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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peningkatan Pembangunan nasional bertitik pada tolak ukur kondisi 

ekonomi yang dalam pengelolaan kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuata 

ekonomi yang nyata dengan bermodalkan sarana yang tersedia saat ini, ekonomi 

yang berfungsi sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut 

membutuhkan setidaknya penyediaan dana yang cukup besar. 

Salah satu penyediaan dana adalah dengan adanya perbankan, bank yang 

memang kegiatan usahanya adalah penyediaan dana bagi masyarakat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan menyebutkan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana berhubungan sangat erat 

dengan kepentingan umum, sehingga bank memiliki kewajiban untuk menjaga 

dana yang disalurkan dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Perbangkan juga 

harus mampu menyalurkan dana tersebut ke bidang yang lebih produktif 

khususnya dalam sasaran pembangunan.1 

 

 
1 Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, Hal. 105-106 
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Salah satu bagian penting dalam pembangunan dalam rangka 

mensejahterakan rakyat adalah terwujudnya kebutuhan masyarakat dalam 

bidang hunian atau perumahan. Perumahan adalah salah satu kebutuhan yang 

sangat penting serta mendasar bagi manusia, baik digunakan untuk tempat 

tinggal. Usaha, atau perkantoran dan fungsi-fungsi lainnya, akan tetapi saat ini 

belum lapisan masyarakat dapat memiliki dan menikmati rumah yang layak 

huni, sehat, aman dan permai.  

Peningkatan akan tuntutan kebutuhan manusia khususnya kebutuhan 

yang berkaitan dengan hunian adalah kebutuhan yang sangat mendasar 

disamping dengan kebutuhan pangan dan sandang menyebabkan timbulnya 

masalah-masalah yang berkaitan dengan perumahan, terutama di daerah 

perkotaan-perkotaan besar yang pesat dengan pembangunan, tingginya laju 

pertambahan penduduk dan masyarakat yang heterogen.2 

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

tentang Perumahan dan Pemukiman, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan 

rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian bagi 

pembinaan keluarga. Kebutuhan terhadap rumah atau hunian pada saat ini 

merupakan masalah nasional, terutama pada daerah perkotaan sehingga 

diperlukan solusi baik dari pemerintah secara Bersama-sama dengan 

masyarakat baik sebagai pelaku usaha ataupun konsumen sendiri. 

Sebagaimana disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

 
2 Eko Budihardjo, 1998, Sejumlah Masalah Pemukian Kota, Bandung: Alumni, Hal. 2 
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1992 tentang Perbankan, yaitu dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak, bank menyediakan pembiayaan berupa kredit untuk kepemilikan rumah 

atau sering kita kenal dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

Oleh karena itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman 

sebagai hunian yang layak secara terus menerus ditingkatkan untuk 

menyediakan jumlah perumahan yang makin banyak dan dengan harga yang 

terjangkau dengan kualitas yang layak huni terutama untuk golongan 

masyarakat yang tidak mampu membeli rumah secara tunai, maka mereka akan 

membeli rumah secara kredit melalui Lembaga keuangan perbankan dengan 

mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

Salah satu bank yang menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

adalah PT. Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang Kudus.  Kredit Kepemilikan 

Rumah adalah kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada masyarakat 

yang menginginkan untuk membeli hunian atau unit rumah yang telah 

disediakan oleh pihak Perusahana Perumahan dengan cara kredit. Kredit 

kepemilikan rumah selanjutanya yang disingkat dengan KPR adalah kredit yang 

diberikan oleh Bank Mandiri sebagai kegiatan usaha yang mendukung 

pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat yaitu untuk membantu 

anggota lapisan masyarakat untuk memiliki hunian rumah beserta tanahnya 

yang layak huni, sehat, aman, nyaman dan permai serta untuk dimiliki dan 

dihuni sendiri.  

Masyarakat yang merupakan nasabah yang menginginkan KPR dari 

Bank Mandiri harus memenuhi syarat-syarat yang dipersyaraktan oleh Bank 

Mandiri yang dapat digunakan sebagai dasar alasan pemohonan kredit. Hal ini 
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dikarenakan bank adalah lembaga perkreditan resmi yang hidup berdasarkan 

legalitas perundang-undangan. Disamping itu pihak bank juga masih akan 

mengadakan analisa kredit atau penilaian kredit yang akan dilakukan oleh 

pejabat bagian kredit terhadap permintaan kredit yang bersangkutan. Analisa 

kredit tersebut dimaksudkan untuk menganalisa dan melihat kemampuan dalam 

pembayaran kredit guna memperoleh keterangan kepercayaan bank dalam 

memberikan kreditnya. 

