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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

Adapun yang menjadi referensi sebagai gambaran dan acuan dalam 

penulisan ini  antara lain : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sheeny Adhisti (E1106178) dalam Skripsinya, 

Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

dengan Judul Skripsi : “Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit di 

PERUSDA BPR Bank Pasar Klaten”. Skripsi ini membahas mengenai fidusia 

sebagai jaminan dalam pemberian kredit di PERUSDA BPR Bank Pasar 

Klaten dengan melalui tiga hal yaitu mengetahui pelaksanaan prosedur 

pemberian kredit dengan jaminan fidusia, hak dan kewajiban pemberi dan 

penerima fidusia serta melihat permasalahan yang timbul dari pemberian 

kredit dengan jaminan fidusia tersebut. Dan berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, kesimpulan yang di dapatkan adalah pertama, pelaksanaan 

prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada dasarnya sama 

dengan pemberian kredit dengan jaminan lainnya, namun untuk kredit dengan 

jaminan fidusia setelah proses diperusda BPR Bank Pasar Klaten harus dibuat 

Akta Fidusia dihadapan notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran 

Fidusia. Kedua, hak dan kewajiban pemberi maupun penerima fidusia apabila 

terjadi wanprestasi dan resiko. Ketiga, permasalahan yang timbul pada 

dasarnya dikarenakan jaminan fidusia adalah benda bergerak sehingga nilai 

barang jika dijaminkan dalam waktu yang terlalu lama nilai barang tersebut 

akan menurun dari waktu ke waktu. 
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Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis, dimana kesamaannya yaitu terdapat pada objek 

formal penelitian yang membahas mengenai jaminan pada pembiayaan kredit.  

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek materilnya karena 

penelitian terdahulu terfokus pada permasalahan pemberian kredit dengan 

jaminan fidusia sedangkan peneltian yang akan dilakukan oleh penulis 

terfokus pada tinjauan hukum jaminan kredit terkhususnya pada pembiayaan 

perumahan rakyat.
1
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Fitriyana (NIM. 122503012) dalam 

Skripsinya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi (D3) 

Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang, dengan judul Skripsi : 

“Analisa Mekanisme Penilaian Barang Jaminan Dalam Mendapatkan 

Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongop Mijen Semarang”.Skripsi 

ini membahas mengenai penentuan barang jaminan dalam mendapatkan 

pembiayaan murabahah di BMT Walisongo serta menganalisis mekanisme 

penilaian barang jaminan dalam mendapatkan pembiayaan murabahah di 

BMT Walisongo Semarang. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa 

penentuan barang jaminan dalam mendapatkan pembiayaan murabahah di 

BMT Walisongo Semarang yaitu meliputi character, capasity, capital, 

colateral, condition, dan barang yang dijaminkan adalah meliputi barang 

bergerak dan barang tidak bergerak. Untuk menganalisa sebuah jaminan, hal 

yang dipertimbangkan yaitu mencari informasi harga barang yang dijaminkan 

yang berupa harga beli dan harga jual, memperhitungkan nilai penyusutan, 

                                                             
 

1
Sheeny Adhisti,  Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit di PERUSDA BPR 

Bank Pasar Klaten, (Surakarta : 2009), h. viii 
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memperhatikan plafon pembiayaan dibanding nilai jual selama masa 

penyusutan, yaitu maksimal 50% dari harga jual. Sedangkan barang tidak 

bergerak yaitu menghitung luas tanah, mencari informasi harga tanah 

didaerah setempat dari beberapa responden, mencari informasi akurat harga 

tanah melalui aparat desa setempat, mengukur luas bangunan yang berdiri 

diatas tanah jaminan, menafsirkan harga bangunan yang berdiri diatas tanah 

jaminan tersebut dan melihat harga jaminan menggunakan nilai jual objek 

pajak (NJOP). 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis. Kesamaannya adalah fokus penelitian sama-sama 

membahas terkait jaminan pembiayaan.
2
 

Perbedaannya, penelitian ini mengacu kepada taksasi terhadap barang 

jaminan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengacu 

pada hukum yang berkaitan dengan jaminan pada pembiayaan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Mentari (C100120163) dalam Skripsinya, 

Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

dengan judul Skripsi : “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit 

Pemilikan Rumah di PT Kandang Karya Perkasa di Sukoharjo”. Skripsi ini 

membahas mengenai konstruksi hukum dan permasalahan yang muncul 

dalam perjanjian jual beli rumah secara kredit yang dilakukan di PT. Kandang 

karya perkasa di sukoharjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

konstruksi hukum perjanjian jual beli rumah secara kredit di PT. Kandang 

Karya Perkasa tersebut berbenuk akta jual beli yang besifat otentik dimana 

                                                             
 

2
Eka Fitriyana,  Analisa Mekanisme Penilaian Barang Jaminan Dalam Mendapatkan 

Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongop Mijen Semarang, (Semarang: 2015), h. vii 
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perjanjian tersebut dilaksanakan dan disahkan dihadapan notaris. 

Permasalahan yang paling sering muncul adalah wanprestasi berupa 

macetnya pembayaran angsuran oleh debitur kepada kreditur yang 

diselesaikan dengan langkah preventif dengan cara pengawasan, pembinaan 

dan pengikatan jaminan kredit, sedang secara refrensif dengan penjualan atau 

pelelangan barang jaminan yang dilakukan sesuai prosedur yang berlaku 

menurut hukum dan menurut perjanjian yang telah dilakukan. 

Penelitian ini mengacu tinjauan hukum yang berkaitan dengan 

perjanjian jual beli secara kredit, secara objek materil sama dengan penelitian 

yang dilakukan penulis kedepannya yaitu mengacu pada hukum perundang-

undangan tentang perbankan.  

