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Segala puji bagi Allah semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang 
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hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang 

lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; 

bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.” 

(Q.S. Al Fatihah: 1-7) 

 



 v

PERSEMBAHAN 
 
 

 
 Karya kecil ini kupersembahkan untuk : 

1. Bapak dan Ibuku tercinta, yang 

selalu memberikan kasih sayang 

yang tulus dan iklhas yang tidak 

terkira mulai  mendidik, mendoakan 

dan memberikan motivasi. 

2. Buat kakak dan adek-adekku 

tersayang yang selalu membuat aku 

lebih sabar dan dewasa. 

3. Buat sahabat-sahabatku semuanya 

yang selalu memberikan aku 

motivasi terimakasih banyak. 

4. Teman-teman seperjuangan di DPM 

FH. 

5. Almamater dan teman angkatan 2007 

UMS FH. 

 

 

 

 

 



 vi

KATA PENGANTAR 

 

Assalammualaikum, Wr. Wb 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga atas izin dan ridho-Nya Skripsi 

ini 

dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi 

Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya ke pintu gerbang 

kecerdasan. 

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kemudahab maupun kendala 

yang kesemuanya lebih banyak memberikan makna pada skripsi ini. Penulisan 

skripsi ini  adalah sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul 

“TINJAUAN TENTANG KONSTRUKSI PERJANJIAN PEMBIAYAAN 

KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR  DENGAN PENYERAHAN 

HAK MILIK SECARA  FIDUSIA”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

tiada usaha yang tiada mengenal lelah, ketekunan, semangat, serta bantuan dari 

berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung 

ataupun tidak langsung, sehingga perkenankanlah dalam kesempatan ini segala 

kepentingan dan kerendahan hati penulis mengucapkan segenap maaf dan 

terimakasih kepada : 

1. ALLAH SWT, yang senantiasa menuntun dan memberikan jalan kemudahan 

kepadaku. 



 vii

2. Bapak Muchammad Iksan SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dan segenap Pembantu Dekan 

Fakultas Hukum yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk 

menyusun skripsi ini. 

3. Ibu Septarina Budiwati, S.H.,CN.,M.H, selaku Pembimbing I terimakasih atas 

kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan serta keluasan 

waktu untuk meneliti skripsi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

4. Bapak Moch. Sandjoyo, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II serta Ketua 

Bidang Hukum Perdata yang dengan penuh kesabaran dan ketulusannya telah 

membimbing penulis dengan memberikan petunjuk saran dan kritikan, 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

5. Bapak Dr. Harun, SH, M Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah 

banyak membantu dan berkenaan memberikan bimbingan selama penulis 

menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 

telah membimbing dan mendidik penulis selama study. 

7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi 

penulis. 

8. Bapak dan Ibu beserta kakak dan adik-adikku tercinta terima kasih atas 

doanya, kasih sayang, semangat dan dukunganya selama ini sehingga penulis 



 viii 

dapat menyelesaikan skripsi ini, cinta yang kalian berikan tak akan dapat 

tergantikan, 

9. Keluarga Semarang Budhe Darsini, Pakdhe Edi Mustari dan Mas Didik 

terimakasih atas seluruh dukungan dan doanya. 

10. Mbah Putri terimakasih atas doa restunya.   

11. Buat Bang Plompong terimakasih banyak atas dukungan dan bantuannya 

yang telah memberikan contoh perjanjian sebagai bahan penelitian penulis. 

12. Buat Seluruh sahabat-sahabatku Gaman07 Law Faculty : Momy (Gendhon), 

Fajar (Kekek), Dedi (Kemis), Zaman (Katul), Hani (si Togel), Aris (Cebong), 

Fuad (Cek), Handung ( Ndung), Richo (Tepos), Margono (Gogon), Joko 

(Jekek), Kuncoro (Kuncung), Glendoh, David, Dana. Terimakasih banyak 

atas selama ini udah menjadi sahabat-sahabatku yang baik . Begitu banyak 

canda tawa,cerita dan kenangan bersama kalian semua yang tidak akan 

pernah terlupakan. “Mari kawan-kawan semua tetap semangat meraih masa 

depan semoga kita semua menjadi orang-orang yang berhasil, sukses didunia 

dan diakhirat. Amin ”  

13. Buat seluruh sahabat-sahabatku Gaman Ranger’s Klaten : Adam, Ari, Arip, 

Ayuk Bom-Bom, Putut, Galang, Lely, Lutfi, Udin, Vesa, Yoga, Momy, Ham-

Ham, Alfi, Porda .Terimakasih atas dukungan dan doanya. 

14. Buat temen-temen Persatuan Pemuda Pemudi Mondokan P3M :Mas 

Dwilo,Lukman Mboro, Beny, Dedik, Danang, Mas Wisnu, Amad, Ucup, 

Wiwek, Sigit, Odi, Deka, Yanto, Adi frezer, dan seluruh temen-temen 



 ix

pemuda pemudi Mondokan yang lainya, terimakasih atas dukungan semangat 

dan doanya. 

15. Segenap Keluarga Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum: Fajar, 

Adit, Bambang, kuncoro, Reta, Servi, Ajeng, Purbo, Aziz, beserta calon-calon 

anggota DPM FH baru mudah-mudahan tetap solit dalam mengemban 

tugasnya. 

