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ABSTRAK

Perjanjian kredit jual beli tanah kaplingan yang dilakukan oleh CV. Karya Indah Asri
merupakan perjanjian dalam bidang harta kekayaan, antara penjual dan pembeli. Dalam
pelaksanaan perjanjian tersebut dapat saja terjadi wanprestasi antara pembeli dan penjual.
Wanprestasi yang terjadi pada pembeli dapat berupa kelalaian dalam membayar angsuran.
Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual adalah keterlambatan dalam mengurus
surat tanah, tidak membuat parit, tidak membuat jalan dan sebagainya. Hal ini tentunya
menjadi permasalahan yang harus diselesaikan, dan hal inilah yang dikaji penulis dalam
penelitian ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian
ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit jual beli tanah kavling pada CV. Karya
Indah Asri Pekanbaru, dan bagaimana penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam
perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan artinya penelitian yang langsung
mengumpulkan data di lokasi penelitian, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa
wawancara dan angket. Data yang dikumpulkan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit jual
beli tanah kavling pada CV.Karya Indah Asri Pekanbaru, serta cara penyelesaian apabila
terjadi wanprestasi dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli tanah
kavlingan secara angsuran pada CV. Karya Indah Asri, berdasarkan perjanjian tertulis yang
disepakati kedua belah pihak antara pembeli dan penjual. Namun dalam pelaksanaannya
ternyata juga terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak pembeli
terlambat membayar angsuran, sedangkan pihak penjual juga terlambat dalam mengurus
SKGR tanah yang dijual tersebut. Bagi pembeli yang terlambat membayar dikenai denda
sebesar 30% dari jumlah angsuran, sedangkan bagi pihak penjual yang tidak dapat
memberikan SKGR terhadap angsuran yang sudah lunas secara langsung, maka pihak
pembeli dapat mengajukan keberatan kepada pemilik tanah sesuai dengan apa yang sudah
disepakati dalam perjanjian.

Penyelesaian  wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah secara angsuran pada CV.
Karya Indah Asri yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat, dengan cara bahwa salah satu pihak harus memenuhu
kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah diperjnajikan. Penyelesaian wanprestasi tersebut
juga sudah tertuang dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu
dilakukan secara musyawarah dan mufakat.



i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil

menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan

salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah

berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat

manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Dalam

penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai

pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu

selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua penulis, Ayahanda Zaini dan Ibunda

Hamidah, serta kakak dan adik, yang telah memotivasi dan membantu

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk

semuanya.

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. HM. Nazir, MA, selaku Rektor

UIN Suska Riau.

3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, Dekan fakultas Syari’ah dan Hukum

beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi

ini.



ii

4. Terima kasih kepada wakil dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd, yang telah

mempermudah penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada wakil dekan II, Bapak Mhd. Kastulai, SH.MH, trimakasih telah

mempermudah peulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada wakil dekan III, bagian kemahasiswaa, Bapak Drs.H. Ahmat

Darbi, M.Ag.

7. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nur’aini Sahu, SH.MH, dan sekretaris

jurusan Bapak H.Maghfirah, M.Ag, staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah

banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Ibu Lysa Anggrayni, SH. MH yang telah memberikan bimbingan, arahan

dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

9. Bapak Direktur CV. Karya Indah Asri dan staf, serta pembeli tanah

kavlingan pada CV. Karya Indah Asri yang telah memberikan kemudahan

kepada penulis dalam mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini.

10. Bapak /Ibu dosen yang telah mendidikan dan memberikan ilmu-ilmunya

kepada penulis. Sehinggah penulis bisa seperti ini mengerti apa yang

belum penulis mengarti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti

dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

11. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Ilmu Hukum 2 yang selalu

menemani penulis selama mengikuti perkuliahan dan memberikan support

dalam menyelesaikan skripsi ini, dan teman-teman Ilmu Hukum angkatan

2009 UIN SUSKA RIAU.



iii

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan

membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik, Semoga Skripsi ini

bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengatahuan. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Mei 2014

D E F R I
10927006519



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR....................................................................................... i

ABSTRAK ......................................................................................................... iv

DAFTAR ISI...................................................................................................... vi

DAFTAR TABEL ............................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1
B. Batasan Masalah ........................................................................ 6
C. Rumusan Masalah...................................................................... 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................. 6
E. Metode Penelitian ...................................................................... 8
F. Sistematik Penulisan .................................................................. 11

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Sejarah CV. Karya Indah Asri Pekanbaru ................................. 13
B. Bidang Usaha ............................................................................. 13
C. Struktur Kepemimpinan CV. Karya Indah Asri Pekanbaru....... 15

BAB III TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Perjanjian ................................................................. 16
B. Asas-asas Perjanjian................................................................... 19
C. Bentuk-bentuk Perjanjian........................................................... 25
D. Wanprestasi................................................................................ 30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jual Beli Tanah Kavlingan Pada CV.
Karya Indah Asri ....................................................................... 37

B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah
Kavlingan Pada CV. Karya Indah Asri...................................... 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................ 60
B. Saran .......................................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................ 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN


	1. COVER(3).pdf (p.1)
	2. PENGESAHAN.pdf (p.2)
	4. ABSTRAK.pdf (p.3)
	3. KATA PENGANTAR.pdf (p.4-6)
	5.DAFTAR ISI.pdf (p.7)

