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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Balakang Masalah  

Dalam perkembangan bisnis dan usaha dana merupakan salah satu 

sarana penting dalam rangka pembiayaan. Kalangan perbankan selama ini 

diandalkan sebagai satu-satunya sumber dana yang dimaksud, sehingga 

keberadaan dana masih dianggap langka (belum memadahi). Untuk 

mendapatkan sumber dana guna memenuhi kebutuhan masyarakat demi 

kelangsungan hidup,salah satu diantaranya adalah melalui jasa pembiayaan. 

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”.
  

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 
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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.  

Dari definisi ini bahwa bidang usaha pembiayaan konsumen 

memang suatu bentuk usaha yang hanya memfasilitasi antara penjual dan 

pembeli yang melakukan transaksi dengan berbagai kesepakatan yang tidak 

saling merugikan tetapi tujuannya tetap tercapai. Dengan demikian para pihak 

mempunyai hak dan kewajiban yang saling ketergantungan, yang penting 

pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan cara mengangsur.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemanfaatan jasa 

lembaga pembiayaan konsumen, lebih banyak dikarenakan oleh suatu keadaan 

bagaimana cara mengatasi permasalahan atau jalan keluarnya apabila pihak 

penjual menghadapi banyak permintaan atau hasrat untuk membeli barang 

tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang tersebut 

secara sekaligus atau secara tunai.1
  

Dengan berkembangnya bidang usaha ini, tentunya di bidang hukum 

pun perlu mempersiapkan dan menyediakan perangkat hukum yang mampu 

mengontrol, baik dalam bentuk peraturan-peraturan atau pun kebijakan. 

Karena pertimbangan Ekonomi dan Perdagangan akan diikuti oleh 

Perkembangan Kebutuhan Kredit. Pembinaan terhadap bidang hukum jaminan 

adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan tanggung jawab dari 

                                                
1 Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni Bandung, 1985, hal 52. 
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pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan dalam bidang perdagangan, 

perindustrian, perseroan pengangkutan dan kegiatan proyek pembangunan. 2 

Saat ini banyak anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa dari 

lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan terutama roda dua. Hal ini 

disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi misalnya 

kebutuhan alat rumah tangga, perumahan dan sarana transportasi, tetapi di lain 

pihak tidak semua masyarakat dapat melakukan pembelian secara tunai, 

namun masyarakat dapat menggunakan jasa lembaga pembiayaan untuk dalam 

membeli barang konsumsi. 

Pembelian secara kredit memberikan manfaat dan keuntungan yang 

tidak sedikit bagi masyarakat. Di tengah daya beli masyarakat yang lemah, 

beragam kemudahan untuk memiliki kendaraan bermotor ditawarkan oleh 

lembaga pembiayaan. Perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari aspek-aspek 

hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan 

konsumen tersebut.  

PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta merupakan salah satu 

perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang 

pembiayaan konsumen (consumer finance) yang berfokus pada pembiayaan 

otomotif yaitu motor yang memiliki kantor cabang yang tersebar di berbagai 

wilayah di Indonesia. Salah satu cabangnya adalah PT. Bentara Multifinance 

Cabang Surakarta. Kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan 

                                                
2 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT, Fakultas 

Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hal. 1. 
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melalui sistem pembiayaan untuk membeli barang yang dibayar oleh 

konsumen secara angsuran atau berkala. 

Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya risiko. 

Sebab munculnya risiko biasa karena wanprestasi, perubahan undang-undang, 

krisis moneter, dan bencana alam. Risiko terbesar dalam pemberian 

pembiayaan adalah tidak terbayarnya angsuran atau wanprestasi oleh 

konsumen atau dalam istilah bank terjadinya kredit macet. Untuk 

meminimalisir risiko, jaminan dapat dijadikan sebagai kepastian pelunasan 

hutang pembiayaan dikemudian hari, karena betapa pun kecil peluang untuk 

muncul, pemberian pembiayaan akan selalu berhadapan dengan resiko 

kegagalan (wanprestasi). 

