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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari dasar falsafah 

yang melandasi kegiatan bernegara dan berbangsa, yaitu Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dasar pembangunan ekonomi di 

Indonesia diterjemahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen IV yang 

menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi nasional yang menyatakan, 

bahwa perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama 

seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar asas keadilan, efisiensi dan 

demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1
 

Meningkatnya pembangunan nasional, yang bertitik berat pada bidang 

ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan 

ekonomi rill dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada, sebagai 

sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut, membutuhkan 

penyediaan dana yang cukup besar. Di Indonesia kesejahteraan masyarakat 

erat kaitannya dengan kebutuhan pokok atau primer. Kebutuhan pokok 

tersebut merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, antara lain kebutuhan 

akan pangan, sandang dan papan. Melihat perkembangan populasi penduduk 

Indonesia saat ini yang semakin bertambah, maka kebutuhan primer 
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masyarakatpun menjadi semakin tinggi, salah satunya adalah kebutuhan akan 

papan atau rumah.  

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 

tentang Perumahan dan Pemukiman, ditentukan bahwa : 

“Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan 

hunian bagi pembinaan keluarga. Kebutuhan akan perumahan pada 

masa sekarang ini merupakan masalah nasional, terutama di daerah 

perkotaan, yang harus dicarikan solusinya baik oleh pemerintah 

bersama-sama dengan masyaratkat selaku pengusaha maupun selaku 

konsumen perumahan itu sendiri.”
 2

 

 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi, dengan 

terpenuhinya kebutuhan akan rumah maka dapat meningkatkan kesejahteraan 

keluarga dan masyarakat serta akan terciptanya suasana kerukunan hidup 

keluarga dan masyarakat dalam membentuk lingkungan serta sebagai tempat 

persemaian nilai budaya bangsa. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

bangsa Indonesia dan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan.  

Dalam pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dapat dilakukan 

melalui cara salah satunya adalah dengan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) yang diikat oleh perjanjian. Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk 

suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan 

kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi 

kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian 

kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan 

termasuk juga menyangkut tenaga kerja.
3
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Perjanjian berasal dari kata ‘janji’ yang mempunyai arti “persetujuan 

antara dua pihak atau lebih” (masing-masing menyatakan kesediaan dan 

kesanggupan untuk berbuat sesuatu, memberikan sesuatu dan tidak berbuat 

sesuatu). Defenisi perjanjian seperti terdapat pada Pasal 1313 KUH Perdata 

yaitu : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
4
 

Pada umumnya perjanjian kredit telah disiapkan kreditur baik berupa 

perjanjian standard yang isinya telah dituangkan dalam konsep janji-janji 

tertulis yang disusun, kemudian diformulasikan dalam bentuk formulir 

perjanjian dan sejumlah aturan addendum atau aturan tambahan, sehingga 

yang terjadi adalah kreditur menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud 

perihal perjanjian KPR dengan klausul yang telah ditetapkan, terkecuali 

mengenai judul perjanjian KPR, komparasi atau identitas, dasar hukum, dan 

kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank. Dalam 

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan maka peranan 

Perbankan sangat dibutuhkan dalam menyediakan dana dan memberikan 

prakarsa dalam usaha pembangunan perumahan. Kehadiran sistem Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang 

penghasilan ekonominya dalam level kecil dan menengah.
5
 

KPR sendiri adalah singkatan dari Kredit Pemilikan Rumah, yang 

merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk membantu anggota 

masyarakat guna membeli rumah berikut tanah untuk dihuni sendiri, 
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berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasalah, yang mewajibkan nasabah 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan margin keuntungan tertentu.
6
 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan suatu fasilitas kredit 

konsumtif yang diberikan oleh pihak bank kepada para nasabah yang ingin 

membeli atau memperbaiki rumah dan pembayarannya dilakukan secara 

angsuran berdasarkan jangka waktu dan bunga yang telah ditentukan. 

