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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Bank adalah salah satu lembaga keuangan di Indonesia, dan industri 

perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian 

demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Khususnya dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, dalam 

hal ini bukan kesejahteraan segolongan orang atau perorangan saja melainkan 

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam hal ini 

menandakan bahwa bank sangatlah penting dalam pembangunan nasional karena 

fungsi bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang perbankan mendifinisikan 

fungsi 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.
1

Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah 

menyalurkan pembiayaan kredit kepada masyarakat, baik kredit perorangan 

maupun kredit lembaga atau kredit perusahaan, sehingga pendapatan bank dari 

pembiayaan yang merupakan bunga merupakan sumber utama pendapatan bank. 

Demikian juga bila diamati dari sisi pendapatan bank, akan ditemui bahwa 
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pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan provisi atau komisi 

pembiayaan kredit.
2
 

Pembiayaan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah sangat 

mengandung resiko sehingga dalam pemberian kredit harus memperhatikan asas-

asas perkreditan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian, sehingga pihak 

bank sebelum memberikan kredit kepada calon nasabah harus melakukan 

penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek khususnya dalam penilaian 

terhadap kesanggupan nasabah untuk membayar dan jaminannya. Ruang lingkup 

kredit sebagai kegiatan perbankan menyangkut keterkaitan unsur-unsur mengenai 

alokasi dana, perjanjian kredit, organisasi dan managemen perkreditan, kredit-

kredit bermasalah dan penyelesaiannya.
3
 

Dalam praktiknya bank dibagi dalam beberapa jenis. Jika ditinjau dari segi 

fungsinya bank dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: Bank Sentral, Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Sentral merupakan bank yang 

mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia 

keuangan di suatu negara. Bank Umum merupakan bank yang bertugas melayani 

seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik 

masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil 

di kecamatan dan pedesaan yang berasaskan prinsip-prinsip syariah.
4
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Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan 

jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Adanya Perbankan syariah 

di Indonesia bertujuan untuk mewadahi penduduk di Negara Indonesia yang 

hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Dengan adanya bank tersebut 

diharapkan tidak adanya kerancuan dalam proses muamalah bagi para pemeluk 

agama islam, sehingga mereka terjaga dari keharaman akibat tidak adanya suatu 

wadah yang melayani mereka dalam bidang muamalah yang bersifat islami. 

Tetapi perkembangan bank-bank syariah di Indonesia tetap mengalami kendala 

karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik 

perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat 

secara luas.
5
 

Perbankan syariah juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

ikut berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengadakan pengumpulan dana 

melalui usaha yang dijalankan oleh perbankan seperti tabungan, deposito, maupun 

kredit yang menimbulkan perputaran uang di masyarakat sehingga dapat 

digunakan untuk pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut, Dalam Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 7 

dijelaskan bahwa bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas 

dan dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki 

beberapa kegiatan usahanya yaitu: 

                                                           
5
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a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:  

1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip Syariah; dan  

2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain 

yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;  

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:  

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;  

2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’;  

3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;  

4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada 

Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah 

muntahiya bittamlik; dan  

5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;  

c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan 

berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah 

dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;  

d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; 

dan  
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e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya 

yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank 

Indonesia. 

Perjanjian pembiayaan perbankan syariah dibuat oleh para pihak yang 

ingin melakukan perjanjian dan apabila perjanjian tersebut telah baku haruslah 

sesuai dengan prinsip syariah dan haruslah orang yang benar-benar mengerti 

bagaimana pembiayaan dengan prinsip syariah yang benar, ini juga didasari oleh 

orang-orang yang bekerja di bank syariah tidak memiliki ilmu yang tepat dalam 

membuat perjanjian tersebut atau bisa karna masih ada terpengaruh oleh prinsip-

prinsip dari bank konvensional.  

Dalam suatu akad perjanjian pembiayaan kredit, terutama perjanjian kredit 

seharusnya bank dalam memberikan suatu pembiayaan kredit kepada nasabah 

menerapkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, 

dimana mencakup beberapa ketentuan seperti: 

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. 

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. 