Dalam pembiayaan, biasanya/logisnya barang yang dibiayai ialah yang 

barang yang dibeli dijadikan sebagai jaminan dengan pengikatan secara 

fidusia, dimana barang masih dapat digunakan oleh konsumen, namun BPKB-

nya ditahan di perusahaan finance sampai semua angsuran dibayar lunas.3 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis akan mengupas 

lebih lanjut, ditinjau dari sudut pandang yuridis. Oleh karena itu untuk 

rnengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pembiayaan kredit sepeda motor 

sebagai bahan skripsi dengan judul : “Kajian Yuridis Pelaksanaan 

Perjanjian Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Di PT. Bentara 

Multifinance Cabang Surakarta” 

 

                                                
3 Hasil Wawancara dengan Bagian Kredit PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1.  Bagaimana bentuk dan isi / kontruksi dari perjanjian pembiayaan 

konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT. Bentara Multifinance 

Cabang Surakarta ? 

2.  Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan 

bermotor roda dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta ? 

3.  Hambatan-hambatan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian 

pembiayaan konsumen dan cara mengatasinya pada PT. Bentara 

Multifinance Cabang Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui bentuk dan isi / kontruksi dari perjanjian pembiayaan 

konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT. Bentara Multifinance 

Cabang Surakarta. 

2.  Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan 

bermotor roda dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta. 

3.  Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian 

pembiayaan konsumen dan cara mengatasinya pada PT. Bentara 

Multifinance Cabang Surakarta? 
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D. Manfaat Penelitian 

1.  Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan khasanah 

pengetahuan di bidang hukum tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan 

kendaraan bermotor roda dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang 

Surakarta dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan 

konsumen jika terjadi perselisihan dalam perjanjian pembiayaan. 

2.  Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan tentang 

pembiayaan konsumen kendaraan roda dua pada khususnya. 

 

E.  Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan Penelitian 

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang 

terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan 

skripsi ini menggunakan suatu metode pendekatan secara Yuridis Empiris, 

yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh 

manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang 

berlaku secara efektif.4 Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk 

menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan 

konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT. Bentara Multifinance 

Cabang Surakarta. 
                                                

4 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI, 1982), Hal 52 
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2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini berupa penelitian 

deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis 

bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis 

dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda 

dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta. Sedangkan analitis 

berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada 

bagaimana hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian 

pembiayaan konsumen dan cara mengatasinya pada PT. Bentara 

Multifinance Cabang Surakarta. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya 

dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh 

data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang 

diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis memperoleh data primer 

melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang 

dan mengetahui serta terkait dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan 

konsumen dan cara mengatasinya pada PT. Bentara Multifinance Cabang 

Surakarta dan berbagai hambatan yang dialaminya. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di 

lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan Wawancara, yaitu cara 

memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak 

yang diwawancarai terutama dengan orang-orang yang berwenang, 

mengetahui dan terkait dengan hambatan yang timbul dalam 

pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dan cara mengatasinya 

pada PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta. 

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu 

dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih 

dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan 

situasi pada saat wawancara dilakukan.5  

b. Data Sekunder 

Data yang mendukung keterangan atau menunjang 

kelengkapan data primer, yang terdiri dari : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 

tentang Lembaga Pembiayaan 

                                                
5 Soetrisno Hadi, Metodolog Reseach Jilid II, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas 

Hukum Psikologi UGM, 1985). Hal. 26  
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3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

125/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan 

Lembaga Pembiayaan 

4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan 

5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi 

dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara 

deskriptif-kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan 

dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk 

memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan 

secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang 

bersifat khusus.6 

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode 

deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari 

hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus. 

 

                                                
6 Soeryono Soekanto, Op. Cit. Hal. 10. 
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C. Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian 

ini, maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 

(empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan 

dengan lingkup pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian   

1. Pengertian Perjanjian  

2. Asas-Asas Perjanjian  

3. Jenis-Jenis Perjanjian  

4. Syarat-Syarat Perjanjian  

5. Wanprestasi  

6. Berakhirnya Perjanjian  
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B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen 

(Customer Finance)  

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen dan Dasar Hukumnya  

2. Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan  

Konsumen  

3. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan 

Konsumen    dan Dokumennya  

4. Aspek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

 

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Bentuk dan isi / kontruksi dari perjanjian pembiayaan 

konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT. Bentara 

Multifinance Cabang Surakarta 

B. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan 

bermotor roda dua pada PT. Bentara Multifinance Cabang 

Surakarta. 

C. Hambatan-hambatan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan 

perjanjian pembiayaan konsumen dan cara mengatasinya pada 

PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta. 

 

 

 

 



 12

BAB IV :  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


