredit dapat digolongkan sebagai 

kredit macet. Jika sudah ada kredit macet secara langsung telah menurunkan citra dan 

kredibilitas bank di mata publik. Problem hukum yang muncul adalah prinsip kehati-

hatian yang dibaikan sehingga memunculkan kredit macet bertolak belakang dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2, dimana pada pasal ini prinsip kehati-

hatian harus diperhatikan.  

 Untuk menghindari kesamaan atau duplikasi terhadap karya ilmiah yang telah ada 

sebelumnya, maka terdapat beberapa karya ilmiah yang mengkaji masalah prinsip 

kehati-hatian, namun memiliki substansinya yang berbeda. Penulis menemukannya 

pada tesis milik Mohammad Reza dari Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah 

Mada yang berjudul, “Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi 



 

 

Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).” 

Dalam tesis ini membahas mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam 

program KUR dan peranan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi 

pelaksanaan prinsip kehati-hatian. 

 Penulis juga menemukan bahasan yang sama dalam Skripsi Luk Luk Rafiqul 

Huda dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang berjudul, “Penerapan 

Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Pembangunan Daerah 

Cabang Pembantu Godean”. Dalam skripsi ini hanya menjelaskan mengenai 

penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit oleh BPD Capem 

Godean, serta mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip 

kehati-hatian. 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk menulis 

tesis yang berjudul “PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK 

PERKREDITAN RAKYAT DALAM PEMBERIAN KREDIT 

YANG CENDERUNG BERMASALAH” 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan 

dua pokok permasalahan sebagai berikut: 

1) Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian PT. Bank Perkreditan Rakyat 

Dian Faraqo Gemilang Bekasi dalam melakukan pemberian kredit? 



 

 

2) Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian tambahan 

kredit terhadap debitur yang kreditnya cenderung bermasalah pada PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Dian Faraqo Gemilang Bekasi?  

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian bank 

dalam melakukan pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dian 

Faraqo Gemilang Bekasi. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penerapan prinsip kehati-

hatian dalam pemberian tambahan terhadap debitur yang kreditnya cenderung 

bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dian Faraqo Gemilang Bekasi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis, antara lain:  

1) Manfaat Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Perbankan mengenai 

pengaturan dan penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit 

perbankan yang cenderung bermasalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 



 

 

referensi bagi penelitian-penilitian yang sejenis dan memiliki keterkaitan sebagai bahan 

studi bagi pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam. 

2) Manfaat Praktis 

Bagi penulis, diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum dagang, khususnya terkait dengan 

permasalahan kredit perbankan. Bahwa penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai informasi dan pengetahuan pada penerapan prinsip kehati-

hatian pada pelaksanaan upaya penyelamatan kredit bermasalah bagi pihak bank. 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah pemahaman tesis ini, maka penulis menyampaikan rincian 

pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut. 

 Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang membahas mengenai 

signifikasi permasalahan yang menjadi objek penelitian dan sebagai dasar bagi 

pelaksanaan penelitian dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, dalam bab ini 

secara berturut-turut dicantumkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 Bab kedua akan menguraikan mengenai teori-teori yang berkaitan topik yang 

diteliti dalam tesis ini. 

 Selanjutnya bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari 

beberapa sub bab yakni jenis penelitian, cara memperoleh bahan hukum, sifat analisis, 

dan hambatan-hambatan penulis dalam penulisan dan penanggulangannya. 



 

 

 Bab keempat membahas tentang hasil penelitian dan analisis terkait dengan 

pengaturan prinsip kehati-hatian PT. Bank Perkreditan Rakyat Dian Faraqo Gemilang 

Bekasi dalam melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur yang bermasalah dan 

pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam pemberian kredit 

pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dian Faraqo Gemilang Bekasi 

 Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran yang merupakan seluruh rangkaian 

pembahasan dalam tesis ini. 

 


