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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu lembaga 

keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktek kehidupan 

sehari-hari lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat 

adalah bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang 

bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, 

sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah 

melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem 

pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.  

Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut bank ini tidak 

cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam 

masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan 

keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh bank. Hal ini semakin nyata 

terlihat dari banyaknya bank-bank yang dilikuidasi. Kondisi demikian ini 

berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin 

sulitnya mendapatkan dana segar yang sangat dominan dan dibutuhkan oleh 

dunia perekonomian.  

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan 

bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat 
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maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang meurpakan lembaga 

penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank yang dalam 

hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang 

kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-

model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang 

membutuhkannya seperti, leasing (sewa guna usaha) dan pembiayaan yang 

diatur berdasarkan Keppres No.61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. 

Kegiatan pembiayaan mulai diperkenalkan dalam usaha perusahaan 

pembiayaan dimulai pada waktu dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 61 

Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang diikuti dengan Surat 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.013/1998 

Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, 

terakhir diubah, dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Pembiayaan 

merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan 

finansial, disamping kegiatan seperti leasing. Target pasar daro model 

pembiayaan ini sudah jelas yaitu masyarakat. Di samping itu besarnya biaya 

yang diberikan kepada masyarakat relatif kecil mengingat barang yang dibidik 

untuk dibiayai secara pembiayaan adalah barang-barang keperluan yang akan 

dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya, misalnya barang-barang 

keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, sepeda motor, mobil dan 

sebagainya.  
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Karena itu, risiko dari pembiayaan ini juga menyebar, berhubung akan 

terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil, ini lebih 

aman bagi pihak pemberi biaya. Pranata hukum pembiayaan dipakai sebagai 

terjemahan dari istilah finance. Pembiayaan ini tidak lain dari sejenis kredit 

konsumsi (cunsumer credit), hanya saja jika pembiayaan dilakukan oleh 

perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank. 

Namun demikian pengertian kredit konsumsi secara substantif sama saja 

dengan pembiayaan.  

Menurut A. Abdurahman dalam buku Munir Fuady: “Kredit konsumsi 

adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian 

barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-

pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit 

yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit 

dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga 

yang lebih tinggi”.1 

Definisi pembiayaan (finance) berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No.448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan 

Pembiayaan, pembiayaan (finance) adalah “kegiatan yang dilakukan dalam 

bentuk dana bagi masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya 

dilakukan secara angsuran atau berkala oleh masyarakat”. Berdasarkan 

                                                
1 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2000, Hal.162. 
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definisi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan 

merupakan dasar dari kegiatan pembiayaan, yaitu : 

1. Pembiayaan adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang 

dapat diberikan kepada masyarakat. 

2. Obyek pembiayaan usaha jasa pembiayaan adalah barang kebutuhan 

konsumen, biasanya kendaraan bermotor, alat kebutuhan rumah tangga, 

komputer, barang-barang elektronika, dan lain sebagainya.  

3. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan 

secara bulanan dan ditagih langsung kepada masyarakat. 

4. Jangka waktu pengembalian, bersifat fleksibel tidak terikat dengan 

ketentuan seperti financial lease. 

Pengertian lembaga pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat 

dalam pasal 1 angka (4) Keppres No. 61 tahun 1988 Tentang Lembaga 

Pembiayaan, yaitu : “Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak 

langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan 

menyalurkan ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-

perusahaan”. Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan 

aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan 

konsumen atau dikenal dengan istilah customer service. Berdasarkan pasal 1 

angka (6) Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, 

perusahaan pembiayaan konsumen adalah, “Badan usaha yang melakukan 
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pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem 

pembayaran berkala”.  

Dewasa ini, jenis pembiayaan meskipun masih terbilang muda usianya 

tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat 

dari transaksi pembiayaan tersebut mampu menampung masalah-masalah 

yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-

bank. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan kepada masyarakat relatif 

kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan 

konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh 

konsumen untuk keperluan hidupnya.  

Pembiayaan timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu 

kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Dalam perjanjian 

ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan (finance) 

tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga merupakan perjanjian tidak 

bernama. Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa “semua 

perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini 

adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan 

dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada 

umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari 

kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-

undang.  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 6

Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk 

memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata 

tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas 

kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya 

untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH 

Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang 

diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para 

pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak 

ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang.  

Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pembiayaan sepeda motor 

pada PT. Artha Asia Finance Sragen maka konsumen harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Artha Asia 

Finance Sragen selaku perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit 

kendaraan dalam pengajuan kredit kendaraan bermotor roda dua adalah : 

1. Untuk pemohon pegawai swasta/karyawan berusia 21 – 55 tahun dan 

untuk pemohon wiraswasta berusia 21 – 60 tahun atau yang berusia 

dibawah 21 tahun tetapi sudah menikah.  

2. Pemohon suami – istri memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap, jelas, 

legal yaitu jelas terlihat usahanya dan tidak bertentangan dengan hukum 

yang berlaku. Tempat tinggal yang tetap dan usahanya tidak berganti-

ganti.  
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3. Tidak memproses apabila pemohon tidak memiliki usaha / pekerjaan yang 

jelas walaupun yang bersangkutan memberikan uang muka (DP) yang 

relatif besa, dalam hal ini yang dilihat bukannya DPnya tetapi kegiatan 

usaha pekerjaannya.  

4. Tidak memproses pemohon yang tidak memiliki usaha / pekerjaan yang 

jelas walaupun yang bersangkutan mempunyai tabungan deposito yang 

besar.  

5. Tidak memproses apabila pemohon, baru mendapat pekerjaan pada suatu 

perusahaan atau usaha yang dilakukan baru atau kurang dari 6 bulan.  

6. Pemohon kredit jelas penggunaannya yaitu: diri sendiri, keluarga, 

operasional perusahaan, kendaraan digunakan didaerah pemohon tidak 

digunakan diluar daerah. 

7. Secara prinsip apabila pemohon memiliki rumah sendiri yang dibeli secara 

tunai / kredit maka CMO harus meminta bukti kepemilihan rumah 

tersebut. Data ini diperoleh dari proses melihat dokumen, rekening listrik, 

PBB, akta jual beli, sertifikat hak milik.  

8. Apabila ada pengajuan calon debitur yang sudah pernah memiliki kontrak 

sebelumnya maka perlu dianalisa history payment calon debitur.  

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh 

PT. Artha Asia Finance Sragen telah memenuhi syarat-syarat perjanjian 

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya 

kesempatan antara konsumen dan PT. Artha Asia Finance Sragen untuk 
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membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya 

kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan kendaraan 

bermotor roda dua tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal 

sehingga konsumen tidak akan dirugikan.  

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan 

(finance) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian 

yang terdapat dalam buku III KUH Perdata sehingga apabila terjadi 

perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat 

ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Dalam prakteknya 

pelaksanaan perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan 

masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan harus 

menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang 

timbul.  

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila pihak konsumen 

(debitur) melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk 

pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki kreditur (perusahaan 

pembiayaan) untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur. Istilah 

wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. 

Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang 

dijanjikannya. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar 

perjanjian.  
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Menurut pasal 1365 KUH Perdata, wanprestasi adalah tiap perbuatan 

melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa : 

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi  

2. Tidak tunai memenuhi prestasinya  

3. Terlambat memenuhi prestasinya  

4. Keliru memenuhi prestasinya.2  

Dengan demikian, wanprestasi oleh pihak konsumen (debitur) yang 

berhutang itu pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih 

dahulu, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau debitur bahwa 

kreditur atau pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu 

pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan yang 

lalai harus ditegur dengan peringatan atau sommatie. Cara pemberian teguran 

terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam pasal 1238 KUH 

Perdata yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau 

dengan akta sejenis.  

Upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan 

perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT. Artha Asia 

Finance Sragen dikenal dengan istilah “COLLECTION MANAGEMENT atau 

ACCOUNT RECEIVABLE (A/R) MANAGEMENT”. “Yang dimaksud dengan 

“collection management atau A/R management” adalah suatu proses 

                                                
2 Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hal. 203 
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pengelolaan (account receivable) untuk mencegah atau mengurangi kerugian 

perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari 

customer”. Perlu diketahui bahwa collection tidak sama dengan penagihan, 

karena proses collectionnya dapat terjadi apabila nasabah dalam hal ini 

menunggak pembayarannya. Pada dasarnya setiap customer berkewajiban 

untuk membayar angsuran atau cicilan kreditnya sehingga bukan merupakan 

dari A/R officer untuk menagih apabila tidak atau belum terjadi penunggakan.  