Perbedaannya dari segi objek formal yaitu penelitian ini berfokus pada 

perjanjian jual beli secara kredit sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 

berfokus pada jaminan pembiayaan perumahan rakyat.
3
 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rendi Andika dalam Skripsinya, Fakultas 

Hukum Universitas Lampung, dengan judul skripsi: “Eksekusi Hak 

Tanggungan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Study Pada Pt. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung”.Penelitian ini 

membahas mengenai pertama, faktor faktor penyebab terjadinya kredit 

macet, kedua, hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian kredit macet, 

kemudian yang ketiga bagaimana tata cara eksekusi Hak Tanggungan sebagai 

penyelesaian kredit macet melalui penjualan lelang dan penjualan dibawah 

                                                             
 

3
Eka Mentari, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di PT 

Kandang Karya Perkasa di Sukoharjo, (Surakarta: 2016), h. vii 
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tangan pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Bandar 

Lampung (BTN).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang 

didapatkan bahwa kredit macet pada BTN disebabkan olehfaktor-faktor dari 

pihak kreditor, faktor dari debitur dan faktor di luar kemampuankreditor dan 

debitor. Akan tetapi, secara umum faktor penyebab kredit bermasalah 

padaBTN disebabkan dari pihak debitor. Hambatan yang terjadi dalam 

penyelesaiankredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan di BTN berupa 

debitor yang tidakmempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kreditnya, 

selain itu juga debitoryang sulit dalam melakukan koordinasi untuk 

menyelesaikan kredit macet,ketidakcocokan terhadap harga lelang yang 

dilakukan oleh pihak debitor dan yangterakhir adalah adanya upaya 

perlawanan hukum dari pihak debitor yangmelakukan gugatan ke pengadilan 

negeri. Proses penyelesaian kredit macet yangada di BTN dilakukan melalui 

pelelangan umum, sedangkan untuk penjualan dibawah tangan dinilai tidak 

efektif karena banyak debitor kredit macet yang tidakkooperatif hingga sulit 

diketahui keberadaannya yang mengakibatkan sulit untukdicapai kesepakatan. 

Proses lelang terhadap objek Hak Tanggungan yang telah dieksekusi di BTN 

dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL). 

Setelah dilaksanakannya lelang, bank yang mempunyai hakpreference akan 

memperoleh pembayaran kredit dari debitor, yang kemudiansisanya akan 

dikembalikan kepada debitor. 

Kesamaan antara penelitin ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis terletak pada obyek pembiayaan yang merupakan jaminan yang akan 
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dieksekusi sebagai hak tanggungan bank ketika terjadi wanprestasi yang 

dilakukan oleh nasabah. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis yaitu kalau penelitian terdahulu hanya mengfokuskan penelitian 

pada masalah kredit macet sehingga bank memiliki wewenang dengan 

preferensinya untuk melelang barang jaminan sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan penulis yaitu menggunakan tinjauan hukum (perundang-

undangan) tentang jaminan pembiayaan perumahan rakyat manakala ketika 

nasabah melakukan penyimpangan terhadap obyek jaminan pembiayaan.
4
 

B. Kajian Teori 

1. Tinjauan Tentang Kredit 

a. Pengertian Kredit 

Pengertian kredit secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin 

credere, yang artinya percaya. Kepercayaan merupakan dasar dari setiap perikatan 

yang memiliki elemen adanya dua pihak, kesempatan pinjam-meminjam, 

kepercayaan prestasi, imbalan dan jangka waktu tertentu. Menurut pasal 1 angka 

11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang 

Perbankan dirumuskan pengertian kredit : 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yangdapat 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”.
5
 

                                                             
4
Rendi Andika, Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Study 

Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Bandar Lampung, (Bandar Lampung: 

2017), h. Viii 

 5
Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan 

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  Perbankan,”dalam Hukum Perbankan Edisi 

Revisi, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012. H. 133 
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Definisi kredit menurut Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank 

Umum adalah sebagai berikut: 

“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”.
6
 

 

Pengertian diatas, dapat ditemukan adanya unsur-unsur dalam kredit yaitu 

antara lain:
7
 

1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut 

akan dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan. 

2) Waktu, yaitu bahwa pemberian kredit dengan pembayaran kembali tidak 

dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tennggang 

waktu. 

3) Resiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai resiko akibat adanya 

jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran 

kembali. 

4) Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi 

juga dapat berbentuk barang atau jasa. namun objek kredit yang menyangkut 

uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan. 

“Unsur-unsur diatas merupakan unsur-unsur asasi dari kredit dimana 

terdapat juga unsur-unsur tambahan dalam lingkup yang lebih luas seperti 

organisasi dan manajemen pengkreditan, dokumen dan adiministrasi 

kreditperjanjian kredit, agunan, dan sebagainya”.
8
 

                                                             
6
Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentangPenilaian Kualitas Aktiva Bank 

Umum. PBI Nomor 7/2/PBI/2005. pasal 1 angka 5.  
7
Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan 

Masalah Hukum, Cet 1, (Jakarta: YLBHI, 2007), h. 131 
8
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, cet. V, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti,2006),  h. 479-480. 
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Kredit mencapai fungsinya apabila debitur, kreditur dan masyarakat 

mendapat pengaruh kearah yang lebih baik secara sosial ekonomis yang 

tergambar dari para pihak memperoleh keuntungan dan mengalami peningkatan 

kesejahteraan. Negara pun mendapatkan keuntungan melalui kredit dengan 

pendapatan di bidang pajak dan pada akhirnya berimbas pada kemajuan ekonomi 

secara makrodan mikro. 

Penulis menyimpulkan bahwa kredit adalah sebuah perikatan antara dua 

pihak atau lebih yang saling membutuhkan sebagai Simbiosis Mutualisme yang 

didasarkan pada kepercayaan antara pemberi dan penerima kredit. 

2. Jenis-Jenis Kredit di Perbankan 

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan menjadi berbagai klasifikasi 

berdasarkan kriteria tertentu. Pengklasifikasian bermula dari klasifikasi yang 

dijalankan perbankan dalam rangka mengontrol portfolio kredit secara efektif. 

Pengelompokan kredit bukanlah hal yang kaku dimana pengelompokan hanya 

bertujuan untuk mempermudah dalam penatalaksanaannya. Selain itu, suatu jenis 

kredit dapat dimasukkan kedalam beberapa pengklasifikasian.
9
 

 Terdapat beberapa klasifikasi kredit berdasarkan kriteria tertentu yang 

antara lain sebagai berikut:
10

 

1) Pengolongan kredit berdasarkan jangka waktu, yang dibedakan menjadi : 

a) Kredit jangka pendek 

 Kredit ini memiliki jangka waktu paling lama satu tahun. Jenis kredit ini 

umumnya berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli dan 

sebagainya. 

