
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mobil adalah suatu kendaraan roda empat yang digerakkan dengan tenaga 

mesin dengan bahan bakar bensin atau solar yang mempunyai bentuk tertentu. 

Mobil termasuk barang mewah dan harganya sangat mahal sehingga tidak semua

orang bisa memiliki mobil sebagai barang milik pribadi.

Karena hal tersebut maka banyak orang atau badan usaha yang mendirikan

Rental mobil (persewaan mobil) yang dapat membantu seseorang yang tidak 

mempunyai mobil untuk menikmati fungsi dan fasilitas mobil tersebut. 

Rental mobil (persewaan mobil) adalah pemakaian suatu kendaraan atau mobil 

untuk suatu waktu tertentu atau untuk perjalanan tertentu, dengan pengemudinya 

yang akan menuruti segala aturan yang telah ditentukan oleh pemilik atau

pengusaha Rental mobil yang bersangkutan dengan dikenakan biaya atau harga 

sewa atas kendaraan atau mobil yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang 

telah disepakati bersama.

Terjadinya perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut karena adanya 

kesepakatan antara penyewa dan yang menyewakan mobil, Undang-undang telah 

menentukan syarat sahnya suatu persetujuan atau kontrak. Hal ini dapat dilihat 

pada pasal 1320 KUH Perdata yakni suatu persetujuan yang dianggap sah harus 

memenuhi syarat-syarat :1

1. adanya kata sepakat dari kedua belah pihak 

1 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, 1986 hal.24
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2. kecakapan atau kedewasaan pada diri yang membuat perjanjian 

3. harus mengenai pokok atau obyek yang tertentu 

4. dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan 

Dari keempat syarat yang ditentukan tersebut maka syarat satu dan kedua 

disebutkan sebagai syarat subyektif, karena mengenai subyek-subyeknya. Bila 

syarat itu tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Perjanjian dapat 

dibatalkan maksudnya adalah selama belum dibatalkan maka perjanjian terus 

mengikat para pihak, sebelum ada keputusan hakim yang membatalkan perjanjian 

tersebut, keputusan hakim bersifat konstitutif.

Sedangkan syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyektif karena 

menyangkut obyek dari perjanjian tersebut. Bila syarat itu tidak dipenuhi maka

perjanjian batal demi hukum, artinya secara yuridis perjanjian dianggap tidak 

pernah ada. 

Perjanjian sewa-menyewa mobil adalah persetujuan antara pihak penyewa 

dengan pihak yang menyewakan mengenai penyewaan mobil dalam waktu 

tertentu dan pembayaran harga sewa sesuai persetujuan. 

Dari pengertian di atas maka dapat diuraikan bahwa perjanjian sewa-

menyewa mobil merupakan :2

a. suatu persetujuan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan

2 Ibid. Hal. 220 
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b. pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu barang kepada pihak 

penyewa untuk sepenuhnya dinikmati

c. penikmatan berlangsung untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran

sejumlah harga sewa yang tertentu pula. 

Perjanjian sewa-menyewa mobil mengenal adanya asas konsensualitas yaitu 

perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak 

diperlukan formalitas. Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam pasal 1320 

KUH perdata. Pada pasal tersebut mengatur tentang syarat-syarat sahnya 

perjanjian. Pasal tersebut menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat

syarat yang antaranya adalah kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

Dalam pasal tersebut disebutkan suatu bentuk formalitas tertentu, maka

dapatlah disimpulkan bahwa setiap perjanjian adalah sudah sah apabila sudah

tercapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian. 

Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa 

dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan

barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah 

membayar harga sewa.3 Jadi barang diserahkan tidak untuk dimilki seperti halnya 

dalam jual-beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan 

demikian maka penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka

atas barang yang disewa tersebut. 

3 Soebekti, Aneka Perjanjian, Bandung : Citra aditya Bakti, 1989 Hal. 40
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Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul “TUNJAUAN YURIDIS

TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL” 

(Studi Kasus Di Rental Mobil Pabelan Sejahtera Surakarta). 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Tinjauan Hukum perjanjian sewa-menyewa, Apabila 

terjadi keadaan memaksa (overmacht), siapa yang bertanggung jawab 

memikul kerugian yang timbul, pihak yang menyewakan atau pihak 

penyewa?

