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ABSTRAK SKRIPSI
Skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF ANTARA PEMBERIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO (CREDIT BACK TO BACK) PADA
PERBANKAN DI KABUPATEN PATI” bertujuan untuk mengetahui
perbandingan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito dan upaya
yang dilakukan oleh perbankan di Kabupaten Pati dalam hal terjadi kredit macet
dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan deposito.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data
primer sebagai data pokok dan sekunder sebagai data tambahan. Setelah data
diperoleh, maka disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga
diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun
sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa perbandingan pelaksanaan
pemberian kredit dengan jaminan deposito oleh perbankan di Kabupaten Pati yang
dalam hal ini pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito oleh PT.
BRI, PT. BNI 46 dan PT. Mandiri Cabang Pati secara umum syarat dan
prosedurnya sama yang membedakan ialah pemberian batasan maksimal fasilitas
pinjaman kredit yang dapat diberikan kepada calon debitor yang bervariasi, yaitu :
PT. BRI sebesar 95%, PT. BNI 46 sebesar 90%, dan PT. Mandiri sebesar 80%
dari nilai depositonya dan dengan bunga 9 % pertahun sama di setiap Bank yang
menjadi responden. Kemudian perhitungan bunga yang berlaku yakni 9% berbeda
bunga atas deposito yakni 4% maka bunga yang dibayar atas peminjaman tersebut
setelah dikurangi bunga yang akan diterima tinggal 5% di PT. Bank Mandiri.
Upaya perbankan di Kabupaten Pati dalam hal terjadi kredit macet dalam
pelaksanaan dengan kredit jaminan deposito pertama-tama akan mengutamakan
upaya persuasif, yaitu dengan cara melakukan kunjungan kepada debitor untuk
mengetahui permasalahan yang ada berkaitan dengan tidak terlaksananya
kewajiban debitor serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Setelah itu
apabila ternyata dari kunjungan tersebut tidak membawa hasil, pihak perbankan di
Kabupaten Pati melakukan pencairan deposito jaminan, itu pun setelah
diterbitkannya Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu
masing-masing 14 (empat belas) hari.

Kata kunci : Kredit, Jaminan Deposito, Perbankan
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