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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya
pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna
mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa berbagai unsur
pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Pembangunan ekonomi
yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi
ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial guna mencapai kesejahteraan
manusia itu sendiri secara berkesinambungan .
Salah satu kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah dalam pembangunan
ekonomi nasional adalah memposisikan bank sebagai lembaga intermediasi dan
penunjang pembayaran.
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 2 memaksudkan Bank adalah badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Pada tahun 1974, Pemerintah menunjuk bank Bank Tabungan Negara sebagai
wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat melalui Surat Menteri Keuangan
RI No. B-49/MK/I/1974. Maka mulai tahun 1976 mulailah realisasi Kredit Pemilikan
Rumah (KPR) pertama kalinya oleh BTN sebagai satu-satunya bank yang
mempunyai konsentrasi penuh dalam pengembanan bisnis perumahan di Indonesia
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melalui dukungan KPR-BTN. Dan berkat KPR pulalah BTN terus dihantarkan pada
kesuksesannya sebagai bank yang terpercaya, handal dan sehat. Pada tahun 1992
bank BTN menjadi PT. Bank Tabungan Negara untuk menjadi bank bergrak lebih
luas dengan fungsinya sebagai bank umum. Dan memang untuk mendukung bisnis
KPR tersebut, BTN mulai megembangan produk-produk layanan perbankan
sebagaimana layaknya bank umum. Tahun 1997 manajemen BTN menetapkan
kebijakan strategisnya untuk mengembalikan BTN pada bisnis intinya, yaitu bisnis
pembiayaan perumahan. 1
Hal ini dikarenakan permintaan masyarakat akan perumahan semakin
meningkat, dan keterbatasan sumber dana dari pemerintah tidak memungkinkan
untuk menerapkan kebijaksanaan subsidi secara besar-besaran dalam program
pengadaan

perumahan

rakyat,

maka

pemerintah

dalam

kebijaksanaannya

menentukan bahwa akan sebanyak mungkin menyertakan pihak swasta untuk
berperan dalam pembangunan perumahan ini. 2
Produk kredit yang ditawarkan oleh bank BTN ada dua macam yaitu kredit
perorangan dan kredit umum/korporasi. Salah satunya kredit perorangan mengenai
pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). KPR yang dikeluarkan oleh bank BTN
dapat di golongkan berbagai macam, baik menurut sifat penggunaan, jangka waktu
pemakaian, keperluan kredit maupun jaminan kredit.
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
1
2

Sejarah KPR-BTN, www.btn.co.id
F. X. Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 57
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pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.
Masyarakat untuk memperoleh KPR Bank Tabungan Negara (persero) harus
mengumpulkan data-data yang dapat digunakan sebagai alasan pemohonan kredit.
Alasan-alasan inilah yang dapat dijadikan sebagai bahan utama mungkin tidaknya
seseorang mendapatkan kredit dari bank. Hal ini 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.
Sebenarnya analisa kredit dilakukan untuk menghindari kemungkinan
terjadinya wanprestasi atau ingkar janji, ini kalau menurut Hukum Perdata, sedang
dalam dunia perbankan ini disebut kredit macet yaitu suatu keadaan dimana seorang
nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. 3
Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga
dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada
nasabah4. 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

3
Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan,
Jakarta, 1996, hlm. 131
4
Muh. Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. hlm.
299.
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bank selaku pihak kreditur harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dengan
melakukan analisis kredit dalam menyetujui suatu permohonan kredit yang diajukan.
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun
1992 pasal 8 ayat (1) yang mnyebutkan bahwa, dalam memberikan kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan
berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan
analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah
debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai
dengan yang diperjanjikan.
Dalam pelaksanaan perjanjian biasanya terdapat hambatan-hambatan yang
terjadi contohnya, pemenuhan prestasi terlambat. Hambatan atau gangguan dapat
datang dari pihak kreditur yaitu bank, tetapi pada umumnya atau sebagian besar
hambatan datang dari pihak debitur atau nasabah yang terlambat memenuhi angsuran
atau tidak membayar hutangnya (wansprestasi). Itikad tidak baik dari debitur yang
merupakan salah satu faktor kendala penyelesaian KPR bermasalah yaitu bahwa
debitur akan memanfaatkan beberapa kelemahan yang ada pada bank untuk tujuan
tidak membayar kreditnya pada bank.
Mengingat besarnya resiko yang akan diterima bank apabila debitur
wansprestasi, maka perjanjian kredit bank diberikan dalam bentuk standar. Bank
menyediakan blangko (formulir, model) perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan
terlebih dahulu. Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya
diberitahukan dengan pemohon. Pemohon dimintakan pendapatnya apakah dapat
menerima syarat-syarat yang di dalam formulir. Hal-hal yang kosong (belum diisi)
didalam blangko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya yaitu antara
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lain jumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit5. Hal tersebut
menunjukan bahwa perjanjian kredit dalam praktek tumbuh sebagai perjanjian
standar (standard contact).
Pengamanan kredit oleh bank melalui analisis yang mendalam tersebut pada
hakikatnya adalah untuk memperkecil risiko, bahkan sampai pada menghilangkan
risiko yang mungkin timbul atau yang terjadi, sehingga debitur dapat memenuhi
prestasinya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.
Pemberian KPR yang dilakukan oleh bank BTN (kreditur), tidak lepas dari
jaminan. Dengan adanya jaminan, kreditur akan merasa aman atas penentuan prestasi
dari pihak debitur. Pasal 1131 KUH Perdata menyinggung masalah jaminan yaitu
“segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang
sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala
perikatan perorangan”. Pasal tersebut mengatur jaminan secara umum dalam setiap
perikatan. Sedangkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undangundang No. 7 Tahun 1992 tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan jaminan.
Hanya saja dari kedua ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa jaminan erat
kaitannya dengan masalah utang. Hal ini terjadi karena dalam perjanjian pinjammeminjam uang yang biasanya pihak kreditur meminta kepada debitur menyediakan
jaminan berupa sejumlah harta ekayaannya untuk kepentingan plunasan utang,
apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi.
Dari hal tersebut dapat diberikan pengertian, bahwa jaminan adalah suatu
perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah
hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang

5

Mariam Darius Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Ctk ketiga, Bandung, 1983,

hlm. 35.
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berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang
debitur.
Pemberian KPR oleh kreditur sering mensyaratkan di sediakannya jaminan
kebendaan misalnya Hak Tanggungan Atas Tanah karena jaminan ini di nilai sangat
aman oleh bank sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak
Atas Tanah, yang menyebutkan bahwa apabila terjadi cidera janji oleh debitur, maka
pemegang Hak Atas Tanah pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak
Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (parate eksekusi). Tetapi jaminan
ini tidak mutlak diterapkan oleh kreditur artinya masih ada kemungkinan adanya
jaminan-jaminan lain yang yang dimintakan oleh pihak kreditur. Hal ini dilakukan
oleh kreditur semata-mata untuk lebih mengamankan pengembalian kredit yang telah
dikeluarkannya.
Meskipun bank telah melakukan upaya pengawasan. Pegawasan yang
dilakukan oleh bank yaitu preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum
terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pihak bank dan pengawasan
represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya sesuatu. Dalam
kenyataannya, debitur seringkali melakukan wanpresasi yang mengakibatkan kredit
macet.
Permasalahan kredit macet yang menimpa dunia perbankan sebagai akibat dari
adanya wansprestasi atau keterlambatan dalam pembayaran oleh debitur ditambah
dengan banyaknya kredit yang dijamin dengan jaminan kebendaan akan tetapi
jaminan tersebut setelah dijual tidak mencukupi untuk memenuhi hutangnya.
Sehingga dengan itu dapat diwujudkan sebuah dunia perbankan yang sehat karena
pada dasarnya modal pokok untuk perkreditan dari bank-bank ialah sumber
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simpanan dari masyarakat, bagi bank milik BUMN dapat juga bersumber dari uang
negara.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi KPR oleh debitur di Bank BTN
Yogyakarata?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan kreditur apabila debitur
wansprestasi KPR di Bank BTN Yogyakarata
D. Tinjauan Pustaka
Pengertian perjanjian dapat ditemukan dalam Buku III BAB II KUH Perdata.
Istilahg perjanjian itu sendiri di dalam KUH Perdata disebut sebagai persetujuan
yang merupakan terjemahan dari kata Overeenkmost dalam Burgejilk Wetboek (BW)
yang berarti sepakat atau setuju.
Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH. Definisi yang terdapat di
dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata tersebut tidak lengkap dan terlalu luas.
Tidak lengkap karena di rumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.
Sedangkan terlalu luas karena dapat mencangkup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan
di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga6.

6

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, cetakan pertama, Alumni, Bandung,
1994. hlm. 18
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Perjanjian menurut Prof. Subekti, SH adalah Suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada orang lain atau diamana dua orang saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal.7
Menurut J.Satrio Perjanjian8 di bagi menjadi dua yaitu :
a) Dalam arti luas berarti setiap perjanjian menimbulkan akibat hukum sebagai yang
dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya
perkawinan, perjanjian perkawinan, dll.
b) Dalam arti sempit “perjanjian” disini hanya ditunjukkan kepada hubung-hubungan
hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku
III B.W.
Adapun hubungan antara perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa dari
perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum (perikatan) yang mengikat
antara pihak-pihak yang berjanji. Perikatan dapat bersumber dari “Perjanjian”, akan
tetapi perlu diingat bahwa subyek hukum yang terikat dengan subyek hukum yang
lan tidak selalu karena diantara keduanya telah dibuat perjanjian terlebih dahulu,
bahkan dalam hal tertentu menurut Undang-Undang, belum atau tidak adanya
perjanjian-pun subyek hukum dapat terikat dengan subyek hukum yang lainnya.9
Didalam prakteknya, terkadang istilah perjanjian disebut pula dengan istilah
persetujuan atau kontrak. Sering orang menyebutnya sebagai kesepakatan.

