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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Indonesia dalam bidang industri mengakibatkan 

meningkatnya hasil industri, salah satunya adalah kendaraan bermotor. Maka 

hasil industri tersebut haruslah terjual agar pabrik yang memproduksi dapat tetap 

berproduksi. Tapi dalam kenyataannya daya beli masyarakat belum bisa sesuai 

dengan harapan penjual atau produsen. Sehingga mengakibatkan kelesuan 

penjualan kendaraan bermotor yang mengalami kesulitan dalam 

memasarkannya. Ini disebabkan keadaan masyarakat yang berpendapatannya 

belum begitu tinggi dan bagi masyarakat kita bukanlah suatu kebutuhan primer 

melainkan kebutuhan tersier, sehingga untuk membelinya belum merupakan 

suatu keharusan. 

Keadaan seperti ini sangat meresahkan penjual kendaraan bermotor yang 

berusaha mencari jalan keluar untuk menjaga agar produksinya tetap laku terjual 

dengan lancar. Untuk itu salah satu jalan keluar yang tidak memberatkan 

masyarakat dengan adanya penjualan kendaraan bermotor dengan cara 

melakukan perjanjian kerjasama antara pihak dealer UD. Joding Jaya Motor 

sebagai penyalur jual beli kendaraan bermotor dengan lembaga pembiayaan 

dalam hal ini diwakili oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance. 

Perjanjian kerjasama yang dilakukan pihak dealer UD. Joding Jaya 

Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance adalah sebagai pihak yang 
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menyediakan kendaraan bermotor bagi konsumen yang mengajukan kredit 

kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance. Perjanjian kerjasama 

ini muncul karena adanya kesepakatan antara UD. Joding Jaya Motor dengan 

PT. Adira Dinamika Multi Finance. Dalam perjanjian ini UD. Joding Jaya Motor 

hanya sebagai pihak penyedia kendaraan bermotor sedangkan PT. Adira 

Dinamika Multi Finance sebagai lembaga pembiayaan kredit kendaraan 

bermotor. Dalam perjanjian ini masing-masing mempunyai hak dan kewajiban 

guna memenuhi perjanjian yang telah disepakati.   

Dalam KUHPerdata pada pasal 1338 yang berbunyi, “Semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat 

baik”,  dan terutama pada buku III yang mengatur masalah perjanjian yang 

mempunyai sifat terbuka atau sering dikatakan menganut asas kebebasan 

berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang yang diperbolehkan 

membuat perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam KUHPerdata ataupun 

yang diatur oleh KUHD maupun perjanjian yang sekali belum diatur keduanya. 

Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian kerjasama antara pihak 

dealer UD. Joding Jaya Motor sebagai penyalur jual beli kendaraan bermotor 

dengan lembaga pembiayaan dalam hal ini diwakili oleh pihak PT. Adira 

Dinamika Multi Finance adalah suatu bentuk hubungan hukum yang mempunyai 

sifat saling mrenguntungkan, dalam hal ini pihak dealer sebagai penyedia barang 
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atau kendaraan bermotor dan pihak lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana 

untuk pembelian kendaraan bermotor secara kredit. 

Dalam praktek perjanjian, timbulnya perjanjian ini bukan merupakan hal 

yang baru, karena perjanjian semacam ini sebenarnya bermaksud 

menggambarkan kehendak para pihak yang membuatnya. Sejak dulu perjanjian 

ini belum ada yang mengaturnya secara terperinci, akan tetapi perjanjian ini 

sering dilaksanakan oleh masyarakat dan oleh banyak pihak dari penjual sepeda 

motor (dealer) sudah mengenal tentang jual beli kendaraan bermotor secara 

kredit, terutama yang berekonomi lemah yang bersangkutan hendak memiliki 

suatu barang perjanjian kerjasama antara pihak dealer UD. Joding Jaya Motor 

sebagai penyalur jual beli kendaraan bermotor dengan lembaga pembiayaan 

dalam hal ini diwakili oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance ini belum 

ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam perjanjian 

kerjasama jual beli dapat dilakukan suatu kerjasama antara pemilik dealer yang 

menjual sepeda motor dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pembiayaan secara kredit semacam perusahaan finance. Alasan yang menjadikan 

pihak Dealer UD. Joding Jaya Motor dalam melakukan kerjasama dengan PT. 

