
 

 

 

BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, 

karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, 

perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia 

tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur 

sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Dewasa ini berlaku berbagai 

hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah 

sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, seperti berikut : 

a) Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum 

agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat; 

b) Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat; 

c) Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku 

Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74); 

d) Bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan 

Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata dengan sedikit perubahan; 



 

 

e) Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara 

Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum 

Adat mereka; 

f) Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa 

dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata. 

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya 

Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip 

dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan 

dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Terbitnya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjadi landasan aturan perkawinan yang 

dipergunakan sampai dengan sekarang.  

Adapun perkawinan itu sendiri oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan 

diharuskan memberitahukan dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, demi 

tertibnya administrasi. Sejalan dengan itu, K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa 

maksud untuk melakukan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, 

umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam 



 

 

hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga 

nama suami atau istri terdahulu.1 

Setelah perkawinan dilakukan dan telah dicatatkan, maka perkawinan 

memiliki akibat hukum sebagai berikut : 

1. Menurut Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974, mengatur akibat hukum dari perkawinan terhadap suami istri sebagai 

berikut : 

a. Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakan rumah tangga 

yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. 

b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan 

memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain. 

c. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah 

tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. 

d. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

e. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. 

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus 

rumah tangga dengan sebaik-baiknya. 

f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan 

secara bersama. 

                                                           
1 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm 19. 



 

 

 

2.  Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur akibat 

hukum dari perkawinan terhadap harta perkawinan sebagai berikut : 

a. Harta bersama adalah harta suami dan harta istri yang diperoleh setelah 

pernikahan. 

b. Harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan istri dan harta 

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta 

bawaan ini berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para 

pihak tidak menentukan lain. 

3. Menurut Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974, mengatur akibat hukum dari perkawinan terhadap keturunan sebagai 

berikut : 

a. Anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan 

yang sah. Hal itu berarti anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah 

adalah anak yang tidak sah. 

b. Aturan mengenai anak sah tidak berbeda dengan yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu ditentukan bahwa anak itu memiliki 

hubungan dengan bapak dan ibunya, sehingga memiliki hak waris 

keperdataan.  

c. Aturan mengenai anak tidak sah adalah bahwa anak itu hanya memiliki 

hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan demikian ia hanya 

dapat mewaris harta atas peninggalan ibunya. 



 

 

d. Seorang suami dapat melakukan penyangkalan atas sahnya anak yang 

dilahirkan dari istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya 

telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. 

Pada suatu perkawinan, undang-undang memperkenankan kedua pasangan 

suami istri untuk membuat suatu perjanjian perkawinan.2 Pengaturan terhadap 

perjanjian perkawinan di Indonesia mengalami beberapa perubahan, yaitu secara 

teoritis mulai dari aturan yang tercantum dalam : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disini perjanjian perkawinan diatur 

pada Pasal 139 sampai dengan 154 dengan garis besar mengatur bahwa 

perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak apabila terjadi perkawinan, 

sehingga dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat 

perkawinan dilangsungkan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah 

mewajibkan perjanjian perkawinan dibuat dengan akta Notaris, dan wajib di 

daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat berlangsungnya 

perkawinan. 

b. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mengatur pada Pasal 29 bahwa 

pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh 

pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 

ketiga sepnjang pihak ketiga tersangkut. Ketentuan ini di interpretasikan bahwa 

                                                           
2 Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm 8-9. 



 

 

batas pembuatan perjanjian perkawinan adalah pada saat dilangsungkannya 

perkawinan.   

c. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015, 

mengubah interpretasi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi 

perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan berlangsung.  

Perjanjian perkawinan tidak lepas dari pengaturan perjanjian pada umumnya 

seperti yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bila seseorang 

mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta 

menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka 

terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan 

antara yang satu dengan yang lain.3 

Hal tersebut diatas sejalan dengan pengertian perjanjian antara lain, sesuai 

peraturan perundang-undangan yaitu diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata yang mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan satu 

orang atau lebih di mana dia mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. 

