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i. ¥~salah Penelitian 
i.i. Dapatkah debitur dalam pengamb1lan kred1t dengan 

~eng~an saham sebagai jam1nan dalam praktek perbankan ? 
.. ,,1.2' • Tindakan - tindakan apakah yang dilakukan olah pf.hak 

bank gai kreditur apabila debitur wanprestatie ? 

2. TUjuan Penel1t1an 
Untuk mendapatkan gambaran deskriptif ten tang prosedur

pelaksanaan pember1an kredit dengan jaminan saham, bentuk per
janjian pemberian ~redit dengan jamenan saham serta upaya hukum 
yang biasanya dilakukan oleh pihak bank apabila deb1tur 
wanprestatie. 

3. Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

doktriner. Data yang dipergunakan sebagai acuan berupa data 
primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dar! informasi 
yang berkaitan dengan pemberian jaminan kred1t bank dengan meng
gunakan eaham dalam praktek. Data tersebut diperoleh dengan 
wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepus
takaan yang relevan. 
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Sumber data primer diperoleh dengan jalan melakukan 
wawancara dengan star bidang administrasi kredit bank Bukop1n, 
bank Petera Sukapura dan bank. Bapindo, yang berkantor cabang eli 
Surabaya. Serta wawancara dengan stat Bursa Erek Surabaya. Per
timbangannya adalah, Bank Bapindo. bank Bukopindan bank Putera 
Sukapura, yang semuanya berkantor cabang dl Surabaya, merupakan 
bank yang telah (pernall) mempraktekkan pemberlan kredi.t dengan
jaminan saham serta dapat dlasumsikan telah mewakill dan men
cerminkan keadaan pada bank. balk bank pemerlntah maupun bank 
Bwasta. Dlsamplng itu Surabaya merupakan kota terbesar nomor 
dua d1 Indonesla seh1ngga transaks1 yang terjad1 (mengenal per
janjian kred1t) leb1h besar d1band1ngkan dengan kota-kota yang

la1nnya d1 wilayah Jawa Timur.
 
Sedangkan pemilihan lokasi penelitian dl Bursa Erek Surabaya

dengan pertlmbangan bahwa saham-saham yang akan dljadikan

jaminan barus merupakan saham-saham yang dapat dlperjual-be11

kan dl bursa.
 

Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara melakukan te
laah terhadap berbagal 11teratur yang mengupas permasalahan pem
berlan jaminan kredlt, kaltannya dengan hubungan an tara bank 
dengan (calon) debltur. 

Selanjutnya darl data prlmer dan data sekunder yang ber
nasl1 d1kumpulkan akan dianalis1s secara kualltatit dengan
menga1tkan pada teori-teori yang ada, untuk dltarlk suatu ke
simpulan terhadap permasalahan. 

4. KeBlmpulan
4.1. Dl dalam praktek perbankan saat lni. saham dapat di 

jadikan obyek jaminan. sebab Baham dapat dikatakan Bebagai 
suatu hak p1utang serta dapat din11ai dengan sejumlah uang.

4.2. Menglngat saham mempunyai nl1ai fluktuasi maka adanya
keharusan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pember1an 
kred1t ,dengan jam1nan saham• 

•,4.3. Saham hanya diter1ma sebagai jaminan tambahan. sedang
kan jaminan pokoknya adalah proyek atau usaha debitur yang di
biayai oleh bank. 

4.4. Terhadap debitur yang wanprestatie dilakukan tindakan 
penyelesaian kredit mulai dari pembicaraan secara 1ntern sampai
dengan dilakukannya parate eksekutie oleh bank. terhadap banda 
jam1nan (saham). 

5. Saran 
Dalarn hal pelaksanaan pengikatan saham sebagai jaminan. 

hend~~nya bank labih ketat dalam hal mengadakan ana11sa kredit 
(prinsip 5C) mengenai segala sesuatu yang berka1tan dangan nilai 
saham. 
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