                                                             
9
Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer. (Bandung: P.T. Citra Aditya 

Bakti,1996), h. 15-18 

 
10

Ibid., h. 20 
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b) Kredit jangka menengah 

Kredit ini memiliki jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun dan 

umumnya berbentuk kredit investasi jangka menengah. 

c) Kredit jangka panjang 

 Kredit ini memiliki jangka waktu lebih dari tiga tahun. Pada umumnya 

kredit ini merupakan kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan 

dalam rangka rehabilitasi, ekspansi dan pendirian proyek baru 

2) Pengolongan kredit berdasarkan tujuan penggunaaanya, dapat dibagi menjadi: 

a) Kredit konsumtif 

 Jenis kredit ini diberikan kepada perserorangan untuk membiayai 

keperluan konsumsinya seperti kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor dan 

lain-lain. 

b) Kredit produktif 

Kredit ini terdiri atas kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit 

likuiditas. Kredit investasi adalah kredit untuk membeli barang-barang modal atau 

barang tahan lama. Kredit modal kerja ditujukan untuk pembelian modal lancar 

yang habis dalam pemakaian. Kredit likuiditas diberikan dengan tujuan untuk 

membantu perusahaan yang sedang kesulitasn likuiditas. 

3) Penggolongan berdasarkan kolektibilitas dibagi menjadi: 

a) Kredit lancar 

b) Kredit kurang lancar 

c) Kredit diragukan 

d) Kredit macet 

4) Penggolongan kredit berdasarkan cara penarikannya dapat dibagi menjadi: 

a) Kredit sekali jadi (aflopend) 
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 Debitur mendapatkan pencairan dana pada jenis kredit ini secara sekaligus. 

b)  Kredit rekening koran 

Kredit rekening koranDalam hal ini baik penyediaan dana maupun 

penarikan dana tidak dilakukan secara sekaligus melainkan secara tidak teratur 

kapan saja dan berulang kali. 

c) Kredit berulang-ulang (Revolving loan)  

 Berbeda degan kredit rekening Koran, kredit ini lebih dibatasi dalam 

penarikan dan penyetorannya 

d) Kredit bertahap 

 Kredit jenis ini, pencairan dananya dilakukan secara bertahap dalam 

beberapa termin, misalnya termin I, II, III dan IV. 

e) Kredit tiap transaksi  

 Kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, dimana 

pengembaliannya diambil dari hasil transaksi yang bersangkutan 

5) Pengolongan kredit berdasarkan jaminannya, dapat dibedakan menjadi: 

a) Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (unsecured loan) 

Kredit tanpa jaminan adalah pemberian kredit tanpa jamian materiil 

(agunan fisik) dimana pemberiannya sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah 

besar yang telah teruji bonafiditasnya, kejujuran dan ketaatannya baik dalam 

transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya. 

b) Kredit dengan jaminan. 

 Didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur, pemberian kredit 

juga didasarkan pada adanya anggunan atau jaminan fisik sebagai tambahan yang 

berfungsi untuk memudahkan kreditur dalam pelunasan piutangnya. Apabila 

debitur wanprestasi maka bank segera dapat menerima pelunasan utangnya 
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melalui cara pelelangan atau cara lainya atas anggunan tersebut. Hal ini berguna 

untuk menekan seminimal mungkin resiko dikemudian hari. Dalam praktiknya 

jenis inilah yang paling sering digunakan dalam dunia perbankan 

3. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit 

a. Pengertian Perjanjian 

Defenisi atau pengertian perjanjian batasannya diatur dalam pasal 

1313Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa: “Suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih”.
11

 

 Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan bahkan dapat dikatakan 

sebagai sumber pada umumnya dari perikatan. Perjanjian menurut Herlien 

Budiono dalam bukunya adalah : 

“perbuatan hukum yang menimbulkan suatu hubungan, berubahnya, 

hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara 

demikian perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakantujuan 

para pihak”.
12

 

Eksistensi perjanjian sebagai sumber perikatan terlihat dalam pasal 1233 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Tiap-Tiap Perikatan 

dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang”. Perjanjian 

hanya melahirkan hak dan kewajiban. Pihak yang membuat perjanjian dengan 

sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak 

berbuat sesuatu untukkepentingan kepada siapa dia mengikatkan diri dengan 

jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki atau yang akan 

                                                             
 

11
Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD (Jakarta: 

PustakaYustisia, 2012), h.316. 
12

Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 

Kenoktariatan, cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2010) , h.3 
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dimiliki oleh pihak yang mengikatkan diri sesuai pasal 1131
13

Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata
14

 

Perikatan termasuk perikatan yang timbul dari perjanjian selalu terdapat 

dua pihak yaitu kreditur sebagai pihak yang aktif dan debitur sebagai pihak yang 

pasif. 

Bagan 1 : Gambaran Umum Perjanjian Kredit 

 

  

 

 

 
 

 

“Ada dua unsur dalam diri setiap debitur yaitu schulddan haftung. Schuld 

adalah prestasi yang harus dilakukan debitur sebagaimana yang dia 

janjikan kepada kreditur dan Haftung adalah harta kekayaan debitur yang 

menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya sebagaimana pasal 1131 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata”.
15

 

 

Perjanjian sepihak, prestasi hanya ditanggung oleh salah satu pihak seperti 

perjanjian hibah dan perjanjian penanggungan. Sedangkan dalam perjanjian 

timbal balik terdapat kewajiban pada masing-masing pihak atau dengan kata lain 

terjadi tukar menukar prestasi antara kedua belah pihak. Penentuan kewajiban 

para pihak ditentukan dan diturunkan dari kewajiban pokoknya. “Dalam jual beli 

pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang sedangkan 

pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang 

                                                             
 

13
Bunyi pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “segala kebendaan 

miliki debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang 

baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. 