Adapula perjanjian menurut Prof. Subekti adalah suatu peristiwa di mana seorang 

berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.4 

Perjanjian perkawinan umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan 

terhadap harta perkawinan, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah-

                                                           
3 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 45. 
4 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 1. 



 

 

masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut berakhir. 

Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri 

dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas 

atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.5 

Pengaturan harta perkawinan ini dapat dilakukan berupa pemisahan harta 

antara harta suami dan harta istri. Apabila tidak diatur dalam suatu perjanjian 

perkawinan, sesuai Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka harta suami dan harta istri 

yang diperoleh setelah pernikahan disebut dengan harta bersama.  

Dengan konsep harta bersama ini, apabila salah satu pihak baik suami 

maupun istri, untuk melakukan tindakan hukum yang mempengaruhi harta 

bersama, salah satunya adalah mengikatkan diri dalam suatu hutang, harus 

mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Hukum perjanjian mengenal syarat 

sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata.  

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian termuat dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, yang dapat diuraikan menjadi empat syarat: 

a.  Kesepakatan (Toesteming/Izin) antara para pihak yang mengikat dirinya 

b. Cakap untuk membuat suatu Perjanjian 

c. Mengenai suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal (Geoorloofde Oorzaak) 

                                                           
5 Subekti, Hukum Keluarga… OpCit. 



 

 

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena 

mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan 

dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai 

perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.6  

Khusus terkait unsur cakap, perlu diingat bahwa terdapat 2 (dua) macam 

subyek hukum, yaitu orang pribadi (Natuurlijkpersoon) dan badan hukum 

(Rechtspersoon). Dalam hukum, perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak 

atau subyek di dalam hukum.7 Namun tidak semua orang cakap untuk membuat 

suatu perbuatan hukum, atau dalam hal ini cakap dalam membuat perjanjian. Orang 

yang digolongkan cakap hukum adalah orang yang telah dewasa dan tidak di bawah 

pengampuan.   

Selain orang, subjek hukum yang lain adalah badan hukum atau 

Rechtspersoon, artinya orang yang diciptakan oleh hukum.8 Merujuk pada syarat 

sah perjanjian yang memerlukan unsur cakap di mata hukum yang berarti salah 

satunya tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum 

tertentu, apabila dikaitkan dengan perjanjian perkawinan terutama terkait dengan 

harta bersama, menjadi cukup penting. 

Seperti telah disebutkan diatas, bahwa untuk memenuhi unsur kecakapan 

dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah seorang baik suami atau istri di 

                                                           
6 Subekti, Aneka Perjanjian… OpCit, hlm. 17. 
7 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm.19. 
8 Ibid., hlm. 21 



 

 

dalam melibatkan harta bersama, harus mendapatkan persetujuan pasangan. Hal 

tersebut dikecualikan apabila pasangan suami istri tersebut telah memiliki 

perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta bersama, sehingga tidak 

timbul kewajiban persetujuan antara suami dan istri dalam suatu pengikatan harta 

bersama, karena suami dan istri tersebut telah sepakat untuk tidak memiliki harta 

bersama. 

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pada waktu atau sebelum 

perkawinan dilangsungkan, kedua puhak atau persetujuan bersama dapat 

mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, 

setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga 

tersangkut, dan perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsung. 

Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 maka 

perjanjian perkawinan menjadi lebih luas, terutama mengenai masalah waktu 

pelaksanaannya. Perjanjian perkawinan tidak lagi bermakna perjanjian yang dibuat 

sebelum perkawinan (prenup marital agreement) tetapi juga bisa dibuat setelah 

perkawinan berlangsung. 

Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan Ike Farida, 

seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. 

Mahkamah memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan 

ayat (4) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dimana pembuatan perjanjian 

perkawinan bisa disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. 



