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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa kini, semakin banyak orang yang berusaha memenuhi kebutuhan 

produktif dan konsumtifnya dengan melakukan berbagai cara seiring dengan 

berkembangnya zaman. Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat prioritasnya ini 

terbagi menjadi 3 yaitu.kebutuhan.primer,.kebutuhan.sekunder.dan.kebutuhan 

tersier.1 Dari 3 jenis kebutuhan manusia tersebut, kebutuhan yang merupakan 

tingkat pertama untuk dipenuhi manusia adalah kebutuhan Primer yang salah 

satunya adalah rumah. 

Perkembangan hukum industri yang berbasis nilai-nilai keislamaan pula 

telah mempermudahkan manusia untuk memenuhi segala hal dengan cara yang 

halal dan legal. Sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengembangkan segala sumber daya 

manusia yang memiliki kompotensi hukum di bidang industri berbasis nilai.-.nilai 

keislaman yang berkontribusi menuju perubahan. Oleh karenanya terciptalah 

sistem-sistem baru guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut agar 

semakin mudah terpenuhinya kebutuhan tersebut, terutama dalam hal pembiayaan 

yang mana salah satu diantaranya adalah Kredit Pemilikan Rumah. 

Pengertian kredit sendiri apabila berdasarkan Undang-Undang merujuk pada 

Pasal 1 angka 11 Undang.-.Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Atas Undang.-.Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi : 

                                                             
1 Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1982, Hak Milik, Keadilan dan Kemakmuran Suatu 

Tinjauan Falsafah Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 15-16. 



2 
 

 
 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 

Dalam_Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia, kata kredit memiliki beberapa 

makna yaitu yang pertama, pinjaman dana dengan pelunasan balik secara 

pembayaran berkala, dan kedua pinjaman hingga suatu batas jumlah tertentu yang 

sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh bank atau badan lain. Pada keseharian 

masyarakat, makna kredit bukanlah kata asing lagi dan bahkan bisa dikata lazim 

(dan_merakyat), jadi makna kredit telah mempunyai implikasi tersendiri jika 

dibandingkan dengan makna asalnya, sehingga dalam perbincangan harian sudah 

dicampurbaurkan begitu saja dengan makna utang.2 Di Indonesia sendiri, Kredit 

adalah hal yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan 

masyarakat menengah kebawah. Kredit cukup berguna dan meringankan bagi 

nasabah apabila dia ingin membeli sesuatu namun dia belum memiliki cukup 

uang.  

Kredit memiliki peranan yang krusial khususnya dalam hal pertumbuhan 

ekonomi karena kredit adalah salah satu fasilitas penunjang pembangunan dan 

mempermudah perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan maksud pemberian kredit di Indonesia, yaitu 

guna melancarkan laju pembangunan, meningkatkan produktivitas perusahaan, 

                                                             
2 S. Gazali, Djoni & Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 263-264 



3 
 

 
 

dan meraih keuntungan supaya keberlangsungan bisnis perusahaan terjaga serta 

dapat mengembangkan usahanya.3 

Mengenai kredit kepemilikan rumah itu sendiri merupakan kesepakatan yang 

timbul antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang mana 

kreditur akan memberikan suatu jasa dan fasilitas berupa pembiayaan terhadap 

rumah yang akan dibeli oleh debitur yang mana kemudian akan dibayar oleh 

debitur kepada kreditur secara berkala. Kredit macam ini tergolong ke dalam 

kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk 

keperluan konsumsi. Disebut sebagai kredit konsumtif karena rumah adalah salah 

satu dari kebutuhan primer manusia yang merupakan kebutuhan sehari-hari.4 

Peran utama program kredit kepemilikan rumah yang difasilitasi oleh Bank 

ialah menghimpun dana dari masyarakat lalu mendistribusikannya ulang kepada 

masyarakat. Sesuai seperti sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang.-.undang 

No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang.-.undang No. 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan, yang berbunyi:  

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak”. 

Layanan jasa yang diadakan oleh bank menyebabkan suatu ikatan hukum 

yang terjadi antara bank dengan nasabahnya. Pemberian fasilitas kredit akan 

menyebabkan perjanjian kredit antara nasabah selaku debitur dengan bank selaku 

                                                             
3 Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian  Kredit Sindikasi yang 

Berasaskan Demokrasi Ekonomi, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hal. 14. 
4 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka 

Utama, hal. 239 
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kreditur. Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku tetap harus 

memperhatikan serta menerapkan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian. Diluar 

dari syarat sahnya perjanjian dan prinsip-prinsip perjanjian, perjanjian yang dibuat 

jugalah harus didasarkan dari basis nilai nilai ke-islaman. Asas-asas yang menjadi 

pijakan dalam kredit tersebut ialah Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan 

Berkontrak, Asas Keseimbangan, Asas Kehati-hatian, Asas Kepercayaan, Asas 

Kekuatan Mengikat Perjanjian (pacta sunt servanda), dan Asas Itikad Baik. 

