
BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalarn "chidupan manusia rinjam - meminjarn mcrupal..an hul yang wajar 

dan biasa terjadi. Dan itu merupa"an salah saru bentuk dari adanya interaksi 

manusia itu scndiri. Bcgitu pula di dalam kehidupan masyarakat,pinjam 

meminjam uang tidak terbauis pa<h lingkungan antara sesama .... arga mas)arakat 

itu sendiri.. tempi mcrcka juga dapat melakukan nya deogan lcmbaga - lembaga 

1-euangan sepeni Bank. Pegadaian. atau koperasi. 

Bank, alau lembaga kcuangan lainnya merupalrnn lembaga - lembaga 

keuangan yang salah satu kegialanya adalah menyalurkan dana ke masyarakat 

sebagai pinjamau d:ipal mcmbantu masyarakat dalarn peningkatan hidup atau 

dalam kebutuhan masyarak:ll itu sendiri. Penyaluran dana ini discbut dengan " 

Kredit" dalam l5ndang-Undang No. 10 Tahun 1998 tcntang pcrbankan 

men}11takan bahwa kredit adalah penyediaan uang ato tagihan yang dapat di 

persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bani. dcngan pihak lain yang mcwajibkan pihak peminjam 

melunasi untuk meluna�i utangnya berdasarkan jangka waktu tertcntu dengan 

pemberian bunga. 

Kegiatan perl.reditan yang scmakin meningkat sejalan dengrut tingkat 

kebutuhan mas)aral.al haru� lcbih di perhatikan. yaitu tenwng bagaimana proses 

atau perikatan }ang lahir dalam perkrcditan tersebut. 
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lnfonnasi tcntang IJcJit masih minim diterima mas)arakat umum yang 

jarang bahkan bahkan :.ama sckali belum pemah ben.inggungan dcngan urusan 

pinjam mcminjam. Dalam bahasa Indonesia. krcdit diartikan adalah pinjaman 

sampai batas tertentu yang di izinkan olch bank atau badan lain deng!\11 jangka 

wakru tertenru. 

Kredit dapat dipcroleh dari bank. kopernsi. atau lcmbagn keuangan 

lainnya.}ang salah satun}a men}alurkan dana kepada mas)'anw11. Oalam 

prakteknya kredit }ang besar dikeluarkan oleh bank, kan:na bank merupakan 

suatu badan hukum yang dapat menghimpun dana yang besar dari ma�yaral.at dan 

menyalurkan oya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. 

Kredit merupakan salah satu kegiatan perbankan yang diberikan hlrhadap 

nasabah. bubungan bank dan nasabah merupakan hubungan kcsatuan yang saling 

membutuhkan, dimana bank membutuhkan nasabah dalam kegiatan 

perbankannya, dan nasabah membutuhkan bank sebagai pemberi pinjrunan dalam 

keperluan dan kebutuhan pcrekonomiannya. 

Bank akan meminta suatu jaminan alas dana yang diberikannya pada 

nasabah, sebagai jaminan epabila terjadi wan prestasi yang dilakukan oleh 

nasabah,maa jaminan tersebut dapal menjadi pengganti kekurangan hutang dari 

nasabah. 

Dalam perkreditan nasabah atau debitur wajib menunjukan prestasi yang 

diberikan kepadan)·a. p�tasi ini tidak semata-mata melunasi hutang tctapi juga 

memba)ar bunga sesuai dengan perjanjian yang telah di scpal.ati bersama 

sebelumnya. 
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