Dalam updaya menindaklanjuti penangganan customer bermasalah 

sebagaimana telah di uraikan di atas, seyogyanya perlu dipahami terlebih 

dahulu tentang “masalah collection yang berkaitan dengan aspek hukum”. 

Adapun yang dimaksud dengan “masalah collection yang berkaitan dengan 

aspek hukum” adalah adanya permasalahan penagihan angsuran hingga 

penarikan kendaraan yang terkait dengan aspek hukum pidana dan perdata, 

yang terjadi pada saat penagihan dan atau setelah penarikan kendaraan selesai 

dilaksanakan. 

Permasalahan yang dikategorikan aspek hukum antara lain : 

1. Nasabah menggunakan pengacara dan atau melaporkan permasalahnnya 

ke aparat terkait (kepolisian dan atau aparat hukum manapun) sehingga 

memerlukan penanganan collection secara hukum.  

2. Kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan atau perjanjian digadaikan 

atau dijual kepihak lain tanpa seizin dari PT. Artha Asia Finance Sragen. 
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3. Permasalahan tersebut terkait dengan tindak pidana penipuan atau 

pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah atau dealer atau pihak yang 

terkait.  

4. Adanya laporan dari pihak tertentu ke pihak yang berwajib terhadap 

karyawan perusahaan (dalam penarikan dan sebagainya).  

5. Permasalahan hukum tertentu yang secara khusus memerlukan kehadiran 

legal. (permasalahan collection yang terkait dengan pengadilan atau tugas 

khusus lain yang diinstruksikan oleh management).  

Untuk dapat menyeelsaikan permasalahan collection yang terkait 

dengan kepolisian, maka pihak collection harus memiliki pengetahuan umum 

tentang pasal-pasal undang-undang hukum pidana yang sering kali di gunakan 

dalam permasalahan yang melibatkan perusahaan pembiayaan, yang antara 

lain :  

1. Pasal 372 kitab undang-undang pidana tentang penggelapan  

Pasal ini dikenakan pada nasabah dalam hal adanya penggadaian atau 

penjualan dan atau pengalihan dalam bentuk apapun atas kendaraan milik 

PT. Artha Asia Finance Sragen oleh nasabah kepada pihak lain oleh 

karena alasan apapun. Kendaraan yang menjadi objek perjanjian antara 

PT. Artha Asia Finance Sragen dengan nasabah menjadi objek dalam suatu 

perjanjian antara nasabah dengan pihak lain.  

2. Pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana tentang penipuan  

Pasal ini dikenakan pada nasabah dalam hal nasabah mengaku kepada 

pihak lain sebagai pemilik kendaraan yang masih belum dilunasi seluruh 
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kewajiban pembayarannya kepada PT. Artha Asia Finance Sragen dan 

mengalihkan atau menggadaikan kepada pihak lain. Dengan upaya 

tertentu, menyebabkan terjadi mark-up nilai objek kendaraan yang dibiayai 

pembeliannya oleh PT. Artha Asia Finance Sragen. 

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dalam latar belakang 

masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “UPAYA DAN KENDALA UNTUK MENARIK KEMBALI 

KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET” (STUDI KASUS 

PADA PT. ARTHA ASIA FINANCE SRAGEN). 

 

B. Pembatasan Masalah  

Dalam penelitian penulis membatasi masalah ini tentang pelaksanaan 

perjanjian, dan penyelesaian perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan 

pembiayaan) dan debitur (konsumen) dalam pembiayaan sepeda motor roda 

dua. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet kendaraan bermotor dan 

bagaimana cara penyelesaian yang dilaksanakan oleh PT. Artha Asia 

Finance Sragen? 
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2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh PT. Artha Asia Finance 

Sragen dalam penarikan kembali kendaraan bermotor akibat kredit macet? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hal yang menyebabkan terjadinya kredit macet 

kendaraan bermotor dan bagaimana cara penyelesaian yang dilaksanakan 

oleh PT. Artha Asia Finance Sragen? 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh PT. 

