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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia ialah 

memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum 

dilaksanakan pembangunan nasional hakikatnya yaitu pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang 

menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan 

kepuasan batiniah. Pembangunan nasional 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. Peran perbankan dalam pembiayaan akan semakin 

besar, hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan 

berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian 

disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju 

ke arah yang lebih produktif.
1
 

Selanjutnya dalam konstitusi Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 

28H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menegaskan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.”  

                                                 
1
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Memenuhi kebutuhan hidup yang layak sesuai amanat Undang-undang 

dapat didefinisikan sebagai terpenuhnya kebutuhan pokok, adapun kebutuhan 

pokok terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat 

tinggal). Dari ketiga kebutuhan pokok tersebut, kebutuhan yang menjadi hal 

yang paling berat terletak pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal atau 

disebut dengan rumah. Rumah sebagai tempat tinggal mempunyai peran yang 

strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa sebagai salah satu 

upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan 

produktif sehingga terpenuhinya tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar 

bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan 

tahapan atau siklus kehidupan manusia.
2

 Rumah yang dibangun oleh 

penyelenggara pembangunan perumahan dapat dijual kepada konsumen 

dengan sistem pembayaran lunas. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan 

untuk membeli rumah yang dibangun oleh penyelenggara pembangunan 

perumahan dengan sistem pembayaran lunas disebabkan oleh keterbatasan 

kemampuan ekonomi.  

Bentuk perhatian pemerintah terhadap pemukiman masyarakat terlihat 

dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan 

Pemukiman Pasal 54 (1) :  

“1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR); 

2) Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1, Pemerintah dan/ Pemerintah Daerah wajib 

                                                 
2
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memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui 

program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan 

berkelanjutan.”  

Dalam usaha untuk memiliki rumah, tidak semua golongan masyarakat 

dapat membeli secara tunai, terutama golongan masyarakat berpenghasilan 

rendah dan menengah. Masyarakat yang ingin memiliki rumah tetapi tidak 

mampu membeli secara tunai dapat menggunakan fasilitas kredit pemilikan 

rumah yang diberikan oleh Bank kepada masyarakat untuk membeli rumah 

yang dibangun oleh Developer (perusahaan pengembang) dengan cara cicilan 

melalui perjanjian kredit. Perjanjian kredit antara pihak Bank dengan Nasabah 

pemohon atau penerima kredit harus mengacu pada ketentuan Pasal 1313 

KUHPerdata, yakni perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu 

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

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut 

menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya 

terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau 

prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang 

(pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut 

memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu 

ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi 

(Debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut 

(kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih 

orang, bahkan dalam perkembangannya pihak tersebut dapat juga terdiri dari 

satu atau lebih badan hukum. Untuk memberikan kesempatan kepada 
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konsumen agar dapat memiliki rumah yang dibangun oleh penyelenggara 

pembangunan perumahan dapat ditempuh dengan cara pembelian rumah 

secara kredit melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
3
 

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan PP No 64 tahun 

2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR). Pasal 1 (6) PP No 64 tahun 2016 menyatakan bahwa : “Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai 

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk 

memperoleh rumah.”  

Dalam menata pemenuhan kebutuhan pokok, Pemerintah 

mempermudah masyarakat menegah kebawah untuk dapat memiliki rumah 

dengan memberikan subsidi pembelian rumah dengan cara kredit, tentunya 

untuk memperoleh kredit MBR banyak proses yang harus dilewati, kendala-

kendala dalam melaksanakan kredit MBR sampai ketahap perjanjian kredit 

(PK).  

Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau 

Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

pada Pasal 10 (1) menyatakan bahwa : “(1) Kelompok sasaran penerima KPR 

Bersubsidi sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. Memiliki KTP;  

b. Tidak memiliki rumah;  

                                                 
3
 Ibid, hlm.229  
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c. Belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan 

rumah dari pemerintah; 

d.  Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);  

e. Memiliki SPT Tahunan PPh Orang pribadi sesuai peraturan perundang-

undangan;  

f. Memiliki penghasilan tidak melebihi batas penghasilan sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dibuktikan dengan slip gaji yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan penghasilan 

dari yang bersangkutan untuk penghasilan tidak tetap yang diketahui oleh 

kepala desa/lurah tempat KTP diterbitkan.”  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 552/KPTS/M/2016 tentang Batasan Penghasilan Kelompok 

Sasaran KPR Bersubsidi, Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak dan 

Satuan Rumah Sejahtera Susun, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka 

Perumahan disebutkan bahwa batasan penghasilan kelompok sasaran KPR 

Bersubsidi adalah masyarakat yang memiliki penghasilan maksimal Rp 4 juta 

per bulan untuk rumah tapak, dan Rp 7 juta per bulan untuk rumah susun.Oleh 

karena itu, tidak semua masyarakat bisa memperoleh kredit MBR, hanya 

masyarakat yang memiliki batasan penghasilan tertentu yang dapat 

memperoleh kredit MBR. Dalam memperoleh kredit MBR banyak tahap-

tahap yang harus dilewati, persyaratan yang harus dipenuhi, serta kendala-

kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kredit MBR.  

