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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk 

menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam, antara lain sepeda 

motor. Kelebihan-kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat 

(konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial 

dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke 

bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan suatu problem 

tersendiri. 

Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya 

lembaga-lembaga baru yang merupakan suatu perkembangan dalam hukum 

perjanjian, bahkan sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Perkembangan hukum perjanjian banyak muncul ditengah-tengah lalu lintas 

perekonomian Indonesia seperti lembaga pembiayaan dan bahkan masih banyak 

lagi. 

Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW (KUH Perdata). Untuk dapat 

mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian dapat dijumpai dalam rumusan 

Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu: ”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih”. 
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Keberadaan lembaga pembiayaan pertama kali diatur di dalam Keppres 

No: 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 jo pasal 1 huruf (b) SK menteri 

keuangan No: 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang 

ketentuan dan tata cara pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.1 Yang dimaksud 

dengan lembaga pembiayaan adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak 

menarik dana secara langsung dari masyarakat.” 

Lembaga pembiayaan  terdiri dari bank (bank umum maupun perkreditan) 

dan non bank. Lembaga pembiayaan non bank bedasarkan Keppres No. 61 

Tahun 1988, antara lain meliputi kegiatan lembaga pembiayaan yang diperluas 

menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu: 

a. Sewa guna usaha (leasing); 
b. Modal ventura (ventura capital); 
c. Anjak piutang (factoring); 
d. Pembiayaan konsumen (consumer finance); 
e. Kartu kredit (credit card); 
f. Perdagangan surat berharga (securities company). 

 
Pranata hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari 

istilah “Consumer Finance”, pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis 

kredit konsumsi (consumer credit). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen 

dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan 

oleh Bank.2 

                                                            
1Richard Burto Simatupang, 1996, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta: Cipta Rineka, Hal.  123. 
2Munir Fuady, 1999, Hukum Tentang Pembiayaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.162. 
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Menurut A. Abdurrahman  dalam Munir Fuady pengertian kredit konsumsi 

sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu:3 

“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.” 

 
Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 

angka (6) Keppres No.61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri 

Keuangan N0. 1251/KMK.013/1988 adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem 

pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.” 

Berdasarkan definisi di atas, Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti 

telah memerinci unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan 

konsumen sebagai berikut:  

1. Unsur essensial:  

a. Subjek: 

b. Objek; 

c. Perjanjian; 

d. Hubungan hak dan kewajiban;4 

2. Unsur assesoir: jaminan 

                                                            
3Ibid, hal.163. 
4Sunaryo,  2009,  Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 96 
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Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen 

di tuangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen, yang antara lain 

menetapkan perlu adanya jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen, ini 

hampir sama dengan pinjaman kredit yang dilakukan oleh bank. Jaminan adalah 

suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan 

bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang 

yang timbul dari suatu perikatan.5 

Jaminan sangat penting sekali dalam pemberian kredit dan juga merupakan 

suatu keharusan karena bagi lembaga pembiayaan konsumen, setiap pemberian 

kredit yang disalurkan kepada debitur selalu mengandung resiko, oleh karena itu 

perlu unsur pengamanan dalam pengembaliannya. Unsur pengamanan (safety) 

adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasian 

(suitability) dan keuntungan (portability).6 Jaminan yang diberikan oleh debitur 

kepada kreditur, akan menjadi tekanan phsikologis bagi debitur, sehingga debitur 

selalu membayar hutangnya sesuai dengan perjanjian antara debitur dengan 

kreditur, yang mana jika terjadi wanprestasi jaminan yang diberikan oleh debitur, 

dapat dijadikan perlunasan hutangnya oleh kreditur dengan cara menjual atau 

dengan cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang. 

Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam 

meminjam, karena proses pembenahannya dianggap sederhana, mudah, dan 

                                                            
5Hartono Hadisoeprapto, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: 
Liberty, Hal. 50. 
6Muchdaryah Sinungan, 1989, Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit, Jakarta: Bina Aksara, 
Hal. 4 . 
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cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Saat ini, banyak lembaga 

pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) 

menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna 

usaha (leasing), anjak piutang (factoring), sewa beli, dan mereka pada  umumnya 

menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi 

objek benda jaminan fidusia. 

Istilah fidusia sendiri dikenal dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomoor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF), menurut UUJF 

tersebut “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” 

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah Jaminan Fidusia. Istilah 

jaminan fidusia ini dikenal dalam pasal 1 angka 2 UUJF yang berbunyi: 

“Jamina Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang 
tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan 
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima 
fidusia terhadap kreditor lainnya.” 

 
Dalam prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak 

yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri), kemudian di 

atasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman) sebagai 

konsekuensinya, debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit)  secara 

fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik  atas nama barang menjadi pemberi 
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fidusia kepada kreditur yang dalam posisi  sebagai penerima fidusia. Praktek 

sederhana dalam jaminan fidusia, adalah debitur/pihak yang punya barang  

mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat 

mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta 

notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Kreditur sebagai 

penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan 

kepada debitur. 

Dengan mendapat Sertifikat Jaminan Fidusia, maka kreditur/penerima 

fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti 

terjadi pada pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat 

tersebut, sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang 

berbentuk skripsi dengan judul: “JAMINAN DAN PEMBIAYAAN 

KONSUMEN (Studi tentang Konstruksi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen di PT. OTO Finance Tbk, Surakarta). 

 

B. PEMBATASAN MASALAH DAN PERUMUSAN MASALAH 

1. Pembatasan Masalah 

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus 

penelitian dalam penulisan hukum ini, menghindari masuknya hukum yang 
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tidak berkaitan dengan penelitian ini dan menghindari perluasan masalah 

sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji dan agar 

penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang 

diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan pada 

konstruksi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. OTO 

Finance Tbk, Surakarta. 

2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah 

yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang 

dilakukan dan sesuai sasaran yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang dan 

permasalahan yang ada diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan di 

PT. OTO Finance Tbk, Surakarta? 

2. Bagaimana konstruksi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan 

konsumen di PT. OTO Finance Tbk, Surakarta? 

3. Masalah-masalah apa yang timbul dalam praktek perjanjian pembiayaan 

konsumen dengan jaminan fidusia di PT. OTO Finance Tbk, Surakarta? 
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C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Menurut Tyrus Hillway penelitian merupakan suatu metode ilmiah yang 

dilakukan melalui penyelidikan secara seksama dan lengkap, terhadap suatu 

bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan 

tertentu,sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu.7 

Dengan demikian penulis dalam melakukan penelitian juga memiliki 

tujuan yaitu pemecahan atau menjawab masalah seperti yang tertuang dalam 

rumusan masalah. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Objektif 

a) Untuk mendeskripsikan konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen 

yang dilakukan di PT. OTO Finance Tbk, Surakarta 

b) Untuk mendeskripsikan konstruksi jaminan fidusia pada perjanjian 

pembiayaan konsumen di PT. OTO Finance Tbk, Surakarta 

c) Untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang timbul dalam praktek 

perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. OTO 

Finance Tbk, Surakarta 

2. Tujuan Subjektif 

a) Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analistis 

penulis, khususnya dalam bidang Hukum Perdata. 

                                                            
7Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiyono, 2008, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadyah Surakarta, Hal. 1. 
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b) Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan kenyataan yang 

terjadi dalam praktik kehidupan. 

c) Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar 

keSarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu manfaat 

bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Manfaat yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian ini diharapkan Dapat memberikan jawaban terhadap 

permasalahan yang sedang diteliti; 

b) Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu 

hukum pada umumnya dan ilmu hukum jaminan secara khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a) Dapat memberikan data dan informasi mengenai Konstruksi Jaminan 

Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. OTO Finance 

Tbk, Surakarta; 

b) Sebagai referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan 

objek penelitian; 

c) Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana penulis serta 

sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka derajat sarjana 

hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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D. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Skripsi ini mendasarkan pada jenis penelitian yang besifat deskriptif, 

karena bemaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang:  

a) konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan di PT. OTO 

Finance Tbk, Surakarta  

b) konstruksi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. 