Selanjutnya Lihat (Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD., Op.Cit, h. 268. 
14

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: 

PT RajaGrafindo, 2008), h. 1-3. 
15

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, cet. VI. (Putra A Bardin, 1999), h. 7. 

Debitur 

Schuld Haftung 

Kreditur 
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dibelinya”.
16

Jadi, bagi pembeli adalah  dimana dia menjadi debitur dalam 

pembayaran harga dan menjadi kreditur dalam penyerahan barang.
17

 

Menurut penulis dari pengertian perjanjian di atas bahwa perbuatan hukum 

yang dilakukan dalam hal ini adalah perjanjian yang melahirkan sebuah perikatan 

antara kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai penerima pinjaman 

sehingga lahirlah hubungan hukum antara kedua belah pihak yang di ikat oleh 

akibat hukum yang menagatur dari apa yang diperjanjikan. 

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan-

persyaratansebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata yakni
18

 : 

1) Adanya kata sepakat. 

Para pihak sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan 

mereka lakukan. Mereka menghendaki sesuatu yang sama namun secara timbal 

balik. Dalam hal jual beli, penjual menginginkan sejumlah uang dan pembeli 

menghendaki sesuatu barang dari penjual. Kesepakatan menjadi tidak sah apabila 

diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan
19

sebagaimana dinyatakan 

oleh pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

                                                             
16

Herlien Budiono., Op. Cit., h. 54 
17

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja., Op.Cit., h. 92-93 
18

Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 21, (Jakarta:Intermasa,2005),  h.17-20. 
19

Menurut pasal 1321Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekhilafan tidak menjadi 

batal kecuali mengenai hakikat barang yang menjadi objek persetujuan. Paksaan yang dimaksud 

disini bukanlah paksaan fisik secara berat karena kalau ini terjadi tidaklah terjadi perjanjian sama 

sekali. Paksaan yang dimaksud pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah paksaan 

yang menakutkan sedemikian rupa bagi orang yang berpikiran sehat yang menurutnya dapat 

berakibat kepada dirinya atau kekayaannya. Sedangkan penipuan menurut pasal 1328 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata berupa tipu muslihat yang diapakai salah satu pihak yang apabila 

tidak ada penipuan ini maka pihal lawan tidak akan mengadakan perjanjian ini. Selengkapnya 
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2) Adanya Kecakapan. 

Asasnya semua orang adalah cakap menurut hukum kecuali mereka yang 

termasuk dikecualikan oleh undang-undang. Menurut pasal 1330 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, mereka yang tidak cakap adalahOrang-orang yang belum 

dewasa
20

, Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan Perempuan yang telah 

kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua 

orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. 

3) Hal tertentu. 

 Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian harus paling sedikit 

ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau belum berada ditangan 

debitur tidak dipersyaratkan begitu juga jumlahnya asalkan dapat ditentukan 

dikemudian hari. 

4) Sebab yang halal. 

Maksud dari syarat ini bukanlah hubungan sebab akibat melainkan isi 

perjanjian tersebut tidak boleh termasuk dalam hal-hal yang dilarang oleh pasal 

1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bukan tanpa sebab, bukan 

sebab yang palsu, bukan sebab yang terlarang. Perjanjian tanpa sebab terjadi jika 

tujuan dari perjanjian yang dibuat tidak akan tercapai. Contohnya adalah para 

pihak mengadakan novasi
21

 atas sesuatu perikatan yang tidak ada. Sebab yang 

palsu adalah suatu sebab yang dibuat oleh para pihak untuk menyelubungi sebab 

                                                                                                                                                                       
Lihat Mariam Darus Badrulzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT Citra Aditya 

Abadi, 2001), h. 75-77 
20

Kriteria orang yang belum dewasa menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata adalah mereka yang belum berusia dua puluh satu tahun dan tidak pernah melangsungkan 

perkawinan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Op. Cit.,pasal 330). 
21

Novasi yang dikenal juga dengan pembaruan utang adalah perjanjian yang 

menggantikan perikatan yang lama dengan yang baru. Penggantian terjadi karena bergantinya 

salah satu pihak atau objek perjanjian 
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yang sebenarnya. Sebab yang tidak halal adalah sebab yang bertentangan dengan 

undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan
22

 

Sifat hukum jaminan adalah sebagai ikatan dari pada perjanjian kredit. 

Oleh karena itu sebelum melakukan perjanjian jaminan terlebih dahulu harus ada 

perjanjian utang piutang/pelaksanaan kredit. 

Permohonan kredit berdasarkan prakteknya ukuran-ukuran yang dipakai 

untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, 

pihak kreditur harus meneliti terlebih dahulu secara seksama terhadap kriteria-

kriteria dari seorang debitur yang biasanya dikenal dengan the five c’s of credit 

analysis.
23

 

1) Charakter (Kepribadian, Watak) 

Watak adalah kepribadian, moral, dan kejujuran dari calon debituryang 

perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah dia mampu memenuhi kewajibannya 

dengan baik atau tidak. Jadi seorang debitur yang hanya bersedia memenuhi 

kebutuhannya dengan secara terpaksa, sulit untuk diberikan kredit. Dengan 

demikian karakter merupakan salah satu faktor yang turut menentukan disetujui 

atau tidaknya permohonan kredit yang diajukan. 

2) Capacity (Kemampuan) 

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam mengembangkan dan 

mengendalikan usahanya serta kesanggupan dalam menggunakan fasilitas kredit 

yang diberikian. Dari beberapa hal yang diteliti sehubuingan dengan capasity, 

pada akhirnya adalah untuk mengetahui ability to pay yaitu kemampuan untuk 

membayar dari calon nasabah bila permohonan kreditnya dikabulkan. 

                                                             
22

R. Setiawan., Op. Cit, h. 7 

 23
Edi Putra dan The Aman, Kredit Bank (Suatu Tinjauan Yuridis), (Yogyakarta: Liberty, 

1985), h. 12-15. 
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3) Capital (Modal, Kekayaan) 

Capital adalah modal usaha dari calon debitur yang telah bersedia atau 

telah ada sebelum mendapatkan kredit. Keadaan, struktur dan sifat permodalan 

tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit yang akan diberikan 

sebagai tambahan modal. 