Penetapan penghasilan menjadi permasalahan bagi masyarakat yang 

tidak memiliki penghasilan tetap, seperti buruh buruh, petani, nelayan, pekerja 
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rumahan, dll. Selanjutnya hal yang dilematis terjadi saat bank yang menjadi 

penyalur perumahan MBR memiliki syarat syarat yang harus dipenuhi oleh 

masyarakat untuk mendapatkan rumah MBR tersebut, hal ini dikarenakan 

resiko yang harus dipertimbangkan oleh bank dalam memberikan kredit 

kepada MBR.  

Namun adanya situasi yang sedang dialami hampir di seluruh belahan 

dunia saat ini akibat pandemi virus corona atau dikenal juga dengan istilah 

Covid-19 cukup serupa. Hal ini diakibatkan dampak yang ditimbulkan akibat 

pandemi virus tersebut nyatanya menyerempet hampir seluruh aspek dan 

bidang dalam keberlangsungan bermasyarakat bahkan bernegara.Termasuk 

diantaranya para pelaku usaha baik disektor barang maupun jasa ikut 

mengalami dampak akibat pandemi yang belum juga berkesudahan hingga 

saat ini, khususnya di Indonesia.  

Keadaan tersebut tidak terlepas dari bagaimana strategi yang diambil 

Pemerintah Indonesia dalam hal ini dalam menangani pandemi. Bentuk 

strategi yang diambil tersebut tidak lain dimulai dari pembentukan gugus 

tugas percepatan penanganan COVID-19, penutupan akses keluar masuk batas 

wilayah Indonesia hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) di wilayah-wilayah yang dirasa perlu dan merupakan wilayah dengan 

penyebaran virus yang cukup besar dibanding wilayah-wilayah lainnya.  

Adapun yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah pembatasan kegiatan tertentu 
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penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan 

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kemudian mengenai 

pedoman pelaksanaannya turut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19).  

Keadaan pandemik pada masa sekarang telah ditetapkan menjadi 

keadaan darurat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Penetapan status darurat bukan bencana alam atas pandemik Corona 

Virus Disease 2019. Segala tindakan yang dilakukan terkait penanganan dan 

pencegahan penyebaran virus Corona Virus Disease 19 harus bersesuaian 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah melaui keberadaan aturan- 

aturan hukum yang diterbitkan pasca dimulainya masa pandemik virus di 

Indonesia akhir januari lalu.  

Akibat penetapan status darurat oleh pemerintah atas pandemi covid-

19 yang terjadi saat ini di Indonesia, pemerintah dalam hal ini turut 

menerbitkan kebijakan disektor perkreditan rakyat. Hal tersebut terlihat dari 

bagaimana kemudian pemerintah menetapkan kebijakan relaksasi pembayaran 

kredit oleh debitur terhadap kreditur dalam kegiatan perkreditan rakyat 

berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 

/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan 

Konteriklikal tentang Dampak Penyakit Virus Corona 2019.  
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Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN 

RUMAH (KPR) BERSUBSIDI DI MASA PANDEMI COVID-19 Studi di 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo”  

Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan pembaca dapat 

mengambil manfaat untuk menambah pengetahuan tentang kredit pemilikan 

rumah. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini digunakan sebagai pembatas 

ruang lingkup dari pembahasan agar terarah langsung kepada pokok 

permasalahan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka 

penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

bersubsidi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Solo?  

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan perjanjian Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk Kantor Cabang Solo saat pandemi Covid-19 ini dan bagaimana upaya 

mengatasinya?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan perjanjian Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi di PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor Cabang Solo. 

2. Menganalisis terkait kendala dalam melaksanakan perjanjian Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor Cabang Solo di masa pandemi Covid-19 ini dan 

upaya untuk mengatasinya. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain sebagai rujukan dalam 

menghadapi permasalahan yang sama. Penelitian ini memiliki manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Bagi Penulis. 

a. Menambah pengetahuan kepada penulis mengenai pelaksanaan 

perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dalam 

lembaga perbankan. 

b. Mengembangkan pola pikir penulis terkait dengan kendala dalam 

pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi 

di masa pandemi Covid-19 ini serta upaya untuk mengatasinya. 
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2. Manfaat Bagi Masyarakat. 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan 

dan pelajaran kepada kehidupan hukum masyarakat yang berkaitan 

dengan pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

bersubsidi antara lembaga perbankan dengan nasabah. 

c. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan 

kendala dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) bersubsidi di masa pandemi Covid-19 ini serta upaya untuk 

mengatasinya. 

3. Manfaat Bagi Ilmu Hukum. 

a. Menambah literatur dan informasi terhadap penelitian guna 

perkembangan hukum di masa mendatang. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak 

yang memiliki permasalahan serupa.                                                                                                              

 

E. Metode Penelitian 

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif. Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait aspek 

hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) bersubsidi di PT  Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Solo, kendala dalam pelaksanaan perjanjian Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi PT  Bank Tabungan Negara (Persero) 
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Tbk Kantor Cabang Solo di masa pandemi Covid-19 ini serta upaya untuk 

mengatasinya. 

2. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian 

yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta yang tampak di lapangan. 4 Obyek penelitian disini 

mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi di PT  Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo. Bertujuan untuk 

memberikan data yang dinamis dan sistematis mengenai pelaksanaan 

perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi PT  Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo di masa pandemi Covid-19 ini 

terkait dengan kendala dan upaya untuk mengatasinya. 

3. Sumber dan Jenis Data 

Adapun penjelasan sumber dan jenis data yang digunakan oleh 

penulis adalah sebagai berikut ini : 

a. Penelitian Kepustakaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data 

sekunder diantaranya : 

1) Bahan Hukum Primer 

                                                 
4
 Soerjono Soekanto dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 

hal 23. 
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh 

secara langsung dari sumber pertama5 berupa Undang-Undang yaitu 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Bahan Hukum Sekunder. 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum lain yang 

berhubungan dengan penulisan penelitian ini yang meliputi : 

 Buku-buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian; 

 Dokumen-dokumen terkait; 

 Karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan penelitian. 

Fungsi bahan hukum sekunder adalah untuk mendukung adanya 

bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis.  

b. Penelitian di Lapangan. 

Penelitian di lapangan dilakukan oleh penulis untuk 

memperoleh data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama yaitu dengan penelitian langsung di lapangan yang 

diantaranya: 

1) Lokasi Penelitian. 

Penulis memilih lokasi penelitian di PT  Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor Cabang Solo di Jalan Slamet Riyadi No. 282 

Solo, Jawa Tengah. Penulis memilih PT  Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor Cabang Solo karena lokasi penelitian dekat 

                                                 
5
 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-

Press), hal 10. 
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dengan tempat tinggal penulis sehingga dapat mempermudah 

penulis untuk menyusun hasil  penelitian ini. 

2) Subyek Penelitian. 

Subyek dalam penelitian yang dilakukan penulis ini adalah 

pelaksanaan perjanjian di PT  Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk Kantor Cabang Solo selaku penyedia Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) bersubsidi. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data 

untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan yang digunakan oleh penulis yaitu dengan 

mencari landasan teoritis dari permasalahan dalam penelitian 

penelitiannya sehingga penelitian penelitian yang dilakukan bukanlah 

aktivitas yang bersifat “trial and error”.
6
 Dilakukan dengan cara 

belajar kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh bahan hukum 

yang diperlukan serta dilakukan dengan cara mencari, mencatat, 

mempelajari, dan mengutip bahan hukum yang diperoleh dari buku-

buku, peraturan perundang-undangan dan data-data lainnya yang ada 

kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan 

perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi PT  Bank 

                                                 
6
 Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

hal 155. 
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Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo di masa pandemi 

Covid-19. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan metode 

pengumpulan data menggunakan pendekatan guna untuk mendapatkan 

data primer dengan cara mengamati obyek datanya.
7
 Cara perolehan 

data penelitian ini yaitu : 

1) Menyusun Daftar Pertanyaan. 

Penulis menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan 

kepada pihak PT  Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor 

Cabang Solo terkait dengan pelaksanaan perjanjian Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi di masa pandemi Covid-19 

ini. 

2) Wawancara. 

Penulis memperoleh keterangan dengan melakukan proses 

wawancara secara langsung dengan pihak PT  Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo terkait dengan 

pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi 

di Kantor PT  Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor 

Cabang Solo Jalan Slamet Riyadi No. 282 Solo, Jawa Tengah. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian penelitian ini 

adalah analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif ini dilaksanakan 

                                                 
7
 Jogiyanto, 2008, Metode Penelitian, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal 89. 
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oleh penulis dengan cara menganalisis bahan hukum yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan, dokumen-dokumen 

terkait, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum 

terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi di masa pandemi 

Covid-19 ini yang kemudian disesuaikan dengan data-data yang 

didapatkan oleh penulis dari studi lapangan berupa hasil wawancara 

dengan pihak yang bersangkutan, yang selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif, dijabarkan permasalahannya kemudian diambil suatu 

kesimpulan. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Dalam rangka mempermudah pembaca untuk memahami isi skripsi ini, 

maka penulis mengemukakan sistematika skripsi yang meliputi: 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman surat pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi. Bagian isi terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Perumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Hasil Penelitian  

E. Metode Penelitian  

F. Sistematika Skripsi  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit  

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit  

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  

1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.  

2. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Non Subsidi.  

D. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19  

E. Tinjauan Umum Tentang PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk 

F. Tinjauan Umum Tentang Overmacht 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Bersubsidi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Solo  

B. Kendala Dalam Melaksanakan Perjanjian Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) Bersubsidi PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor Cabang Solo Saat Pandemi Covid-19 

dan Upaya Mengatasinya  

BAB IV PENUTUP  

A. Kesimpulan  

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