Artha Asia Finance Sragen dalam penarikan kembali kendaraan bermotor 

akibat kredit macet? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dan dituangkan dalam 

skripsi ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan praktis, yaitu: 

1. Secara teoretis untuk membantu mengembangkan ilmu hukum khususnya 

hukum jaminan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

tata cara pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. 

2. Secara praktis, diharapkan sebagai masukkan bagi pemerintah dalam 

rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan hukum pembiayaan. 
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F. Metode Penelitian 

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan unsur yang mutlak harus 

ada dalam penelitian. Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam 

jenis penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Dalam hal ini, peneliti 

berusaha memberikan dan menguraikan tentang upaya dan kendala untuk 

menarik kembali kendaraan bermotor akibat kredit macet.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Menurut Soerjono 

Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk 

mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat 

teori-teori baru.3 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh 

secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di 

                                                
3 Soerjono Soekanto, 2008, Ibid, Hal. 10. 
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lapangan yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak yang 

berkompeten di PT. Artha Asia Finance Sragen. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang 

digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dari lapangan, 

antara lain mencakup literatur, catatan, karya ilmiah, laporan 

penelitian, dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah 

yang diteliti.  

4. Sumber Data 

Didalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan-

keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan 

permasalahan yang diteliti yaitu hasil wawancara dengan pegawai dan 

konsumen di PT. Artha Asia Finance Sragen  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung 

memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. 

Terdiri atas lembar permohonan kredit usaha rakyat, Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, peraturan-peraturan terkait, karya ilmiah, dan 

literatur yang mendukung.  
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan 

melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, 

yaitu pihak-pihak yang berkompeten di PT. Artha Asia Finance Sragen 

dan para konsumen. Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu 

wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok 

permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam 

wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai 

dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebekuan atau kekakuan 

proses wawancara dapat terkontrol.4 

b. Studi Kepustakaan  

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang 

berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis 

mengumpulkan data-data dengan mempelajari : 

1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari 

PT. Artha Asia Finance Sragen. 

                                                
4 Sutrisno Hadi, 2001, Metodologi Research. Jilid II. Yogyakarta : Andi, Hal. 207. 
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2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan 

pokok-pokok bahasan penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.5 

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data 

kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, 

mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Pada 

penyusunan karya tulis ilmiah ini, data terutama diperoleh dari bahan 

pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan 

dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang 

merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. 

Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh 

akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan 

menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar 

kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.6 Setelah 

analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu 

dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan 

                                                
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

1991), hal. 103. 
6 Surakhmad Winarno, Metode dan Tekhnik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah 

Dasar Metode Tekhnik, (Bandung : Tarsito, 1994), hal. 17. 
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permasalahan yang diteliti.7 Dari hasil tersebut kemudian ditarik 

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan 

memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai 

dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam 

bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana 

tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 

memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian.  

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya  

1. Pengertian Perjanjian  

                                                
7 H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II, (Surakarta : UNS Press, 

1998), hal. 37. 
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2. Jenis-Jenis Perjanjian  

3. Dasar Hukum Perjanjian   

4. Syarat Sahnya Perjanjian  

5. Asas-asas Perjanjian  

6. Akibat Hukum Perjanjian  

7. Hapusnya Perjanjian  

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan (Finance)  

1. Pengertian Pembiayaan  

2. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan (Finance)   

3. Para Pihak dan Kedudukannya dalam Pembiayaan (Finance) 

4. Dokumen Pembiayaan 

5. Mekanisme Transaksi Pembiayaan 

6. Jaminan-Jaminan dalam Pembiayaan  

C. Wanprestasi  

1. Pengertian Wanprestasi  

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi 

3. Akibat Wanprestasi 

D. Tinjauan Tentang Kredit Macet  

1. Pengertian Kredit Macet 

2. Gejala-Gejala Kredit Macet  

3. Penyebab Kredit Macet  

4. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet 
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BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

1. Sejarah PT. Artha Finance  

2. Struktur Organisasi PT. Artha Finance  

3. Perkembangan PT. Artha Finance  

B. Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet di PT. Artha Asia Finance 

Sragen 

C. Upaya Penyelesaian Kredit Macet di PT. Artha Asia Finance      

Sragen  

D. Hambatan-hambatan Yang Dialami Oleh PT. Artha Asia Finance 

Sragen Dalam Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor Akibat   

Kredit Macet  

BAB IV :  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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