3. Adanya hal tertentu. 

4. Adanya kausa yang halal. 

Apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya akad dan 

syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, 

meskipun sudah ada, terdapat kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad 

tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat 

hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad maukuf (terhenti/tergantung). 
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Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus 

memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu: “adanya kewenangan 

sempurna atas objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang 

dilakukan. Dan ini merupakan syarat berlakunya akibat hukum”.
6
 

Kredit yang diberikan harus didasarkan pada keyakinan pihak bank 

dengan menerapkan adanya ketentuan dari pasal 1320 KUHPerdata sehingga 

perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah memiliki suatu keabsahan 

dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut berkekuatan hukum tetap dan untuk 

menjamin pengembalian kredit tepat waktu, sehingga ini dapat meminimalisir 

munculnya kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL). Non Performing 

Loan (NPL) adalah tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya sesuai 

perjanjian kredit atau kredit bermasalah.
7
 

Permasalahan yang timbul ketika bank akan memberikan kredit kepada 

nasabah salah satunya adalah terjadinya Fraud atau upaya yang dilakukan oleh 

komisaris atau pengurus lainnya yang dilakukan secara sengaja untuk 

memperkaya dirinya sendiri. Regulasi Bank Indonesia telah memberikan 

gambaran umum mengenai kebijakan dan penerapan manajemen risiko dan 

pengendalian intern sebagai strategi anti fraud secara umum melalui Surat Edaran 

Bank Indonesia No.13/28/DPNP bertanggal 9 Desember 2011, maka keterkaitan 

pilar-pilar, kebijakan serta program dalam strategi anti fraud yang harus 

dikembangkan oleh bank. Regulasi terkait fraud yang dikeluarkan oleh otoritas 
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Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.13/28/DPNP 

yang menjelaskan bahwa Fraud dalam ketentuan ini adalah: 

“Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk 

mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang 

terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga 

mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau 

pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun 

tidak langsung”.  

Selain itu juga adanya persyaratan administrasi yang seharusnya dilakukan 

tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dalam pemberian kredit. Di 

sisi lain tindakan petugas bank yang melakukan penyimpangan dikarenakan 

sebagian kreditur dalam menggunakan uangnya sering meyimpang dari alasan 

saat pengambilan kredit, dimana kreditur menggunakannya untuk kepentingan 

pribadi dan bukan untuk kepentingan usahanya. 

Pada kenyataannya pihak bank pembiayaan syariah tidak memperhatikan 

dari aspek Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian sehingga dalam 

hal ini terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam melakukan 

suatu perjanjian kredit antara pihak bank dengan nasabah mengenai akad 

pembiayaan yang dilakukan dalam suatu perjanjian kredit tersebut. Dalam suatu 

perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain sering disalahgunakan 

oleh sejumlah pihak, seperti tidak terpenuhinya seluruh atau sebagian dari 

ketentuan dari pasal 1320 KUHPerdata, salah satu contohnya adalah debitur 

secara diam-diam melakukan perjanjian pinjam nama dengan pihak lain dalam 

pengajuan kredit perbankan dan itu termasuk penyelewengan dari salah satu unsur 

pasal 1320 KUHPerdata mengenai klausul tertentu karena menjerumuskan salah 

satu pihak yang tidak mengetahui.  
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Dari uraian di atas, berdasarkan peristiwa yang terjadi di lapangan maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “AKAD 

PEMBIAYAAN SYARIAH DITINJAU DARI PASAL 1320 KITAB 

UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG SYARAT SAH 

PERJANJIAN (Studi di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi 

Rinjani Kota Malang)” 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian penting dilakukan bagi peneliti, 

sebab dengan adanya perumusan masalah penelitian dapat difokuskan pada satu 

permasalahan pokok. Perumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pemenuhan syarat sah perjanjian dalam akad pembiayaan syariah 

di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Malang ditinjau 

dari Pasal 1320 KUHPerdata? 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian pada suatu akad pembiayaan 

syariah di PT. BPRS Bumi Rinjani Kota Malang?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian suatu akad pembiayaan yang 

dilakukan oleh para pihak di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi 
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Rinjani Kota Malang ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat 

Sah Perjanjian. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap lahirnya suatu akad 

perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT. BPRS Bumi Rinjani Kota Malang 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil serta menyusun kebijakan perusahaan secara baik guna untuk 

memperbaiki kinerja perusahaan dengan menerapkan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Bagi Nasabah 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi nasabah untuk terlebih 

dahulu memahami aspek hukum yang harus dipahami sebelum melakukan suatu 

perjanjian dalam dunia perbankan. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi masyarakat umum  

untuk memahami aspek hukum yang harus dipahami dalam melakukan suatu 

perjanjian di masa yang akan datang. 

4. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah masukan dan informasi bagi OJK yang 

berperan sebagai suatu lembaga pengawas jasa keuangan di bidang perbankan 

agar memperbaiki kinerjanya dalam mengawasi kegiatan perbankan seperti 

pemberian pembiayaan kredit di PT. BPRS Bumi Rinjani Kota Malang.  
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5. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori-

teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dan melihat praktek yang ada 

kemudian memperdalam pengetahuan dan memperluas cara berpikir peneliti. 

E. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dengan lahirnya tulisan ini dapat menambah pengetahuan ilmu 

hukum khususnya hukum perdata mengenai konsep hukum perjanjian mengenai 

penerapan yang seharusnya dilakukan dalam hal mengenai syarat sah perjanjian 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata  dan memahami apa saja faktor yang dapat 

menyebabkan penyelewengan dari adanya Pasal 1320 KUHPerdata serta akibat 

hukumnya. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian (research) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu 

menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan 

permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.
8
 

Tujuan dari penelitian itu sendiri pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang berarti 

memperoleh pengetahuan yang baru, memperluas dan menggali lebih dalam 

terhadap fakta yang sudah ada. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan 

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 

jalan menganalisanya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 
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terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
9
 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

menggunakan system pendekatan yuridis sosiologis, dimana penelitian ini 

berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau 

bekerjanya hukum dalam masyarakat. Objek hukum dalam penelitian yuridis 

sosiologis adalah mengenai beberapa hal: 

a. Efektifitas aturan hukum 

b. Kepatuhan terhadap aturan hukum 

c. Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum 

d. Implementasi aturan hukum.
10

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan digunakan sebagai tempat untuk mencari data 

yang berhubungan untuk penelitian ini adalah PT. Bank Pembiayaan Syariah 

Bumi Rinjani Kota Malang. Penetapan lokasi penelitian karena adanya 

permasalahan terkait yang akan diteliti oleh penulis maka dari itu penulis 

menetapkan tempat penelitian di PT. BPRS Bumi Rinjani Kota Malang. Selain itu 

juga penetapan lokasi diperlukan untuk mempertanggungjawabkan keabsahan 

data yang akan diperoleh nantinya. 

 

                                                           
9
 Bambang Sunggono. 2007. Metodologi Penelitian Hukum.  Jakarta. PT. Raja Grafindo 

Persada. Hlm. 27-28. 
10

 Dr. H. Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta 

Disertasi. Bandung. CV. Alfabeta. Hlm. 70.  



12 

 

3. Jenis Data 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau sumber 

pertama dalam hal ini data primer yang diperoleh dari catatan hasil 

wawancara dan dokumen-dokumen yang diperoleh di PT. BPRS Bumi 

Rinjani Kota Malang yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel ilmiah 

serta jurnal penelitian terdahulu sebagai data pelengkap sumber data primer. 

Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan 

melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan 

sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil 

penelitian yang berwujud laporan, undang-undang yang menjadi sumber 

data sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview atau Wawancara langsung, dimana dalam proses pengumpulan 

data disini peneliti menggunakan teknik wawancara dengan bertatap muka 

langsung kepada para pihak yang bersangkutan dalam permasalahan yang 

akan diteliti oleh peneliti seperti Pimpinan Cabang Kota Malang dan/atau 

kepada nasabah PT. BPRS Bumi Rinjani Kota Malang yang bertujuan untuk 

agar dapat memperoleh informasi secara riil karena berhubungan langsung 

dengan pihak yang bersangkutan. 

b. Studi Dokumentasi, dimana dalam teknik ini peneliti mengumpulkan sumber 

data tertulis atau gambar yang berupa dokumen resmi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti salah satunya seperti adanya suatu akad 
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pembiayaan yang dimiliki oleh bank dalam memberikan pembiayaan kredit 

kepada nasabah. 

c. Studi Pustaka, dalam hal ini penulis melakukannya dengan mencari serta 

menganalisis undang-undang yang terkait dengan akad pembiayaan dan 

keabsahan suatu perjanjian. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis adalah 

menganalisa secara deskriptif kualitatif, yang dimana deskriptif kualitatif 

menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat 

yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

pemahaman dan interpretasi data, kemudian disusun dan dilakukan penyusunan 

serta pengolahan data sehingga menghasilkan suatu sajian data yang nantinya 

dapat ditarik suatu kesimpulan dari solusi suatu permasalahan yang telah dibahas. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah sistematika penulisan hukum yang bentuknya 

dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang masing-masing menjelaskan 

mengenai permasalahan yang diuraikan sebagai berikut: 

Bab I  : Pendahuluan 

Terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, 

Kegunaan penelitian, Metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II  : Tinjauan Pustaka 
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Berisi tentang teori-teori hukum tentang keabsahan syarat sahnya 

perjanjian dalam suatu akad pembiayaan yang dilakuakn oleh para 

pihak di PT. BPRS Bumi Rinjani Kota Malang. 

Bab III  : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan di 

lapangan setelah itu dikaji dan dianalisa secara sistematis dengan 

menggunakan teori-teori hukum yang digunakan dalam Bab 

Tinjauan Pustaka dengan mengaitkannya pada data atau dokumen 

yang telah diperoleh pada saat penelitian.  

Bab IV  : Penutup 

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang telah 

diteliti oleh penulis serta penelitian ini diharapkan  dapat 

memberikan manfaat dalam proses pembelajaran.  

 


