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Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan pokok 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian 

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dalam 

menyalurkan pinjaman, bank selalu mewajibkan pihak debitor untuk menyediakan 

jaminan yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Dengan jaminan tersebut bank 

sebagai kreditor bisa mendapatkan hak utama (preferensi) bagi pelunasan suatu 

piutang apabila debitor wanprestasi. Akan tetapi, dalam proses eksekusi Hak 

Tanggungan pada kredit macet tidak semua berjalan lancar karena adanya 

beberapa hambatan. Dalam penelitian ini akan dibahas, pertama tentang apa 

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 tangan pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk Cabang Bandar Lampung (BTN) 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris,  

pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan 

perundang-undangan (statute approach), dengan tipe penelitian deskriptif. Data 

yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta pengumpulan data 

menggunakan studi kepustakaan dan wawancara langsung pada BTN. Pengolahan 

data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematisasi 

data. Analisi datadilakukan dengan menyusun data secara sistematis manurut 

klasifikasinya kemudian di uraikan secara kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kredit macet pada BTN disebabkan oleh 

faktor-faktor dari pihak kreditor, faktor dari debitur dan faktor di luar kemampuan 

kreditor dan debitor. Akan tetapi, secara umum faktor penyebab kredit bermasalah pada 

BTN disebabkan dari pihak debitor. Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian 

kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan di BTN berupa debitor yang tidak 

mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kreditnya, selain itu juga debitor 



 
 

yang sulit dalam melakukan koordinasi untuk menyelesaikan kredit macet, 

ketidakcocokan terhadap harga lelang yang dilakukan oleh pihak debitor dan yang 

terakhir adalah adanya upaya perlawanan hukum dari pihak debitor yang 

melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Proses penyelesaian kredit macet yang 

ada di BTN dilakukan melalui pelelangan umum, sedangkan untuk penjualan di 

bawah tangan dinilai tidak efektif karena banyak debitor kredit macet yang tidak 

kooperatif  hingga sulit diketahui keberadaannya yang mengakibatkan sulit untuk 

dicapai kesepakatan. Proses lelang terhadap objek Hak Tanggungan yang telah di 

eksekusi di BTN dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL). Setelah dilaksanakannya lelang, bank yang mempunyai hak 

preference akan memperoleh pembayaran kredit dari debitor, yang kemudian 

sisanya akan dikembalikan kepada debitor. 
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