7

R. Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan XI, PT. Intermasa, Jakarta, 1987. hlm. 1
J. Satrio, Hukum Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. hlm. 23
9
Yudhi Arlan dan Gusman Aresha (Tim Penyusun) , Aspek Hukum, dalam modul Materi
Pembelajaran Pejabat Kredit Lini, Bank Rakyat Indonesia Kantor Pusat, Jakarta, 2001, hlm. 9
8
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Suatu perjanjian agar dapat berlaku dan mengikat para pihak yang
membuatnya, haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana
tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Dari keempat syarat tersebut di atas dapat dikategorikan menjadi dua; yaitu
syarat Subyektif (syarat yang harus di penuhi oleh subyek yang mengadakan
perjanjian) dan syarat Obyektif (syarat yang harus dipenuhi menyangkut obyek yang
menjadi inti perjanjian).
Yang termasuk syarat Subyektif adalah syarat yang pertama dan yang kedua,
sedangkan syarat Obyektif adalah syarat yang ketiga dan keempat. Pentingnya
pembagian ini berkaitan dengan akibat hukum yang terjadi apabila syarat tersebut
tidak dipenuhi oleh para pihak. Apabila syarat Subyektif tidak dipenuhi maka
perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan melalui
putusan hakim, artinya perjanjian masih berlaku selama belum ada putusan dari
hakim, tetapi sayarat Obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal
demi hukum yang artinya sejak semula harus dianggap tidak pernah terjadi suatu
perjanjian tanpa melalui putusan hakim terlebih dahulu.
Kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” yang artinya percaya atau credo
atau creditium yang berarti saya percaya.
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Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbangkan memberi pengertian
kredit, yaitu :
“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”.
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 tidak mengatur tentang perjanian kredit, untuk itu kembali kepada arti
kredit itu sendiri. Maka Perjanjian kredit adalah perjanjian yang prestasinya untuk
memberikan sesuatu, yaitu bagi bank (kreditur) untuk memberikan uang pinjaman
dan bagi peminjam (debitur) untuk melunasi uang yang telah di pinjamkannya pada
bank dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan sesuai dengan
kesepakatan dalam perjanjian.
Sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk
kredit bukan dana milik bank sendiri melainkan dana yang berasal dari masyarakat
sehingga penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui
analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan
pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan
jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang lengkap10.

10

Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan, Alfabeta, Bandung, 1989. hlm. 2.
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Analisis kredit merupakan suatu proses yang digunakan oleh bank dalam
menentukan apakah akan memberikan suatu pinjaman atau tidak berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan untuk mengukur risiko pinjaman macet.
Tujuan analisis

kredit

adalah untuk menentukan kesanggupan dan

kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan
persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman11.
Subyek hukum dalam perjanjian kredit bank adalah pihak yang memberikan
kredit dan pihak yang menerima kredit. Pihak yang memberikan kredit adalah bank
sedangkan yang menerima kredit dapat perorangan atau badan hukum. Pihak yang
memberikan kredit dinamakan kreditur sedangkan pihak yang menerima kredit
dinamakan debitur.
Subyek perjanjian kredit menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998
adalah bank sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur, baik badan pribadi,
badan hukum, korporasi, atau kumpulan orang-orang yang bukan badan hukum.
Adapun obyek perjanjian kredit adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu dan tidak berbentuk barang. Artiya kredit selalu diberikan dalam bentuk
uang atau tagihan. Apabia kredit dipersamakan dengan pembelian barang, maka
merupakan kredit berdasarkan tujuannya untuk membeli barang atau benda
tertentu.12
Pengertian kreditur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

11

Edward W. Reed, Edward K. Gill, Bank Umum- edsi keempat, Aksara, Jakarta, 1993. hlm

184.
12

Jurnal Ilmu Hukum Fak. Atma Jaya Yogyakarta, Justitia Et Pax, vol. 27, No. 2, Desember
2007, hlm. 185
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“Kreditor adalah yang berpiutang, yang memberikan kredit, penagih”13.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 1992 tentang Perbankan tidak memberikan penjelasan tentang
‘kreditur’ secara implisit bahwa kreditur yang dimaksud dalam undang-undang ini
adalah bank.
Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi

pengertian debitur, yaitu:

”Debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain14.
Secara normatif pengertian debitur sebagai nasabah. Debitur seperti tercantum
dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu;
“Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah atau yang dipersamakan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah
yang bersangkutan”.
Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap
perikatan. Wujud prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan
tidak berbuat sesuatu, sebagaimana telah tercantum di dalam pasal 1234 KUH
Perdata.
Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu
membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya15.