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga 

dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada 

nasabah.3 Namun tidak mudah untuk mengetahui secara pasti apakah orang 

yang mengajukan permohonan KPR tersebut adalah orang yang dapat 

dipercaya. Berbagai risiko dalam pemberian kredit dapat menyebabkan tidak 

dilunasinya kredit ketika tiba saat pelunasan sehingga terjadi kredit macet. 

Berdasarkan hal tersebut maka bank selaku pihak kreditur harus dapat 

menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis kredit dalam 

menyetujui suatu permohonan kredit yang diajukan.  

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam 

tentang judul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT 

PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI PT. BANK MANDIRI, KANTOR 

CABANG KOTA KUDUS.”  

 
3 Muh. Djumhana, 1992, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 299 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis merumuskan 

masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Bagaimana Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di 

PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Kudus? 

2. Bagaimana Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah 

(KPR) di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Kudus? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah 

(KPR) di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Kudus. 

b. Untuk mengetahui Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit 

Kepemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Kota 

Kudus Perspektif KUHPerdata. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar strata 1 

(Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakata. 

b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum 

terutama pada lingkup hukum perdata mengenai Pelaksanaan Perjanjian 

Kredit Kepemilian Rumah (KPR) di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Kota 
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Kudus pada khususnya dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama 

studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat secara Teoritis. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kepemilian Rumah (KPR) di PT. 

Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Kudus dan untuk memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangannya dibidang ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum perdata khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-

penelitian sejenisnya. 

2. Manfaat secara Praktis. 

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang 

akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian 

sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi 

mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan 

dan pemahaman terkait Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kepemilian Rumah 

(KPR) di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Kudus. 
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E. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Kata perikatan ini mempunyai arti yang lebih lugas daripada perikataan 

perjanjian, sebab kata perikatan tidak hanya mengandung pengertian hubungan 

hukum yang timbul dari perjanjian saja, tetapi juga perihal hubungan hukum 

yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian, yaitu perihal perikatan 

yang timbul dari Undang-undang, tidak memerlukan adanya suatu persetujuan.4 

Satu hal pokok yang harus diketahui agar perjanjian itu mempunyai 

kekuatan mengikat adalah syarat sahnya perjanjian. Mengenai syarat sahnya 

perjanjian Purwahid Patrik mengemukakan bahwa syarat sah tersebut dapat 

ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menentukan bahwa untuk 

sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:5 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

 
4 Edy Putra The Aman, 1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Yogyakarta: Liberty, 1989, 

Hal. 17 
5 Purwahid Patrik, 1986, Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian, Semarang: Badan 

Penerbit UNDIP, Hal. 3. 
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2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

Dari segi bahasa, kredit berasal dari kata credere yang diambil dari 

bahasa Romawi yang berarti kepercayaan. Bila seseorang atau badan usaha 

mendapat fasilitas kredit dari bank, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman 

dana dari bank pemberi kredit. Sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan 

perkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya rasa saling percaya, 

pemberi kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan 

sanggup memenuhi kewajibannya baik pembayaran, bunga ataupun jangka 

waktu pembayaran yang telah disepakati bersama.6 

Dalam pelaksanaan kredit ada 4(empat) unsur kredit yang harus 

dipenuhi, antara lain:7 

1. Kepercayaan 

Bahwa setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank bahwa 

kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka 

waktu yang sudah diperjanjikan. 

2. Waktu 

Bahwa antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali 

oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan 

dipisahkan oleh tenggang waktu. 

 
6 Mohammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya, Bandung, 1993. hal. 217 
7 Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 1995, hal 25 
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3. Risiko. 

Bahwa antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali 

oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan 

dipisahkan oleh tenggang waktu. 

4. Prestasi. 

Bahwa setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan debitur 

mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu 

prestasi dan kontra prestasi. 

Perjanjian Kredit menurut hukum Perdata Indonesia merupakan salah 

satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga 

KUH Perdata yaitu pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. 

Perjanjian kredit seperti diuraikan tersebut di atas, yang menunjukkan 

unsur pinjam meminjam di dalamnya yaitu pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak debitur. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa; 

“pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang 

habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakanganan ini 

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama 

pula”. 

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan R. Subekti yang menyatakan 

dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu 
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pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam 

sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.8 

Dalam membuat perjanjian kredit terdapat beberapa judul dalam praktek 

perbankan tidak sama satu sama lain, ada yang menggunakan judul perjanjian 

kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit, dan 

lain sebagainya. Meskipun judul dari perjanjian tersebut berbeda-beda tetapi 

secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman 

berbentuk uang.9 

Mengenai pembakuan bentuk draft isi perjanjian kredit, antara bank 

sendiri belum terdapat kesepakatan. Namun mengenai isi perjanjian kredit 

seperti dikemukakan dalam oleh Hasanuddin, pada pokoknya selalu memuat 

hal-hal berikut:10 

1. Jumlah maksimum kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya.  

2. Besarnya bunga kredit dan biaya-biaya lainnya.  

3. Jangka waktu pembayaran kredit. 

4. Ada dua jangka waktu pembayaran yang digunakan, yaitu jangka waktu 

angsuran biasanya secara bulanan dan jangka waktu kredit. 