Asas.-.asas inilah yang merupakan dasar patokan untuk para pihak dalam 

merancang sebuah perjanjian dalam kegiatan hukum setiap harinya. Maka dari itu, 

seluruh asas tersebut adalah hal yang krusial dan mutlak wajib diperhatikan bagi 

para pihak yang membuat perjanjian agar tujuan dari suatu kesepakatan bisa 

terrealisasikan serta terwujudkan sebagaimana yang dikehendakkan oleh para 

pihak.5 

Namun realitanya dalam kehidupan bermasyarakat, dengan perjanjian kredit 

kepemilikan rumah yang berbentuk perjanjian baku tidak semua prinsip-prinsip 

perjanjian tersebut dipenuhi oleh pihak yang memiliki kedudukan dalam perjanjian 

tersebut. 

Keberadaan dari perjanjian baku pada hakikatnya adalah akibat tidak 

langsung dari adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). 

Keabsenan dari retriksi-restriksi substansial yang dapat menyetarakan posisi tawar 

(bargaining position) kedua belah pihak yang akan membuat perjanjian akan 

melahirkan dominasi oleh salah satu pihak serta keterpaksaan terhadap pihak 

                                                             
5 Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, 

Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 7, Nomor 2, Desember 2018, hal. 112 
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lainnya. Disebut memiliki sifat “baku” karena, baik perjanjian ataupun  klausula 

tersebut tidak bisa dan tidak mungkin dinegoisasikan oleh pihak lainnya.6 

Berdasarkan uraian diatas, oleh karena itu penulis tertarik untuk 

melaksanakan sebuah penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi dengan 

judul “ANALISIS YURIDIS PRINSIP PERJANJIAN TERHADAP 

KONTRAK BAKU : STUDI PADA PERJANJIAN KREDIT 

KEPEMILIKAN RUMAH (KPR)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah perjanjian baku pada perjanjian kredit kepemilikan rumah  (KPR) telah 

dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat sahnya perjanjian yang 

berlaku? 

2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian kredit kepemilikan rumah (KPR) yang 

telah dibuat secara sah bagi para pihak? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui apakah perjanjian baku pada perjanjian kredit kepemilikan 

rumah  (KPR) telah dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat 

sahnya perjanjian yang berlaku 

b. Mengetahui Bagaimana akibat hukum dari perjanjian kredit kepemilikan 

rumah (KPR) yang telah dibuat secara sah bagi para pihak 

2. Manfaat Penelitian 

Adapula manfaat yang diinginkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis 

                                                             
6 Gunawan Widjaja, 2001, Hukum Arbitrase, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 53. 
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Penelitian ini dimaksudkan bisa digunakan sebagai kontribusi gagasan, 

kepustakaan serta untuk ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kredit, 

bidang perjanjian, dan bidang hukum perdata lain khususnya perjanjian 

kredit kepemilikan rumah 

b. Manfaat Praktis 

1) Menjadi dasar acuan data guna penelitian yang lebih mendalam terkait 

permasalahan yang sama 

2) Memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat dalam memahami 

pengetahuan hukum mengenai penyelesaian hukum terkait dengan 

penyelesaian perkara perdata mengenai Perjanjian Kredit Kepemilikan 

Rumah 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debitur 

Prinsip-Prinsip Perjanjian 

Baku Pada Kredit 

Kepemilikan Rumah 

Perjanjian Baku Pada 

Perjanjian Kredit 

Kepemilikan Rumah 

Kreditur 

Syarat-Syarat 

Sahnya Perjanjian 

Akibat Hukum 

Prinsip-Prinsip Perjanjian 

Pada Umumnya 
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Dalam Kerangka pemikiran yang disajikan, yang menjadi pokok dari 

pemikirannya adalah syarat-syarat sahnya perjanjian serta penerapan prinsip 

prinsip perjanjian dalam suatu perjanjian kredit kepemilikan rumah yang 

berbentuk perjanjian baku. Dalam membuat perjanjian, prinsip-prinsip 

perjanjian dan syarat sahnya perjanjian haruslah dipenuhi oleh para pihak yang 

membuat perjanjian agar perjanjian tersebut memiliki keabsahan dan  sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Bentuk perjanjian dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah adalah 