Adira Dinamika Multi Finance di Surakarta adalah lembaga pembiayaan ini 

memberikan pelayanan terbaiknya kepada pihak dealer maupun konsumen 

sebagai pembeli sepeda motor. Adira Finance menyediakan produk-produk 

inovatif dan kreatif yang secara langsung memudahkan konsumen untuk 

memiliki sepeda motor. Dengan kemudahan administrasi yang diberikan Adira 

Finance membantu pihak dealer dalam melakukan penjualan sepeda motor 

terhadap para konsumennya sehingga terbentuk kerjasama yang saling 
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menguntungkan antara pihak dealer dengan pihak Adira Finance. Kelebihan 

Adira Finance adalah kredibilitas yang tinggi, solid, inisiatif, dan kreatifitas yang 

tiada henti dalam melayani pembiayaan pembelian kendaraan bermotor secara 

kredit bagi masyarakat. Selain itu pihak dealer mempunyai kepercayaan tinggi 

dalam bekerjasama dengan Adira Finance karena perusahaan pembiayaan 

tersebut memiliki jangkauan usaha yang luas dengan banyaknya jaringan usaha 

yang tersebar di berbagai pelosok wilayah Indonesia. 

Untuk itu, Penulis sangat tertarik dengan bentuk kerjasama antara dealer 

dengan perusahaan finance dengan menuangkan dalam bentuk penulisan skripsi 

dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM 

JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR ANTARA UD. JODING JAYA 

MOTOR DENGAN PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE DI 

SURAKARTA” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan mempertimbangkan 

keterbatasan penulis dalam pengetahuan, serta mengingat terbatasnya waktu, 

biaya dan tenaga maka penelitian ini dibatasi permasalannya. Tujuan pokoh 

pembatasan masalah ini agar tidak membuat kabur dalam analisa data, sehingga 

hasil penelitian ini sesuai dengan tujuannya. Permasalahan penelitian ini dibatasi 

pada masalah-masalah pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli secara kredit 

yaitu mengenai hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian 

kerjasama antara UD. Joding Jaya Motor sebagai dealer dan PT. Adira Dinamika 

Multi Finance sebagai perusahaan yang membiayai jual beli  antara UD. Joding 

Jaya Motor sebagai penjual kendaraan bermotor dengan pembeli.  
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C. Perumusan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini perumusan masalah sangatlah penting, 

karena akan mempermudah pembahasan dalam masalah yang disoroti, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan yang tepat. Untuk memperoleh gambar mengenai judul 

skripsi ini maka penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kerjasama antara pihak dealer UD. 

Joding Jaya Motor sebagai penyalur jual beli kendaraan bermotor dengan 

lembaga pembiayaan dalam hal ini diwakili oleh pihak PT. Adira Dinamika 

Multi Finance? 

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli antara UD. Joding 

Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance di Surakarta? 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian 

kerjasama jual beli antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira 

Dinamika Multi Finance dan bagaimana cara penyelesaiannya? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kerjasama antara pihak dealer 

UD. Joding Jaya Motor sebagai penyalur jual beli kendaraan bermotor 

dengan lembaga pembiayaan dalam hal ini diwakili oleh pihak PT. Adira 

Dinamika Multi Finance. 

b. Mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli antara 
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UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance di 

Surakarta. 

c. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli 

kendaraan bermotor dan menyelesaikan hambatan yang timbul dari 

perjanjian kerjasama jual beli antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. 

Adira Dinamika Multi Finance. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Memperoleh data-data dan bahan-bahan penelitian yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti guna dianalisa untuk menyusun skripsi. 

b. Mendapatkan kesempatan menerapkan teori yang diperoleh semasa kuliah 

serta mencapai gelar kesarjanaan S1 di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan penulis ataupun 

pembaca tentang masalah-masalah pelaksanaan perjanjian kerjasama jual 

beli antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi 

Finance di Surakarta. 

b. Mengetahui dan memecahkan berbagai kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli antara UD. Joding Jaya Motor 

dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance dan berbagai sumbangan 

pemikiran yang dapat dipergunakan untuk menentukan kebijaksanaan 



7 

 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan penjelasan secara umum mengenai pelaksanaan 

perjanjian kerjasama jual beli antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. 

Adira Dinamika Multi Finance sehingga dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan dalam melaksanakan perjanjian jual beli tersebut baik bagi 

UD. Joding Jaya Motor, PT. Adira Dinamika Multi Finance, dan pembeli 

kendaraan bermotor. 