5. Cara pembayaran kredit. 

6. Klausula jatuh tempo 

7. Barang jaminan kredit dan kekuasaan yang menyertainya serta persyaratan 

penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan. 

 
8 R. Subekti, 1986, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. 

Bandung: Alumni, Hal. 13. 
9 Sutarno, 2003, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank, Bandung: Alfabeta, Hal. 97. 
10 Hasanuddin Rahman, 1995, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, 

Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 60 
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8. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur, termasuk hak bank untuk 

melakukan pengawasan dan pembinaan kredit. 

9. Biaya akta dan biaya penagihan hutang yang juga harus dibayar debitur. 

Menurut Kasmir, Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit 

menurut ketentuan sebagai berikut:11 

1. Lancar (pas) 

Lancar artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran hutang pokok) 

diselesaikan oleh nasabah secara baik. 

2. Dalam Perhatian Khusus (special mention) 

Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1-2 bulan 

mutasinya mulai tidak lancar, debitor mulai menunggak. 

3. Kurang Lancar (sub-standard)  

Dikatakan kurang lancar, yaitu kualitas kredit yang tingkat 

pengembaliannya mencerminkan keadaan yang kurang baik karena terdapat 

tunggakan pembayaran dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan. 

4. Diragukan (doubtful loan) 

Dikatakan diragukan yaitu kredit yang digolongkan diragukan karena 

kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kredit kurang 

lancar serta akan mempengaruhi kualitas kolektibilitas kredit, tetapi 

berdasarkan penilaian, (a) bahwa kredit masih dapat diselamatkan dan 

agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam, (b) 

 
11 Kasmir, 2014, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Dalam Intan Wulandari, Dkk, Analisis 

Kebijakan Loan to Value Sebagai Usaha Meminimalisir Kredit Bermasalah Dalam Penyaluran 

Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor 

Cabang Kediri), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 38 No. 1 September 2016, Hal.118. 
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kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai 100% dari 

hutang peminjam. 

5. Macet (loss) 

Kredit macet adalah kredit yang dikelompokkan kedalam kredit tidak 

lancar dilakukan debitor atau tidak bisa ditagih. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada 

hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah 

yang berlaku dalam masyarakat, dam menjadi acuan perilaku seitap orang.12 

Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terbatas tentang norma 

atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang tekait dengan objek yang 

diteliti. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha untuk 

mengungkapkan dan menggambarkan suatu keadaan atau gejala dalam 

masyarakat khususnya tentang Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

secara rinci dan sistematis. 

 

 

 
12 Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, Hal. 66. 
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3. Bentuk dan Jenis Data 

Adapun jenis dan sumber data penulis gunakan dalam melaksanakan 

penelitian ini adalah: 

a. Data Sekunder  

Data Sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang yang 

terkait dengan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), buku hukum 

perjanjian, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta 

pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

b. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, 

dan bahan pustaka lainnya. 

c. Data Primer  

Data primer ialah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari 

tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama dan belum diolah dan 

diuraikan orang lain.13 Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu bahan yang didapatkan dari Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR). 

 

 

 
13 Hilman Hadikusumo, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: 

Mandar Maju, hal. 65. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode 

pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan dimana data kepustakaan ini 

diperoleh melalui penelitian yang meliputi berbagai dokumen-dokumen 

yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Adapun instrumen 

pengumpulan yang digunakan berupa catatan atau form dokumentasi, yaitu 

suatu alat pengumpulan data sekunder yang berisi format-format khusus 

yang dibuat untuk menampung berbagai macam data yang diperoleh selama 

kajian dilakukan. 

5. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis 

deskriptif, yaitu analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu 

menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga lebih mudah 

dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar 

faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data 

yang diperoleh.14 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian  

 
14M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 100. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Sah Perjanjian  

3. Asas-asas Perjanjian  

4. Prestasi Wanprestasi, Overmacht, dan Perbuatan Melanggar 

Hukum  

5. Akibat Hukum Perjanjian  

B. Tinjauan Umum tentang Kredit  

1. Pengertian Kredit Pemilikan Rumah  

2. Objek dan Subjek Kredit Pemilikan Rumah  

3. Prinsip-Prinsip Dalam Kredit Pemilikan Rumah 

4. Jaminan Dalam Kredit Pemilikan Rumah  

5. Berakhirnya Kredit Pemilikan Rumah 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. 

Bank Mandiri Kantor Cabang Kota Kudus. 

B. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah 
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16 

 

 

 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 
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DAFTAR PUSTAKA 

 