OTO Finance Tbk, Surakarta 

c) masalah-masalah yang timbul dalam praktek perjanjian pembiayaan 

konsumen dengan jaminan fidusia di PT. OTO Finance Tbk, Surakarta 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 

pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai 

norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh 

pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga 

yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat.  

Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada peraturan 

perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti 

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, 

penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi  

peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum in-concreto.8 

                                                            
8 Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: CV Rajawali, Hal. 13 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. OTO Finance Tbk, Surakarta. Adapun 

penentuan lokasi ini berdasarkan ketertarikan penulis mengenai fenomena 

merebaknya lembaga pembiayaan konsumen di Kota Surakarta yang 

merupakan salah satu kota yang padat akan penduduk dengan sloganya Solo 

Kota Budaya. 

4. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakaan penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Data Sekunder 

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang 

merupakan data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, dalam 

hal ini berupa dokumen perjanjian jaminan fidusia yang dipergunakan PT. 

OTO Finance Tbk, Surakarta. 

b. Data Primer 

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari 

pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan 

untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data skunder 

yang ada. Data primer ini pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai 

penunjang dari data sekunder. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan/tanya jawab dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini pewawancara adalah peneliti dan 

yang diwawancarai adalah informan. Wawancara dilakukan secara baku 

terbuka yaitu urutan, kata-kata, dan cara penyampaian dilakukan secara 

sama untuk semua informan. 

b. Penelitian Pustaka 

Teknik penelitian pustaka sangat penting sebagai dasar teori maupun 

sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi 

kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku literatur, 

naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubunganya dengan 

masalah yang diteliti. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu  pembahasan yang 

dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang 
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telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan ) norma-norma hukum, 

doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada 

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan 

inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

persoalan yang menjadi objek kajian.  Data yang terkumpul akan 

diidentifikasikan secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori 

Hukum Murni dari Hans Kelsen.  . 

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang 

berupa pendikusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang 

terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah 

diiventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum in-

concreto-nya. 

 

E. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat Bab yang disusun secara sistematis, 

yang mana antara bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu 

rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
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D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

2. Metode Pendekatan 

3. Lokasi Penelitian 

4. Sumber Data 

5. Metode Pengumpulan Data 

6. Metode Analisis Data 

E. Sistematika Penelitian 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Azas - Azas Hukum Perjanjian 

3. Jenis – Jenis Perjanjian 

4. Subjek dan Objek Perjanjian 

5. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian 

6. Akibat Adanya Suatu Perjanjian 

7. Prestasi dan Wanprestasi 

B.  Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen 

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen 

2. Subjek dan Objek Hukum dalam Pembiayan Konsumen 

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen 

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan 
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1. Pengertian Umum tentang Jaminan 

2. Jenis-Jenis Jaminan 

3. Syarat-Syarat dan Manfaat Benda Jaminan 

D. Lembaga Jaminan Fidusia 

1. Pengertian Jaminan Fidusia 

2. Latar Belakang Timbulnya Lembaga Fidusia 

3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia 

4. Pembebanan Fidusia 

5. Surat Kuasa Membebankan Fidusia 

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Fidusia 

7. Pendaftaran Jaminan Fidusia 

8. Eksekusi Jaminan Fidusia 

 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Konstruksi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Dilakukan di 

PT. OTO Finance Tbk, Surakarta  

B. Konstruksi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen di PT. OTO Finance Tbk, Surakarta 

C. Masalah-Masalah Yang Timbul Dalam Praktek Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia di PT. OTO 

Finance Tbk, Surakarta 

 
BAB IV PENUTUP 



16 
 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 
DAFTAR PUSTAKA 
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