 

 

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 memutuskan 

bahwa frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dan frasa 

“selama perkawinan berlangsung” adalah bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam 

ikatan perkawinan. Dengan demikian, meskipun Pasal 29 Undang-Undang No 1 

Tahun 1974 tidak mengalami perubahan frasa apapun, namun makna dari pasal 

tersebut menjadi berubah lebih luas. 

Perjanjian perkawinan yang dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 

memiliki makna lebih luas dapat berdampak pada itikad dalam suatu perkawinan, 

terutama terkait dengan harta bersama. Perjanjian perkawinan sebenarnya dapat 

menyelematkan hak-hak pasangan suami istri yang sebelumnya belum melakukan 

perjanjian perkawinan, akan tetapi potensi penyalahgunaan menjadi lebih besar 

dengan adanya hak untuk membuat perjanjian perkawinan diwaktu kapan pun. 

Salah satu potensi konsekuensi penyalahgunaan maupun potensi kerugian 

bagi pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan kapan 

saja selama masa perkawinan adalah konsekuensi terhadap suatu perjanjian hutang 

piutang. Hal tersebut terjadi karena, bisa saja hutang dilakukan saat suami istri 

belum memiliki perjanjian perkawinan terkait pisah harta.  

Tidak adanya perjanjian perkawinan yang mengatur pisah harta 

mengakibatkan diperlukannya persetujuan suami atau istri dalam pengikatan suatu 

hutang yang menyangkut pada harta bersama. Sebagaimana telah diuraikan diatas 



 

 

persetujuan tersebut dapat dianggap sebagai syarat sah perjanjian, yang terkadang 

dipergunakan oleh pihak debitur untuk mencoba menghindari suatu hutang.  

Perjanjian perkawinan yang mengatur pisah harta juga dapat disalahgunakan 

untuk menghindari terlibatnya istri dalam suatu hutang suami. Pada kondisi 

perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan, maka pihak suami harus 

mendapatkan persetujuan istri untuk mempailitkan dirinya, sedangkan dengan 

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka yang sebagai syarat 

disetujuinya permohonan pailit tersebut bisa adanya perjanjian perkawinan, dimana 

perjanjian perkawinan bisa dibuat setelah perkawinan. 

Tentunya permasalahan tidak berhenti pada titik persyaratan kecakapan 

membuat perjanjian apabila dikaitkan dengan perjanjian perkawinan. Namun 

terdapat hal-hal yang terkena dampak apabila di dalam masa perkawinan (setelah 

dilangsungkannya perkawinan) dibuatkan perjanjian perkawinan yang mengatur 

pisah harta, padahal telah terdapat perjanjian hutang sebelumnya. Dampak yang 

dapat dilakukan penelitian secara lebih fokus adalah penilaian Kreditur atas 

kemampuan bayar Debitur pada saat pengikatan hutang atas pertimbangan bahwa 

terdapat harta bersama suami dan istri yang jumlahnya mencukupi, namun dengan 

adanya perjanjian perkawinan, maka kemampuan bayar jadi hanya satu pihak saja. 

Selain itu, eksekusi atas hutang akan menjadi rumit mengingat pengertian 

harta bersama dan harta bawaan dari segi pandang Kreditur menjadi berbeda 

dengan Debitur mengingat adanya perjanjian perkawinan yang baru timbul. 

Dengan demikian, lingkup potensi permasalahan yang timbul dengan adanya 



 

 

perjanjian perkawinan setelah dilakukannya suatu perjanjian hutang menjadi lebih 

luas variabelnya. 

Hukum memiliki tujuan menciptakan dan melindungi hak-hak (legal rights).9 

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan 

(rechtsgerechtigheid), kemanfaatan (rechtsutiliteit) dan kepastian hukum 

(rechtszekerheid).10 Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi 

subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.11 Tentunya perlu dilakukan 

penalaahan lebih lanjut dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-

XIII/2015 yang mengakibatkan makna Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

menjadi lebih luas, dimana perjanjian perkawinan dapat dibuat selama masa 

perkawinan, sehingga potensi penyalahgunaan dari suatu perjanjian perkawinan 

terhadap hutang yang telah ada dapat diperbandingkan dengan filosofi 

perlindungan hukum. 

