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Kebutuhan manusia \ ang bcraneka ragam <csuai dcngan harkatn�a selalu 

ngl..m .sedongkan ke111:1111puan untuk mencapai 'csuaru yang diinginbnnya itu 

� us Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan 

tJ - citanya . Dalam hal ini dia selalu bcrusaha • maka dalam mcningkatkan usahanya 

u unruk meningkatkan daya !!Una sesuatu harang . ia m.:merlukan hantuan dalam bentuk 

=odalan. Banluan dari bank dalam benluk tambahan modal inilah yang sering disebut 

dengan kredit . 

Adapun dasar h.ukum dari Kredit adalah dida"1rkan atas saling percaya antara 

s1pemt>eri Kmht ( Bank) kepada sipenenma Kredit ( Nasabah) schingga kredit yang 1elah 

disarlurkan tadi dapat dipastikan akan kembali sesua1 dengan perJanjian sehingga bagi 

;icncrima krcdil mempunyni kewajiban untuk membanyar kcmbali pinjarnnn tersebut 

scsua1 dengan jangka waktu yang telah siteniukan. Untuk menyakmkan Bank sinasabah. 

llMus benar-benar dapai dipcrcaya maka, sebelum kredit diherikan lcrlebih dahulu Bank 

mengadakan Anahsis Kredit i\nalisis Kredit meacakup latar belakang l'\asabah ataupun 

pc:rusahaan, prospek usahanya. 1aminan yang diherika11 serta faktor-foktor la11111yn. Tujuan 

Analisis ini diadakan agar 13ank nyakin bahwa kredit )ang diberikan bcnar-benar aman. 

Jaminan harus discdiakan oleh debicur umuk ltlJuan melindungi kced1t dari resiko 

l;erugian baik d1scngaja maupun yang tidak d1sengaja .jamman yang telah discr.ihkan oleh 

l!JS3bah merupakan beban baginya agar ia bersungguh-sungguh unruk mcngcmbalikan 

kredit y3ng telah diambilnya scsuai denganJangka wakru yang telah Jitenrukan. 
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mcnipakan lembaga kekayaan yang kegiamn usahanya menghimpun dana dari 

''"'""""" dan menyalurkan� a kcmbah kepada mas) arakal scna men} ediakan fi1>ili1as -

pab mkan lainn}a 

apun k1:gia1an pcrban"an ilu dalam hat pcngh1rnpun dann masyarakat yaitu dalnm 

k s1mpanan . giro . 1abungan . d�posito. dan senifikat perbankan . dan keg1atan dalam 

uran dana 1erscbu1 adalah dalam bentuk kredi1 scdangl..an fasilitas - fasilitas !aim a � . . 

��transfer (krirnan uang ) save. deposi10 Box (pcnyimpaan barang • barang aiau surat 

berharga ) dan lam - lam . 

Bank discbut juga sebagai kegiatan usaha pela1·anan jasa keuangan I lal mi juga di 

pcnegas dalarn Undang - Undang Perbankan No. I 0 Tahun 1998 (Perubahan mas 

Undang • U ndang l\"o 7 Tahun 1992 ) � aitu : 

"Bank adalah Sadan Usaha yang rnenghimpun dana dari masyara1 dalam bentuk 

simpanan don menyalurkannya kepada masyrakal dalam bentuk krcdit dan bentuk 

lainn)'a dalam rangka meningkatkan 1arafhidup rakyat banyak ". 

Pu::Xrian fasilitaS krcdi1 kepada pegawai ncgeri yang membutuhkannya bank juga harus 

ti:Up selck1if. Ini dilakukan un1uk menghinduri kredit yang diberikan menjadi rnace1 dan 

cl.ma • dana dari masyarakat yang 1ersirnpan dapat dipertanggung jawabkan . 

Untuk menjamin pen •cmbalian kred11 maka d'perlukan Jaminan dan d11ka1 :;esuai 

dengan hukum yang bcrlaku , hal ini sesuai dcngan Undang • Undang Perban�an "lo. I 0 

Tahun 1998 (Perubahan ata� Undang -Undang '.'\o. 7 Tahun 1992 ) yang me11e1apkon 

babwa orang yang mempun) ai piutang selalu dilindungi • dimana keka) aan s1berhutang 

�ikan jaminan bagi hu1ang • hutang , ketencuan Undang - Undang ini dapa1 dilihat 

QI� Pasal 1131 KUH Perdata yang menya1akan : 
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