16. Segenap Keluarga Besar Senat Fakultas Hukum UMS, (BEM, DPM, 

NOVUM, RECHTA dan JUSTISSICA) tetap solit dalam mengemban 

tugasnya . 

17. Para alumni pengurus BEM dan DPM terima kasih atas pengarahan, 

pengalamannya serta dukungannya dalam berorganisasi.  

18. Temen-temen seperjuangan angkatan 2007 FH UMS tetap semangat ya.  

19. Mbak Atik, Asty sekeluarga makasih banyak atas dukungan dan doanya. 

20. Terimakasih penulis persembahkan kepada seluruh tetangga disekitar 

rumahku yang telah memberikan semangat dan doa restunya. 

21. Terima kasih atas semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

yang memberikan motivasi demi terselesainya skripsi ini 

 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang 

penulis miliki. Oleh sebab itu merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila 

ada kritik dan saran kepada penulis untuk menjadi bekal kearah yang lebih baik. 



 x

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang 

khasanah keilmuan. Amin. 

Wassalammualaikum. Wr. Wb 

 

Surakarta, .................... 2012 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL....................................................................................          i 

HALAMAN PERSETUJUAN .....................................................................         ii 

HALAMAN PENGESAHAN......................................................................          iii 

MOTTO .......................................................................................................          iv 

PERSEMBAHAN ........................................................................................           v 

KATA PENGANTAR .................................................................................          vi 

DAFTAR ISI ................................................................................................          xi 

ABSTRAKSI ...............................................................................................        xiv 

BAB I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah .......................................................           1 

B. Rumusan Masalah............................................................... .           8 

C. Tujuan  Penelitian .................................................................           8 

D. Manfaat Penelitian ................................................................           8   

E. Metode Penelitian .................................................................           9 

F. Sistematika Skripsi ...............................................................         12 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA ..............................................................         14 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian ....................................         14 

1. Pengertian Perjanjian................................ .......................         14 

2. Syarat-Syarat Syahnya Perjanjian...................................          17 

3. Asas-Asas Perjanjian……………………………………         22 



 xii

4. Obyek Dan Subyek Perjanjian…………………………           24 

5. Akibat Adanya Suatu Perjanjian……………………….           26 

6. Prestasi Dan Wanprestasi Dari Suatu Perikatan……….           29 

7. Berakhirnya Perjanjian…………………………………          34 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pebiayaan Konsumen..         35 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan konsumen…..        35          

2. Bentuk Perjanjian Pembiyaan Konsumen.........................        39           

3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen….       40 

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Pembiayaan 

Konsumen ......................................................... ………        42 

5. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen...............         44  

6. Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 1999. 

……………………………………………………………      45 

 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Konstruksi Dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

Kendaraan Bermotor Dengan Penyerahan Hak milik secara 

Fidusia……………………………………………….         65 

B. Pembahasan 

Analisis tentang perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan 

bermotor dengan penyerahan hak milik secara 

fidusia...........................................................................         79 

 

 



 xiii 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan.......................................................            99 

B. Saran-Saran.......................................................          101 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xiv

ABSTRAKSI 
 
  

Yoppy Yuwana Putra Setyawan C. 100.070.034, 2012. “TINJAUAN TENTANG 
KONSTRUKSI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN 
KENDARAAN BERMOTOR  DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK 
SECARA  FIDUSIA”.Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulisan Hukum (Skripsi). 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan 
konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia dan 
untuk mengetahui hasil analisis tentang perjanjian pembiayaan konsumen 
kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Penelitian ini 
menngunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yakni suatu penelitian yang 
didasarkan pada suatu ketentuan hukum atau (peraturan yang berlaku) dengan 
fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai 
dengan yang terjadi sebenarnya. Jenis penelitian ini yakni penelitian deskriptif, 
yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang 
keadaan subyek dan/atau  obyek penelitian sebagaimana adanya.Data yang 
berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, diambil dari salah satu contoh 
perjanjian pembiyaan konsumen kendaran bermotor dengan penyerahan hak milik 
secara fidusia.. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu dengan 
cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang 
dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari kedua bahan hukum 
tersebut diatas . Data yang diperoleh disusun dalam bentuk metode kualitatif. 

 
Hasil penelitian tentang konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen dengan 
penyerahan hak milik secara fidusia yaitu di tinjau dari bentuk dan 
isinya/konstruksinya merupakan perjanjian baku/perjanjian standar, yang di buat 
oleh pihak perusahaan pembiayaan. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian 
hutang piutang dengan jaminan penyerahan hak milik secara fidusia,  artinya 
penyerahan hak milik dilakukan secara kepercayaan yang diberikan oleh 
perusahaan pembiayaan yang berkedudukan sebagai krreditur/ penerima fidusia 
kepada konsumen yang berkedudukan sebagai debitur/pemberi fidusia, sedangkan 
bukti kepemilikan tetap dipegang oleh kreditur yaitu perusahan pembiayaan 
sampai semua pembayarannya dilunasi. Berdasarkan hasil analisis dari kontruksi 
perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia 
telah didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata dan Undang-
Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dianalisis didalam 
bab sebelumnya. 
 
Penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan penulis miliki dalam 
membuat penulisan hukum ini. Namun penulis berharap apa yang penulis berikan 
dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. 
 
Kata kunci: Konstruksi Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. 