4) Collateral (Jaminan, agunan) 

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Jaminan 

ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan usaha kredit adalah pribadi 

calon debitur dan usahanya, baik (bonafiditas maupun solvabilitas
24

). Disamping 

sifatnya sebagai tambahan, jaminan (Collateral) yang dapat dikatakan benteng 

terakhir bagi keselamatan kredit. Dengan adanya jaminan, bank mendapat 

kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat 

yang telah ditentukan. 

Mengenai benda jaminan itu sendiri dapat berupa benda tetap dan benda 

bergerak yang secara yuridis dapat diikatkan sebagai tanggungan dan secara 

ekonomis benda jaminannya mempunyai nilai yang cukup tinggi, melebihi jumlah 

plafond kredit
25

 dan dapat dengan mudah dicairkan atau diuangkan apabila debitur 

wanprestasi. 

5) Condition Of Economy 

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan 

permohonankredit, tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon debitur 

                                                             
 24

Bonafiditas dalam KBBI adalah hal dapat dipercaya dengan baik dari segi kejujuran 

maupun kemampuannya sedangkan Solvabilitas dalam KBBI adalah kemampuan perusahaan 

untuk membayar utang-utangnya karena jumlah aktivanya melebihi utang-utang tersebut. 

 
25

Plafon kredit adalah jumlah utang yang dipinjam ditambahkan dengan sejumlah biaya 

dan bunga yang dikenakan oleh bank kepada nasabah atau mengacu pada jumlah maksimum kredit 

yang dimiliki institusi keuangan kepada klien melalui jalur kredit. 
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tetapi jugakondisi ekonomi secara umum di mana perusahaan calon nasabah itu 

berada. 

Perumusan perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tersebut menurut kebanyakan Sarjana Hukum 

kuranglengkap, banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan bahkan dikatakan 

terlaluluas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga 

perbuatanmelawan hukum dan perwalian suakarela. Padahal yang dimaksud 

adalahperbuatan melawan hukum. Dari rumusan tersebut hanya menyangkut 

perjanjiansepihak saja dan merupakan perbuatan yang tidak mengandung 

konsensus atautanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum serta 

tanpa tujuan.Untuk itu, Rutten dalam bukunya Purwahid Patrik merumuskan 

bahwa:
26

 

“Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai degan formalitas-

formalitas dari perbuatan hukum yang ada, tergantung dari persetujuan 

kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya 

akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau 

demi kepentingan dan atau beban masing-masing pihak secara timbal 

balik.” 

 

Rumusan mengenai perjanjian menurut Rutten tersebut di atas, 

faktorpersesuaian kehendak antara dua pihak mendasari berlakunya suatu 

perjanjianuntuk dapat menimbulkan akibat hukum.Pendapat senada juga 

diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, padaumumnya menganggap 

defenisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu 

tidak lengkap dan terlalu luas. Wiryono Prodjodikoromengartikan perjanjian 

sebagai suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untukmelakukan suatu hal, 

sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaanjanji itu.
27

 

 Menurut beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian 

kreditadalah termasuk Perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur 

                                                             
 

26
Rutten, Hukum Perdata II (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang- 

Undang), Jilid I, (Semarang, FH. UNDIP, 1998), h. 17. 

 
27

Wiryono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1999), h. 46 
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dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara, pengertian perjanjian 

pinjammeminjam dalam buku ke III pasal 1754 Kitab Undang-Undnag Hukum 

Perdatayaitu : 

“Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang 

satumemberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

barangyang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak 

yangbelakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam 

dankeadaan yang sama pula”.
28

 

 

 Menurut R. Subekti bahwa : 

”Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itudiadakan, dalam semuanya 

itu pada hakikatnya adalah perjanjian pinjammeminjam sebagaimana 

diatur dalam Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata pasal 1754  sampai  

dengan 1759”.
29

 

 

 “Perjanjian kredit itu dapat diindetikkan dengan perjanjian pinjam 

meminjam dan di atur dalam ketentuan BukuKe III Bab XIII Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata”.
30

 Akan tetapi harusdibedakan antara perjanjian kredit 

dengan perjanjian pinjam meminjam jikadilihat dari segi prakteknya karena 

“perjnajian pinjam meminjam bersifat riil yangtunduk pada pengaturan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementaraperjanjian kredit tidak 

tunduk pada ketentuan-ketentuan Buku Ke III Bab XIIIKitab Undang-

Undang Hukum Perdata, karena perjanjian kredit termasuk 

dalamperjanjian tidak bernama (onbenoemde overeenkmst) di mana dasar 

hukumnyadidasarkan kepada persetujuan atau kesepakatan antara pihak-

pihak yangmelakukan perjanjian kredit”.
31

 

 

Perbedaan antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam meminjam 

terletak pada beberapa hal, antara lain:
32

 

1) Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan 

dengan program pembangunan, biasanya dalam perjanjian kredit sudah 

                                                             
 

28
Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD., Op. Cit,  h. 420. 

 
29

R. Subekti dan Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perdata Di Indonesia (Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 2009), h.  261. 

 30
Ibid., h. 261 

 
31

Ibid., h. 262 
 32

Lihat,Elizabeth Karina Leonita, Perlindungan.Hukum terhadap Jaminan Kredit, 

(Sarjana Strata Satu, FH UI, 2010), h. 16 
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ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima. Sedangkan dalam 

perjanjian pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat 

menggunakan uangnya secara bebas. 

2) Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank 

atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu. 

Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberian pinjaman dapat 

dilakukan oleh individu. 

3) Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman 

itu harus disertai dengan bunga, imbalan atau bagi hasil. Sedangkan dalam 

perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru 

ada apabila diperjanjikan. 