2. Bagaimanakah penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Rental 

mobil Pabelan Sejahtera Surakarta apabila terjadi masalah mobil

dipindahtangankan, digadaikan atau dijual-belikan penyewa pada pihak 

ketiga (terjadi wanprestasi)?

3. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dialami oleh Rental mobil

Pabelan Sejahtera dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di 

atas?
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C. Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum perjanjian sewa-menyewa, Apabila 

terjadi keadaan memaksa (overmacht), siapa yang bertanggung jawab 

memikul kerugian yang timbul, pihak yang menyewakan atau pihak 

penyewa

2. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Rental

mobil Pabelan Sejahtera Surakarta apabila terjadi masalah mobil

dipindahtangankan, digadaikan atau dijual-belikan penyewa pada pihak 

ketiga (terjadi wanprestasi)?

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Rental mobil 

Pabelan Sejahtera dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di 

atas?

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang 

jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut : 
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a. Segi teoritis

1. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penelitian awal yang berguna 

bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam

2. Memberikan sumbangan terhadap ilmu hukum pada khususnya dan ilmu 

pengetahuan pada umumnya.

b. Segi praktis 

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perjanjian 

sewa-menyewa mobil

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dan khalayak 

ramai mengenai perjanjian sewa-menyewa mobil

3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran

terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi praktisi 

hukum, terutama pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah

Surakarta.

E. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan 

penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji
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suatu pengetahuan, suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode

tertentu.4

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu manusia,

keadaan atau gejala-gejala lainnya maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-

hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama dalam

menyusun teori baru.5

Alasan menggunakan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan

gambaran, lukisan dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan 

dengan perjanjian sewa beli. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Rental mobil 

Pabelan Sejahtera Surakarta. 

3. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yang meliputi : 

4 Sutrisno Hadi. Metodologi penelitian, Yogyakarta : UGM Press. 1997 hal. 3
5 Sorjono soekamto, Pengantar Penelitian Hukum Jakarta : UI Press. 1993 hal. 10
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a) Data primer

Yaitu data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-

tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah

yang diteliti.6 Sehingga  penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya 

dari obyek yang diteliti melalui informan dari pihak-pihak terkait. 

b) Data sekunder 

Yaitu data-data yang berasal dari bahan kepustakaan berupa peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, dokumen yang ada hubungannya 

dengan obyek penelitian. 

4. Metode Pengumpulan data 

Data-data yang digunakan dlam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 2 

metode yaitu studi lapangan dan studi pustaka.

a) Studi lapangan 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan 

dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh yang 

diperlukan. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui 2 tahap : 

6 Lexy.J.Moeloeng. metodologi penelitian kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset. 1994 
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1. wawancara

Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang 

berlangsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan cara terarah,

guna mencapai data yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk 

menganalisis dan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara

tersebut.

2. observasi (pengamatan)

Dengan cara mengamati secara langsung tentang pola-pola perilaku 

yang nyata sebagaimana adanya, untuk memperoleh gambaran yang lebih 

mendalam mengenai perilaku manusia yang mungkin tidak diketemukan

dalam teori.

b) Studi pustaka 

Tahap ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan 

dengan cara mempelajari buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana, 

dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek 

penelitian.

5. Metode analisis data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya adalah memberikan

analisis. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara 
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sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, 

jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian. 

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan dan pemahaman penelitian ini, maka penulis 

membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode penelitian

F. Sistematika Penulisan 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian

2. Asas-Asas Perjanjain

3. Syarat Sahnya Perjanjian
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4. Subyek dan Obyek Perjanjian

5. Akibat hukum Perjanjian 

6. Berakhirnya Perjanjian

B. Tinjauan umum mengenai Perjanjian Sewa-menyewa

1. Pengertian sewa-menyewa

2. Kewajiban dan tanggung jawab pihak yang menyewakan

3. Kewajiban dan tanggung jawab pihak penyewa 

4. Resiko

5. berakhirnya sewa-menyewa

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi 

2. Kriteria-kriteria wanprestasi

3. Bentuk-bentuk Wanprestasi

4. Penyelesaian Wanprestasi

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Hukum tentang keadaan memaksa dan resiko dalam

perjanjian sewa-menyewa
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B. Penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul dalam 

perjanjian sewa-menyewa di rental mobil Pabelan Sejahtera Surakarta.

C. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian permasalahan beserta 

penyelesaian hambatan-hambatan tersebut. 

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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