Kepemilikan tempat tinggal merupakan salah satu sarana angsuran bagi orang 

yang berkeinginan untuk memiliki rumah dengan sistem angsuran dengan 

pertambahan bunga.
7
 

Salah satu penyebab peningkatan pemberian KPR adalah masih 

banyaknya masyarakat yang membutuhkan rumah sedangkan sebagian besar 

masyarakat tersebut tidak mampu membeli rumah secarai tunai (cash). 

Akhirnya sistem kredit melalui KPR menjadi pilihan. Melihat kesempatan 

yang ada, maka setiap lembaga penyedia KPR harus bersaing untuk 

menawarkan berbagai kemudahan kredit kepada konsumen misalnya dalam 

hal penawaran suku bunga, proses persetujuan kredit, hingga pelayanan.
8
  

PT. Kandang Karya Perkasa adalah suatu perusahaan penyelenggara 

Kredit Pemilikan Rumah yang mengeluarkan produk inovatif tentang 

perumahan. Berbeda dari penyelenggara Kredit Pemilikan Rumah lain seperti 
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  Natalia, 2015, Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam 

Usaha Mengantisipasi Terjadinya Tunggakan Kredit (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia 

Tbk. Cabang Malang) hal. 2.  Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 2 No. 2 Februari 2015 
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pada lembaga perbankan, PT. Kandang Karya Perkasa mampu membangun 

perumahan sendiri dengan pendanaan sendiri dari perusahaan sendiri dan 

kemudian menjualnya secara kredit maupun secara tunai.  

Berdasarkan dari penjabaran diatas maka penulis menilai bahwa 

permasalahan mengenai hukum perjanjian jual beli rumah begitu menarik 

untuk di bahas dalam rangka menjalankan bisnis jual beli kredit rumah yang 

sehat dan profesional, sehingga penulis akan rnengkaji lebih dalam mengenai 

tinjauan hukum terhadap praktik jual beli rumah dengan cara kredit yang 

dilakukan oleh PT. Kandang Karya Perkasa, penulis mengajukannya sebagai 

bahan skripsi dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN 

PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (STUDI KASUS PT. 

KANDANG KARYA PERKASA DI SUKOHARJO)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah konstruksi hukum perjanjian jual beli rumah secara kredit 

yang dilakukan di PT. Kandang Karya Perkasa di Sukoharjo? 

2. Permasalahan apa yang muncul dalam perjanjian jual beli rumah secara 

kredit yang dilakukan di PT. Kandang Karya Perkasa di Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan konstruksi hukum perjanjian 

jual beli rumah secara kredit yang dilakukan di PT. Kandang Karya 

Perkasa di Sukoharjo 
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2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan permasalahan yang muncul 

dalam perjanjian jual beli rumah secara kredit yang dilakukan di PT. 

Kandang Karya Perkasa di Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu 

memberikan sumbangan bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Perjanjian 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran yang berarti bagi upaya peningkatan sistem kinerja 

bagi semua instansi terkait, dalam proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

oleh PT. Kandang Karya Perkasa, bilamana dalam pengamatan di 

lapangan masih di jumpai kelemahan-kelemahan maupun kekurangan-

kekurangan yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan prosedur, 

administrasi, serta segi keamanan. 

E. Kerangka Pemikiran 

Suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak kreditur sebagai 

pemberi fasilitas kredit dan debitur sebagai pihak peminjam atau penerima 

kredit diperlukan suatu pengaturan hukum melalui perjanjian kredit jual beli 

rumah. Didalam pelaksanaan perjanjian kredit perlu dilakukan peninjauan 

hukum terhadap praktik jual beli rumah dengan cara kredit dimana 
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kedudukan surat perjanjian ini nantinya dapat digunakan untuk 

meminimalkan resiko yang terjadi. 

Perjanjian kredit pada dasarnya harus membuat keadaan yang 

seimbang antara pihak-pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Keadaan 

seimbang ini termuat dalam klausula-klausula perjanjian kredit, sehingga 

kedua belah pihak merasa ada perlindungan kepentingan hukumnya yang 

termuat dalam isi perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Oleh karena 

itu dalam kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa perjanjian kredit 

yang disepakati oleh kreditur dan debitur isinya harus memuat klausula yang 

dapat memberikan keadaan seimbang yakni adil dalam pelaksanaan 

perjanjian kreditnya sesuai dasar hukum penyelenggaraan kredit pemilikan 

rumah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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F. Metode Penelitian  

1.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

deskritif yaitu menjelaskan secara detail dan sistematis mengenai tinjauan 

yuridis pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di PT. Kandang 

Karya Perkasa di Sukoharjo.  