Penulis menyimpulkan Bahwa penerapan ketentuan mengenai perjanjian 

kredit yang mendasarkan pada Buku Ke III Bab XIII Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, pasal 1754 tentang perjanjian pinjam meminjam. Dalam praktek 

perbankan yang modern, hubungan hukum kredit tidak lagi semata-mata 

berbentuk perjanjian pinjam meminjam saja melainkan terjadi pencampuran 

dengan bentuk perjanjian lainnya seperti adanya perjanjian pemberian kuasa, 

pemberian jaminan dan perjanjian lainnya. Dalam bentuk campuran demikian 

maka selalu tampil adanya suatu jalinan di antara perjanjian yang terkait tersebut. 

Akan tetapi dalam praktek perbankan pada dasarnya adalah bentuk perjanjian 

pinjam meminjam yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

tidaklah sepenuhnya identik dengan bentuk pelaksanaan kredit perbankan. 

 Perjanjian kredit merupakan kegiatan yang strategis dan sensitif dalam 

kehidupan perbankan. Dikatakan strategis karena perjanjian kredit memiliki 
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fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan maupun pelaksanaan kredit itu 

sendiri. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok atau pedoman dalam 

menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mengatur mengenai 

risiko yang akan ditanggung para pihak bila melalaikannya.  

“Perjanjian kredit dikatakan sensitif karena merupakan media atau perantara 

pihak yang kelebihan dana/surplus of fundsdengan pihak yang kekurangan 

dan memerlukan dana/ lack of funds yang mana hal tersebut dilandasi rasa 

kepercayaan”.
33

 

 

b. Asas-Asas Dalam Perjanjian 

Asas-asas hukum merangkum serta menjembatani antara tata nilai yang 

dianut dalam masyarakat, pokok-pokok pikiran, perlibatan moril dan susila disatu 

sisi dengan hukum positif disisi yang lain. Herlien Budiono mengatakan bahwa 

“asas-asas hukum  sebagai norma-norma penguji yang fundamental adalah pokok-

pokok pikiran yang melandasi sistem hukum yang nyata berfungsi sebagai hukum 

positif”.
34

 

Fungsi asas-asas hukum ini adalah untuk sejauh mungkin menjaga 

danmewujudnyatakan standar nilai (waadenmaatstaven) atau tolak ukur yang 

tersembunyi di dalam atau melandasi norma-norma baik yang tercangkup di 

dalam hukum positif maupun praktik hukum. Banyak asas-asas yang tidak ditulis 

secara konkret dalam undang-undang tetapi tidak jarang juga dijadikan peraturan 

hukum.
35

Bahwa terdapat beberapa asas yang terkandung dalam hukum nasional 

kita yang antara lain : 
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Ignatius Ridwan Widyadharma. Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, Cet. I, (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), h. 1-3 
34

Herlien Budiono, Asas-asas keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum 

PerjanjianBerlandasakan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006),  

h. 2 
35

Herlien Budiono, Op. Cit., h. 28 
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1) Asas konsensualisme 

 Perjanjian pada dasarnya telah terjadi begitu terjadi kesepakatan diantara 

para pihak meskipun kesepakatan didapat secara lisan.  

“Asas ini terkandung dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang merupakan ketentuan umum dari perjanjian 

konsensuil. Sebagai pengecualian dari asas ini, dikenal perjanjian formil 

dan perjanjian rill dimana untuk terjadinya perjanjian diperlukan tindakan 

lain selain kesepakatan saja”.
36

 

 

2) Asas kekuatan mengikat 

Asas ini terdapat pada pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memunculkan 

akibat hukum dan berlaku bagi para pihak sebagaimana layaknya undang-

undang.
37

Keterikatan para pihak terletak pada janji yang dilakukan oleh para 

pihak. Maksud dari asas ini adalah mempersamakan perjanjian dengan undang-

undang agar dapat dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan.
38

Selain itu 

perjanjian juga terikat tidak terbatas akan isi perjanjian juga hal-hal yang 

dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan dan moral.
39

 

3) Asas Kebebasan Berkontrak 

Sebagaimana asas konsensualisme yang konkretisasinya terletak pada 

pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas ini juga termaktub dalam 

pasal tersebut khususnya pada ketentuan keempat. Dengan asas ini, para pihak 

yang membuat perjanjian dibebaskan untuk menyusun isi perjanjanjian yang 

melahirkan prestasi yang harus dilakukan sepanjang bukanlah hal yang terlarang 
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Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op. Cit., h. 34-36. 
37

Ibid., h. 59 
38

Herlien Budiono, Op. Cit., h. 31 
39

Mariam Darus Badrulzaman dkk, Op. Cit., h. 88.  
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sebagaimana pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut 

menentukan bahwa “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-

undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.
40

 

4) Asas Persamaan Hak 

Asas ini menempatkan para pihak pada derajat yang sama tanpa 

membedakan latar belakang, warna kulit, kepercayaan dan sebagainya. Masing-

masing pihak harus saling menghormati pihak yang lain. 

5) Asas Keseimbangan 

Asas ini merupakan kelanjutan asas persamaan hak. Asas ini menghendaki 

para pihak untuk melaksanakan perjanjian. Kreditur yang mempunyai hak untuk 

menuntut pelaksanaan prestasi oleh debitur dengan jaminan kekayaan debitur 

namun kreditur juga dituntut untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. 

Maka dengan harus berpijak pada itikad baik kedudukan kreditur yang kuat 

dibandingkan kedudukan debitur bisa dapat diseimbangkan. 

6) Asas kepercayaan 

Para pihak yang akan mengadakan perjanjian harus dapat menumbuhkan 

kepercayaan diantara keduanya bahwa mereka akan memenuhi prestasinya 

dikemudian hari. Kepercayaan merupakan landasan para pihak mengadakan 

perjanjian. 

7) Asas Kepatutan 

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 Kitab undang-Undang Hukum 

Perdata. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan oleh rasa 

keadilan dalam masyarakat.
41
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Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op Cit., h. 46. 
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4. Tinjauan Tentang Jaminan Kredit 

a. Pengertian Jaminan 

“Jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu Zekerheid atau 

cautie yaitau kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi 

perutangannya kepada debitur, yang dilakukan dengan cara menahan benda 

tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang 

yang diterima debitur terhadap krediturnya”.
42

 

 

Jaminan dalam hukum Islam dikenal dengan adh-Dhaman. Perkataan 

“dhaman” itu keluar dari masdar dhimmu yang berarti menghendaki untuk 

ditanggung. Dhamma menurut pengertian etimologi atau lughat ialah menjamin 

atau menyanggupi apa yang ada dalam tanggungan orang lain. Yang semakna 

dengan dhaman adalah kata kafalah.  