 

F. Metode Penelitian 

Cara-cara untuk memecahkan masalah dalam penelitian diperlukan 

adanya suatu metodologi yang tertentu. Metodologi yang akan digunakan harus 

tepat sesuai dengan jenis penelitian. Metode-metode tersebut harus sistematis dan 

konsisten.“Metode-metode tertentu harus diungkapkan secara berurutan dan 

sebagai kesatuan dari suatu system”.
1
 Dalam penelitian ini penulis akan 

mengajukan metodologi sebagai berikut :  

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mendasarkan pada penelitian 

hukum yang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis 

sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan 

                                                           
1
 Soerjono Soekanto, 1986, Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, Hal.  98. 
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hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan,
2
 khususnya 

terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli antara UD. Joding Jaya 

Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance di Surakarta. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli 

antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance 

penulis mengambil lokasi penelitian di  Surakarta. 

3. Jenis Penelitian 

Penulis akan menggunakan metode Deskriptif dalam melakukan 

penelitian ini yaitu suatu metode penelitian untuk melukiskan atau 

menggambarkan obyek penelitian. Sedangkan pendekatan yang terbaik yang 

digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut 

Soerjono Soekanto “Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang  manusia, keadaan gejala-

gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-

hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau 

di alam kerangka menyusun teori-teori baru.” 
3
 

Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan maksud untuk lebih berupaya memahami sesuatu dengan cermat. 

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer berasal dari sumber data primer yaitu yang diperoleh 

                                                           
2
 Soerjono soekanto, 2001, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tujuan Singkat , Raja Grafindo,  

Jakarta, Hal. 26. 
3
 Op. Cit. Hal. 70. 
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secara langsung dari obyek yang diteliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder berasal dari sumber data sekunder yaitu data yang 

diperoleh untuk penyempurnaan penelitian ini. Data sekunder tersebut 

antara lain adalah undang-undang, dan literatur yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Mengenai data sekunder tersebut masih dapat dibagi lagi 

sebagai berikut : 

1) Bahan-bahan hukum primer. 

Yaitu peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan 

masalah yang diteliti. 

2) Bahan-bahan hukum Sekunder. 

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan 

hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami 

bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut dapat berupa 

rancangan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, 

laporan penelitian, maupun hasil seminar dam lain-lain sumber yang 

menyangkut dengan masalah yang diteliti. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian deskriptif ini agar dapat membahas dan mendalami 

masalah yang ada maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Study Lapangan 

1) Observasi atau pengamatan di lapangan. 
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Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan 

apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, 

gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar.
4
 Proses pembuatan perjanjian kerja memerlukan observasi 

dalam penelitiannya. 

2) Interview atau wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden 

dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

(panduan wawancara) wawancara sebagai proses interaksi 

interview antara pewawancara dan responden.
5
 

b. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu pengumpulan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan 

perundang-undangan, buku-buku literature dan bahan kepustakaan lain 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan 

pengetahuan secara teoritis. 

 

 

                                                           
4
 Sutrisno Hadi, 1986, Metodologi Research, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

5
 http://definisi-pengertian.blogspot.com/2009/11/definisi-wawancara.html. download 27 Oktober 

2011 15.30 WIB 

http://definisi-pengertian.blogspot.com/2009/11/definisi-wawancara.html.%20download%2027%20Oktober%202011%2015.30
http://definisi-pengertian.blogspot.com/2009/11/definisi-wawancara.html.%20download%2027%20Oktober%202011%2015.30
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G. Sistematika Skripsi 

BAB I   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B.  Pembatasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

3.  Azas-Azas Perjanjian 

4. Jenis-jenis Perjanjian 

5. Prestasi dan Wanprestasi      

6. Akibat Hukum dari Perjanjian 

7. Berakhirnya perjanjian 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama 

1. Pengertian Perjanjian Kerjasama 

2. Syarat Perjanjian Kerjasama 

3. Unsur-Unsur Dari Perjanjian Kerjasama 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk dan isi perjanjian kerjasama antara pihak dealer UD. Joding 

Jaya Motor sebagai penyalur jual beli kendaraan bermotor dengan 

lembaga pembiayaan dalam hal ini diwakili oleh pihak PT. Adira 

Dinamika Multi Finance 

B. Pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli antara UD. Joding Jaya 

Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance di Surakarta 

C. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian 

kerjasama jual beli antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira 

Dinamika Multi Finance dan cara penyelesaiannya 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B.  Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