perjanjian baku, yang mana pada umumnya si nasabah (debitur) hanya bisa 

tunduk kepada ketentuan ketentuan yang sudah dibuat sebelumnya oleh pihak 

bank (kreditur). Perjanjian baku dalam kredit bank dari beberapa macam 

perjanjian baku termasuk kedalam jenis perjanjian baku sepihak (perjanjian 

standar umum), yaitu perjanjian yang substansinya ditentukan oleh pihak yang 

memiliki kedudukan lebih dominan di dalam perjanjian itu, pihak yang kuat 

disini adalah kreditur yang lazimnya memiliki kedudukan lebih dominan 

(dalam hal ekonomi) dibandingkan dengan pihak debitur.7 

Perjanjian baku yang umumnya terjadi pada fasilitas kredit bank ini 

disebut dengan penyalahgunaan situasi akibat dari kondisi ekonomi yang lebih 

dominan. Ini dikarenakan pihak debitur dalam keadaan mendesak perlu 

mengadakan perjanjian dengan pihak yang secara ekonomis lebih berkuasa, 

yaitu bank sebagai kreditur karena kreditur memiliki fasilitas berupa 

                                                             
7 Kelik Wardiono, 2005, Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen : Sebuah Deskripsi 

Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 

11 
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pembiayaan yang dibutuhkan oleh debitur dan hanya diperoleh dari pihak 

kreditur.8 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan pada saat melaksanakan penulisan penelitian ini 

yaitu pendekatan Doktrinal (Normatif). Dengan metode ini penulis 

melaksanakan penelitian terhadap keabsahan perjanjian kredit kepemilikan 

rumah rakyat dengan berpatokan pada peraturan dan kepustakaan yang ada 

untuk diteliti yaitu prinsip-prinsip hukum perjanjian dan syarat-syarat sahnya 

perjanjian berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat pada KUHPerdata. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti pada saat melakukan 

penelitian ini yaitu penelitian deskriptif karena Dimaksudkan untuk 

memberikan suatu uraian tentang keadaan dan suatu gejala tentang perjanjian 

kredit kepemilikan rumah. 

3. Bentuk dan Jenis Data 

Penelitiaan ini menggunakan sumber data sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data yang terdiri dari dokumen yang sah, berbagai literasi, hasil-hasil 

penelitian, dan sebagainya. Data Sekunder ini berbentuk dokumen tertulis 

mengenai objek penelitian, yakni perjanjian kredit kepemilikan rakyat. 

 

 

                                                             
8 Meriam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis,  Bandung: Alumni, hal. 32-33 
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b. Data Sekunder 

Data Sekunder ini didapatkan dengan cara dilakukan wawancara 

terlebih dahulu. Data tersebut adalah data yang didapat penulis dengan cara 

melakukan wawancara dengan pihak Bank Panin dan nasabah Bank Panin 

yang menggunakan fasilitas kredit kepemilikan rumah. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data Studi Kepustakaan, yakni dilakukan dengan cara 

penelitian kepustakaan yang sumbernya dari peraturan perundang.-

.undangan, buku, dokumen yang sah, jaringan internet untuk mencari 

sumber-sumber data yang diniliai dapat dipertanggungjawabkan, serta hasil 

penelitian. 

b. Wawancara 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan melakukan wawancara kepada pihak Bank Panin dan nasabah Bank 

Panin yang menggunakan fasilitas kredit kepemilikan rumah 

5. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode deduktif analisis dengan pendekatan 

kualitatif, dimana penulis menyimpulkan sesuatu dari hal yang bersifat luas 

menjadi hal yang bersifat spesifik yang lalu menjadi objek kajian dan 

pemecahan masalah terkait perjanjian kredit kepemilikan rumah. 

F. Sistematika Penulisan 
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Guna lebih mudah dalam mengetahui dan memahami penelitian ini, dalam 

penulisan ini, sistematika penyusunan terdiri dari empat bab yang mana satu bab 

dengan yang lainnya saling berkaitan, ditambah pada tiap bab terdiri dari sub-sub 

bab. maka sistematika penulisannya akan dibuat sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

D. Kerangka Pemikiran 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

3. Prinsip-Prinsip Perjanjian 

4. Perjanjian Baku dan Prinsip-Prinsip Perjanjian Baku 

5. Akibat Perjanjian 

6. Hapusnya perjanjian 

B. Tinjauan Tentang Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) 

1. Pengertian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) 

2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

3. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit 

4. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) 
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BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Keabsahan Perjanjian Baku Pada Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah 

Berdasarkan Prinsip-Prinsip dan Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian yang 

berlaku 

B. Akibat hukum dari perjanjian kredit kepemilikan rumah bagi para pihak 

BAB IV : Penutup 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