“Dalam kamus istilah fiqih disebutkan pengertian dhaman adalah jaminan 

utang atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ketempat 

tertentu untuk diminta pertanggung jawabannya atau sebagai barang 

jaminannya”.
43

 

 

 Menurut Undang-Undang Perbankan, jaminan dan agunan merupakan dua 

unsur yang berbeda. Jaminan pokok merupakan keyakinan (dengan pembuktian 

pemberian obyek pembiayaan yang diberikan kepada nasabah), sedangkan 

jaminan tambahan adalah sesuatu yang dapat menguatkan keyakinan bank 

(dengan obyek barang milik nasabah yang ditangguhkan sebagai jaminan), 

jaminan tambahan inilah yang disebut agunan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

memberikan pengertian yang sama terhadap kata agunan dan jaminan. Jaminan, 

yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.
44
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Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, cet.2, (Bandung: P.T. Alumni, 

2005), h. 42-43 
42

Rheinaldy, Pengertian Jaminan, dikutip dari http: //likesrin rheinaldyy.blogspot.com/20

11/09 pengertian-jaminan.html, di akses pada 1 Juni 2018 

 43Lihat, Siti Nur Lailatul Mahmudah, ”Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah”, 

(Skripsi Strata Satu, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 23  
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Wangsa Widjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 285 
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Pengertian lain dari jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah 

harta benda milik debitur yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi 

wanprestasi terhadap pihak debitur. Jadi agunan dalam bank syariah adalah 

jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka 

pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
45

 

Disimpulkan bahwa unsur-unsur dari agunan (menurut Pasal 1 angka 23 

UU No. 10 Tahun 1998), yaitu:
46

 

1) Merupakan jaminan tambahan. 

2) Diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank/kreditur. 

3) Untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 

b. Fungsi Jaminan 

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu pertama, untuk 

pembayaran utang ketika terjadi wanpresrasi atas pihak debitur yaitu dengan jalan 

menguangkan atau menjual jaminan tersebut.Bank mengeksekusi jaminan adalah 

pilihan terakhir apabila debitur tidak dapat melunasi pinjaman dalam waktu 

tertentu.
47

 Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator 

Penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. 

Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.
48

 

c. Kriteria Barang Jaminan 

Barang yang dapat di jadikan jaminan adalah harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 
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Maryanto Supriyono, “Buku PintarPerbankan”, (Yokyakarta: Andi Offset, 2011), h. 
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38 

 

 

1) Mempunyai nilai ekonomis dalam arti dapat di nilai dengan uang dan 

memiliki nilai/harga yang relatif stabil serta dapat dengan mudah dijadikan 

uang melalui transaksi jual beli. 

2) Dapat dinilai secara umum dan pasti, bukan merupakan penilaian yang 

dipengaruhi faktor subjektifitas tinggi. Contoh barang yang tidak memiliki 

kriteria tersebut misalnya lukisan, barang antik, benda pusaka atau sarang 

burung walet. 

3) Memiliki nilai yuridis, dalam arti memiliki bukti kepemilikan yang sah dan 

kuat berdasarkan hukum positif yang berlaku, serta dapat dipindahtangankan 

kepemilikannya.
49

 

d. Jenis-Jenis Jaminan 

Dikutip dari skripsi berdasarkan sifatnya, jaminan dibedakan menjadi 2 

(dua), yaitu:
50

 

1) Jaminan kebendaan 

Penyerahan hak oleh nasabah atas barang-barang miliknya kepada bank 

guna dijadikan agunan atas fasilitas pembiayaan yang diperoleh nasabah, dimana 

bank mempunyai hak untuk mengambil pelunasan atas fasilitas pembiayaan dari 

hasil penjualan barang tersebut apabila nasabah cedera janji. 

“barang bergerak yang lazim diterima sebagai jaminan kredit oleh nasabah, 

dapat berupa kendaraan bermotor, logam mulia dan sebagainya yang dapat 

dinilai baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan barang tidak 

bergerak yang lazim diterima sebagai jaminan kredit oleh bank, dapat 

berupa tanah, bangunan, dan lain-lain termasuk mesin-mesin pabrik. 

Pembagian barang bergerak dan tidak bergerak tersebut diatur dalam 

ketentuan pasal 506 sampai dengan pasal 518 KUHPerdata”.
51
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2) Jaminan non kebendaan 

Sifat dari jaminan ini adalah suatu perjanjian penanggungan hutang 

dimana pihak ke 3 (tiga) mengikat diri untuk memenuhi kewajiban debitur yang 

tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada bank. Berikut jenis-

jenis jaminan non kebendaan : 

a) Personal Guarantee 

Jenis jaminan ini adalah jaminan seseorang pihak ke 3 (tiga) yang 

menjamin pembayaran kembali kepada bank sekiranya yang berhutang (debitur) 

tidak mampu dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap 

kreditur (bank).  

b) Corporate Guarantee 

Jenis jaminan ini adalah jaminan perusahaan (pihak ke III) yang menjamin 

pembayaran kembali kepada bank sekiranya yang berhutang (debitur) tidak 

mampu dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur 

(bank).  

e. Hukum Perundang-Undangan Tentang Jaminan Kredit 

Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit adalah UU No. 10 Tahun 

1998  pasal 8 ayat (1) Tentang Perbankan yang 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 dimaksud 

sesuai dengan yang diperjanjikan”.
52
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Jaminan pemberian kredit menurut pasal 8 ayat (1) adalah bahwa 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan 

tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang 

seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari 

nasabah debitur.
53

 

Mengingat bank dalam memberikan pembiayaan sangat rentang terhadap 

kelangsungan hidup dan mempengaruhi kesehatan bank jika setiap pembiayaan 

yang dikucurkan tidak berjalan dengan lancar karena mengingat resiko yang 

sangat tinggi maka bank harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam memberikan 

pembiayaan dalam hal ini ada standar penilaian secara seksama terhadap debitur 

yang meliputi 5C Principle. Di dalam standar penilaian tersebut salah satu 

indikator yang  berpengaruh adalah agunan sebagai bentuk penyelamatan bagi 

pihak bank apabila nasabah mengalami wanprestasi. Agunan yang di maksud 

bukan hanya meliputi jaminan/agunan tambahan yang berasal dari nasabah sendiri 

akan tetapi juga jaminan pokok/utama (obyek pembiayaan) yang akan ditaksasi 

oleh pihak bank.  