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, maka penelitian ini akan meneliti 

mengenai pembuatan perjanjian perkawinan dengan perkembangan hukum dalam 

praktik sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, dilengkapi 

dengan pembahasan mengenai persyaratan suatu perjanjian hutang dianggap sah 

                                                           
9 Jujun S Suryasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

1999), hlm 237. 
10 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1993), hlm 79. 
11 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Universitas 

Sebelas Maret Press, 2003), hlm 14. 



 

 

secara umum dengan fokus kepada kewajiban mengenai adanya persetujuan 

pasangan dengan memperhatikan praktik melalui contoh kasus yang ada, untuk 

kemudian meneliti dampak dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah 

dibuatnya suatu pengikatan hutang dengan memperhatikan keabsahan 

pengikatannya serta pelaksanaan eksekusi dikemudian harinya. 

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

dampak perjanjian perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang 

mempengaruhi waktu dilaksanakannya perjanjian perkawinan, terhadap suatu 

perjanjian hutang yang sebelumnya telah dibuat oleh salah satu pihak dalam 

perkawinan, dengan judul penelitian “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian 

Utang Piutang yang Dibuat Pasangan Suami Istri dalam hal Setelah 

Pengikatan Utang Terdapat Perjanjian Perkawinan”. 

 

2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

menemukan permasalahan hukum yang perlu untuk dianalisis terkait dengan 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana implikasi hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang 

dibuat selama perkawinan berlangsung setelah adanya Putusan Mahkamah 

Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 ?  



 

 

2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian hutang piutang yang telah 

dilakukan oleh pasangan suami istri dalam hal setelah pengikatan hutang 

terdapat perjanjian perkawinan ? 

 

3. Tujuan Penulisan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui dan menganalisis implikasi hukum yang timbul dari perjanjian 

perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung setelah adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015. 

2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap perjanjian hutang piutang 

yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri dalam hal setelah pengikatan 

hutang terdapat perjanjian perkawinan. 

 

4. Manfaat Penulisan 

Dengan adanya penelitian hukum ini, maka diharapkan akan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan gambaran tentang dinamika hukum perkawinan dan hukum 

perjanjian melalui suatu bentuk perjanjian perkawinan, sehingga secara relatif 

dapat memperkaya referensi di bidang ilmu hukum termasuk praktiknya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para 

praktisi yang menggunakan perjanjian perkawinan serta perjanjian hutang 

sehingga para praktisi dapat menemukan solusi di dalam penanganannya. 



 

 

 

5. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi keseluruhan penelitian menjadi lima 

bab yang kemudian masing-masing terdiri dari berbagai sub-bab untuk 

mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang masalah 

dilanjutkan dengan pokok permasalahan dengan tujuan dan manfaat penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian perjanjian, asas-asas 

perjanjian, syarat sah perjanjian, aspek hukum perjanjian kredit, pengertian 

perjanjian perkawnan, kedudukan perjanjian perkawinan, aspek hukum harta 

bersama. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan khususnya 

terkait dengan metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, serta cara 

perolehan bahan hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh 

penulis di dalam melakukan penelitian ini. 

 

BAB IV : ANALISIS  



 

 

Dalam bab ini menguraikan secara komprehensif hasil penelitian dan analisis yang 

dilakukan terhadap rumusan permasalahan yang diteliti. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yaitu, berisi tulisan singkat yang 

diambil dari pembahasan atas masalah-masalah yang dipaparkan penulis yang 

merupakan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan disertai beberapa saran dari 

penulis sebagai sumbangan pemikiran dari hasil penelitian. 

 