13

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai
Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 600, dikutip oleh Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial
dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (perspektif Hukum dan Ekonomi),Mandar Maju,
Bandung, 2003 hlm. 54.
14
Ibid, hlm 243, dikutip oleh Ibid, hlm 54.
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Resiko yang di alami oleh bank dapat terjadi karena peminjam kredit tidak
memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya
kewajiban atau prestasi yang biasa disebut dengan wansprestasi dapat berupa:16
1. Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang di janjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
Dari macam-macam perjanjian yang ada dalam KUH Perdata salah satunya adalah
perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII buku III KUH Perdata
yaitu pasal 1754 yang berbunyi :
“Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu
memberikan epada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang
menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak belakangan ini akan
mengembalkan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.
Dalam perjanjian ini, pihak yang meminjam tidak boleh meminta barang yang
dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (pasal 1759).
Sedangkan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan
keadaan yang sama dalam waktu yang ditentukan (pasal 1763). Selain itu
berkewajiban pula membayar bunga, karena peminjaman uang atau lain barang yang
menghabiskan karena pemakaian (pasal 1765).

15

Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, cetakan
kedua (edisi revisi) 1997, hlm. 131
16
R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cetakan XXIV, PT.Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 147
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Jika dalam suatu perjanjian debitur tidak memenuhi kewajibannya
(wansprestasi), maka debitur akan mendapat penyelesaian dengan kewajiban
memberikan ganti rugi. ganti rugi tersebut menurut ketentuan pasal 1246 KUH
Perdata dapat terdiri dari 3 macam, yaitu :
1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan
2. Kerugian yang memang benar-benar diderita
3. Bunga atau keuntungan yang akan diperoleh
Wanprestasi ini menyebabkan kerugian pada bank dan dalam hal ini bank
dapat menuntut dipenuhinya ganti kerugian. Sangsi ganti rugi yang dapt
dilaksanakan oleh bank dapat berupa pembayaran denda kerugian kepada bank dan
juga bank dapat meminta pada pengadilan untuk mengeksekusi jaminan.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yaitu
sebagai berikut :
1. Obyek Penelitian
Wansprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Di Bank Tabungan Negara
Yogyakarta.
2. Subyek Penelitian
a. Pihak Wansprestasi KPR Bank Tabungan Negara Yogyakarta
b. Pimpinan bagian Kredit di Bank Tabungan Negara Yogyakarta
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3. Sumber Data
1. Sumber Data Primer ialah berupa data yang di peroleh dari penelitian tentang
Wansprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Di Bank Tabungan
Negara
2. Sumber Data Sekunder ialah berupa data yang diperoleh dari peraturan
perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal serta hasil penelitian yang
berkaitan dengan masalah yang di teliti.
4. Tekhik Pengumpulan Data.
a. Studi Lapangan
Dilakukan dengan cara wawancara langsung, yaitu dengan cara tanya-jawab
langsung dengan subyek penelitian. Wawancara yang digunakan adalah
dengan wawancara bebas maupun terpimpin dengan menggunakan daftar
pertanyaan sebagai pedoman agar menimbulkan pertanyaan lain yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti
b. Studi Pustaka
Mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literature, jurnal serta
hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.
5. Metode Pendekatan
Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis, yaitu
pendekatan dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang ketentuanketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku
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6. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dan
dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan
dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian
disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan
lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk
menjawab rumusan masalah yang ada.
7. Kerangka Skripsi
Pada BAB I akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Kerangka Skripsi.
BAB II akan diuraikan Tinjauan Perjanjian Kredit, Syarat Perjanjian Kredit,
Tujuan dan Fungsi Kredit, Jenis-Jenis Kredit, Jaminan dalam Perjanjian Kredit,
Wansprestasi Dalam Perjanjian Kredit dan Berakhirnya Perjanjian Kredit.
BAB III, akan diuraikan pokok permasalahnnya tentang Wanprestasi Dalam
Perjanjian Kredit Kredit Pemilikan Rumah Di Bank Tabungan Negara Yogyakarta
serta upaya-upaya hukum yang dilakukan bank apabila dalam perjanjian terjadi
wansprestasi oleh debitur.
BAB IV penutup.
Daftar Pustaka.
Lampiran
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