Pemberlakuan jaminan hendaklah mempertimbangkan dua faktor, yaitu:
54

 

1. Securel artinya jaminan kredit mengikat seara yuridis formal sehingga apabila 

suatu hari nanti nasabah debitur melakukan wanprestasi, maka bank memiliki 

kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi. 

2. Marketable, artinya bila jaminan tersebut hendak dieksekusi, dapat segera 

dijual atau duangkan untuk melunasi seluruh utang atau kewajiban debitur. 
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5. Kredit Pemilikan Rumah 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang 

diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli 

atau memperbaiki rumah. Dikenal dua jenis kredit pemilikan rumah di Indonesia 

yaitu: 

1) Kredit Pemilikan Rumah Subsidi 

Kredit Pemilikan Rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR)
55

yang telah lolos verifikasi
56

dalam rangka 

memenuhi kebutuhan perumahan. Jenis kredit ini diatur oleh  

pemerintah dan diberi pembatasan yaitu penghasilan pemohon dan 

maksimum kredit yang diberikan sehingga tidak semua orang bisa mendapatkan 

kredit bersubsidi ini. Tidak semua bank bisa menerbitkan produk ini melainkan 

hanya bank yang bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam 

rangka pelaksanaan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 

(FLPP)
57

m elalui Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Operasional 

yang dapat menerbitkan produk ini.
58

 Dana FLPP digabung dengan dana dari 

Bank Pelaksana dengan proporsi tertentu digunakan untuk mendukung 

kredit/pembiayaan pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSH). 
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Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai 
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2) Kredit Pemilikan Rumah Non Subsidi 

Kredit pemilikan rumah yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. 

Ketentuan mengenai jenis KPR ini ditetapkan masing-masing oleh bank yang 

memberikan fasilitas kredit termasuk ketentuan mengenai besarnya kredit dan 

suku bunga. 

Pengikatan kredit perbankan pada saat ini dalam praktek yang lazim 

dasarnya dikenakan dalam tiga macam cara yaitu:
59

 

1) Dengan membuat surat perjanjian secara dibawah tangan (onderhands acte). 

Bank-bank biasanya telah menyiapkan satu set formulir-formulir kredit 

baku yang kemudian ditandatanggani debitur dan kreditur dalam beberapa 

rangkap yang salah satu diatas materai. Apabila debitur tidak melunasi utangnya 

maka formulir-formulir kredit beserta surat-surat jaminan dijadikan alat bukti 

untuk menggugat debitur dimuka Pengadilan. Perkara tesebut biasanya akan 

berlangsung lama karena debitur dapat mengajukan banding, kasasi atau 

peninjauan kembali atau putusan pengadilan.  

2) Dengan membuat surat pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris 

(grosse acteNotaris). 

Bank bersama debitur membuat pengakuan hutang dihadapan notaris. 

Biasanya didalam akte notaris dicantumkan pula kuasa memasang hipotik kepada 

bank apabila jaminannya berupa tanah atau barang tidak bergerak lainnya. Dengan 

adanya kuasa tersebut, apabila ada gejala akan terjadinya kredit macet maka bank 

akan segera memasang hipotik atas jaminan tersebut agar bank mempunyai hak 

terdahulu/hak preferen atas jaminan tersebut. Cara pengikatan jaminan ini jauh 
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lebih aman daripada cara pertama karena dilindungi oleh pasal 224 ayat (1) 

HIR:“Surat asli daripada surat hipotik dan surat hutang, yang dibuat dihadapan 

Notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan “Atas nama keadilan” 

dikepalanya, berkekuatan sama dengan surat putusan hakim.”
60

 

3) Dengan membebankan Hak Tanggungan. 

Cara ini adalah cara yang paling aman sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Pemberian hak 

tanggungan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang kemudian 

didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Proses pembebanan hak tanggungan adalah 

sebagai berikut: 

a) Tahap pemberian hak tanggungan 

Tahap ini para pihak membuat perjanjian berupa Akta Pemberian Hak 

Tanggungan oleh PPAT. Sebelum itu, dibuar terlebih dahulu perjanjian utang 

piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. 

b) Tahan pendaftaran oleh Kantor Pertanahan. 

Tahap ini lahirnya hak tanggungan dengan diterbitkannya sertifikat oleh 

Kantor Pertanahan. Sertifikat Hak Tanggungan memiliki irah-irah “DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang 

berartimempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kreditur akan menerima surat tanda 

bukti hak yang disebut Sertifikat Hak Tanggungan dan adanya hak tanggungan 

akan dicatat dalam Buku Tanah dan Sertifikat Hak Tanah yang dijadikan jaminan. 
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Tidak semua hak atas tanah dapat dibebani hak tanggungan, melainkan hanya Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah negara 

yang sudah terdaftar. 

5. Kerangka Fikir 

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara 

konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. 

Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara 

jelas tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep 

ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan di bab kajian 

pustaka atau merupakan ringkasan dari kajian pustaka yang dihubungkan dengan 

garis sesuai variabel yang diteliti 

Kajian pustaka berisi semua pengetahuan (teori, konsep, prinsip, hukum 

maupun proposisi) yang nantinya bisa membantu untuk menyusun kerangka 

konsep dan operasional penelitian.temuan hasil penelitian yang telah ada sangat 

membantu dan mempermudah peneliti membuat kerangka konseptuaL. 
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Bagan II : Kerangka Fikir  
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