2. Metode Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni 

suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum 

dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di 

lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini melibatkan 

orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian 

hukum yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum 

sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari 

fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan 

pemerintah.
9
 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Kandang Karya Perkasa di 

Sukoharjo. Alamat : Jl. Ngemplak Bothi No. 01 Kartasura, Sukoharjo.  

No Telp :  (0271) 7892886 / 085725650077 / 081393071264. 

4. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data :  
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a. Data Primer 

Data ini adalah data utama yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama
10

. Data primer ini didapat dari keterangan langsung 

atau fakta yang didapat melalui wawancara dari pihak PT. Kandang 

Karya Perkasa di Sukoharjo. Adapun wawancara penulis lakukan 

kepada Olavianita Ayu C.S, A.Md selaku staf bagian pemasaran dan 

Dini Yoga Dahniar selaku staf bagian kredit. 

b. Data Sekunder  

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan 

dokumentasi yang sudah tersedia dalam bentuk buku/jurnal baik dari 

perpustakaan maupun miliki pribadi peneliti
11

. Adapun buku yang 

dipakai dalam penelitian ini di antaranya adalah tentang kelembagaan 

perbankan (Suyatno, dkk.: 2001), hukum kredit dan bank garansi 

(Naja, Daeng: 2005), hukum jaminan utang (Fuady, Munir: 2013), 

kredit perbankan (Mulyati, Etty: 2013), Jurnal Manajemen & 

Agribisnis. Vol. 6 No. 1. (Krisnawati, dkk.: 2009), dan Jurnal 

Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 2 No. 2 (Natalia, 2015), Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1992 dan Undang-undang Hukum Perdata 

Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data menggunakan metode :  
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Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja 

Grafindo, hal. 30. 
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a) Studi Kepustakaan 

Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

mencari, mancatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari 

data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian dan berupa bahan-

bahan pustaka yang didapat pada PT. Kandang Karya Perkasa di 

Sukoharjo. 

b) Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang 

diteliti dengan cara melakukan kunjungan ke PT. Kandang Karya 

Perkasa Sukoharjo.  

c) Wawancara  

Wawancara dilakukan terhadap pihak terkait di PT. Kandang 

Karya Perkasa Sukoharjo. Adapun wawancara penulis lakukan kepada 

Olavianita Ayu C.S, A.Md selaku staf bagian pemasaran dan Dini Yoga 

Dahniar selaku staf bagian kredit. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data kepola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema
12

. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode normative kualitatif, data yang diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan 

dengan fokus permasalahan akan didiskusikan dengan data yang diperoleh 
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di PT. Kandang Karya Perkasa Sukoharjo, kemudian di bagian akhir akan 

ditarik kesimpulannya.  

G. Sistematika Skripsi  

Dalam penelitian ini mempunyai sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab 1 yaitu pendahuluan berisi tentang latar belakang perumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi penelitian, 

kerangka berpikir dan sistematika skripsi.  

Bab II yaitu tinjauan pustaka yang menguraikan tentang tinjauan 

umum tentang perjanjian, tinjauan umum jual beli secara kredit dan tinjauan 

umum tentang PT. Kandang Karya Perkasa. 

Bab III yaitu hasil penelitian dan pembahasan tentang konstruksi 

hukum perjanjian jual beli rumah secara kredit yang dilakukan di Pt. Kandang 

Karya Perkasa di sukoharjo dan permasalahan yang muncul dalam perjanjian 

jual beli rumah secara kredit yang dilakukan di Pt. Kandang Karya Perkasa di 

sukoharjo. 

Bab IV yaitu penutup yang menguraikan tentang hasil kesimpulan dari 

penelitian dan pembahasan penulis serta berisikan saran yang tertujukan 

kepada pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. 

 

 
 


