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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan kemajuan dan meningkatnya pembangunan nasional pada 

umumnya dan pembangunan kegiatan ekonomi pada khususnya yang pada 

dewasa ini makin berkembang sehingga menyebabkan pula perkembangan dunia 

usaha dan perusahaan. Perkembangan yang pesat dari dunia usaha dan perusahaan 

yang ada akan menyebabkan terjadinya persaingan diantara para pengusaha untuk 

dapat menarik minat konsumen. Sering sekali terjadi persaingan tidak sehat yang 

mereka lakukan, untuk itu pengusaha sering melakukan promosi-promosi yang 

tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga para konsumen menjadi korbannya. 

Maka dari itulah diperlukan adanya suatu darftar perusahaan yang merupakan 

sumber informasi yang tepat dan resmi untuk setiap pihak yang berkepentingan 

mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan 

yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik 

Indonesia. 

Daftar perusahaan sangat penting bagi pemerintah pada umumya, karena 

akan memudahkan bagi pemerintah untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara 

seksama keadaan dan perekembangan yang sebenarnya dari dunia usaha di 

wilayah Indonesia seacara menyeluruh termasuk perusahaan asing. Hal ini sangat 

berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka memberikan 
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bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha dan dalam rangka 

menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib1.  

Kebutuhan akan adanya daftar perusahaan ini dapat terpenuhi dengan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar 

Perusahaan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor     

7 Tahun 1982 dan penjelasannya termuat dalam tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3214. Walaupun Undang-Undang Wajib Daftar 

Perusahaan ini diberlakukan pada tanggal 1 Februari 1982, akantetapi 

pelaksanaannya ternyata baru mulai pada tahun 1984 dengan dikeluarkannya 

Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 323/Kp/II/1984 tanggal                

24 Februari Tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan dan dilaksanakan 

pada tanggal 1 Juli 1985. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 

yang ditujukan untuk menciptakan persaingan usaha yang jujur, serta memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dan konsumen tentang informasi yang tepat dan 

resmi mengenai keadaan suatu perusahaan. Oleh karena itu diharapkan agar 

pengusaha mendaftarkan perusahaannya, tetapi belum semua pengusaha di Kota 

Pekalongan mendaftarkan perusahaannya. Kemungkinan disebabkan adanya 

faktor-faktor intern maupun ekstern pada perusahaan yang bersangkutan.  

                                                 
1 Muhammad Abdul Kadir, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditia 
Bakti, 1991, Hal 129. 



 

 

14 

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1982 belum seperti apa yang diharapkan. Dengan tidak terdaftarnya suatu 

perusahaan pada daftar perusahaan, maka kemungkinan akan menimbulkan 

akibat-akibat hukum tertentu yang dapat mempengaruhi berkembangnya suatu 

perusahaan, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 bahwa 

bila pengusaha yang tidak mendaftarkan perusahaannya dapat dikenai sanksi 

berupa ancaman pidana penjara dan denda sejumlah uang. 

Berdasarkan alasan tersebut, khususnya terhadap faktor-faktor dan 

akibat hukum yang dapat timbul karena belum terdaftarnya suatu perusahaan pada 

daftar perusahaan, maka pemulis memilih judul “WAJIB DAFTAR 

PERUSAHAAN (Studi Tentang Akibat Hukum Dari Perusahaan Yang Tidak 

Melakukan Daftar Perusahaan Di Kota Pekalongan)”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini untuk memberikan 

gambaran yang jelas mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam 

penulisan hukum ini dan untuk menghindari terjadinya pengaburan dan perluasan 

masalah sebagai  akibat luasnya ruang lingkup tentang objek yang akan dikaji dan 

supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan serta tujuan yang hendak di capai maka penulis melakukan 

pembatasan mengenai daerah yang menjadi sasaran penelitian.                        

Sehingga penelitian ini menjadi “WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (Studi 
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Tentang Akibat Hukum Dari Perusahaan Yang Tidak Melakukan Daftar 

Perusahaan Di Kota Pekalongan)”. 

 

C. Perumusan Masalah  

Adapun yang nenjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang no.3 Tahun 1982 tentang wajib 

daftar perusahaan di daerah Kota Pekalongan? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan tidak mendaftarkan 

perusahaannya? 

3. Bagaiman akibat hukum terhadap perusahaan bila perusahaan tidak mendaftar 

pada daftar perusahaan? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam wajib daftar perusahaan di Kota 

Pekalongan. 

2. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan perusahan tidak mendaftar pada 

daftar perusahaan. 

3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftar pada 

daftar perusahaan. 
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E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitan akan mempunyai arti penting bila dapat berguna atau 

bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan yang tersebut diatas, 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 Untuk menerapkan ilmu yang bersifat teoritik sehingga 

nantinya penelitian ini hasilnya diharapkan dapat berguna untuk 

memperbanyak referensi ilmu di bidang keperdataan khususnya dalam 

hal wajib daftar perusahaan, begitu pula dapat mengetahui masalah 

yang timbul dan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang 

berkaitan dengan objek yang diteliti. 

b. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi 

penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka 

memperoleh derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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F. Metode Penelitian 

 Untuk memperoleh data/informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu 

yang berkaitan dengan permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian/metode 

penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar 

akan dapat validitas data serta memudahkan melakukan penelitian terhadap suatu 

permasalahan. 

1. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis 

Sosiologis. Pendekatan Yuridis adalah mengungkapkan legalitas berupa aturan-aturan 

hukum, Aspek hukum tentang pendaftaran perusahaan. Sedangkan pendekatan 

sosiologis adalah untuk menemukan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan 

lingkup kemasyarakatan 

2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif 

kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan objek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 

adanya, dengan pendekatan sosiologis.2 

3. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini mengambil lokasi perusahaan-perusahaan di kotaPekalongan, 

dikarenakan penyusun skripsi melihat adanya fakta di lapangan bahwa masih ada 

perusahaan yang belum mendaftarkan perusahaannya.  
                                                 
2 Hadari Nawawi, MP Bidang Sosial, UGM Pers, 1945 Hal 63 
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4 .Sumber Data 

 Adapun sumber data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagi berikut: 

a. Data Skunder 

Yaitu data-data berupa daftar perusahaan dan publikasi dari lembaga yang 

terkait dengan objek penelitian 

b. Data primer 

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

terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksudkan untuk memperjelas data 

skunder 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang obyektif maka dalam hal ini dilakukan 

pengumpulan data dengan cara : 

a) Penelitian Kepustakaan 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, 

membaca, mempelajari dan mengutip dari literature, dokumen-dokumen, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, arsip dan bahan kepustakaan 

lainnya serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan 

dengan permasalahan yang diteliti 

b) Wawancara 

Yaitu cara memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan pihak yang berkompeten yaitu Kepala Kantor Perindustrian 
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Perdagangan dan Koperasi, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu, serta 

Pimpinan perusahaan-perusahaan, baik perusahaan yang sudah terdaftar atau 

perusahaan yang belum terdaftar di kota Pekalongan. 

c) Observation 

Penelitian langsung di lapangan terhadap peristiwa atau kejadian yang 

berkaitan dengan penelitian ( akibat hukum perusahaan yang tidak mendaftar) 

6. Teknis Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan penulis menggunakan 

analisis data yang bersifat deskriptif analisis karena berusaha menggambarkan 

objek yang menjadi pokok permasalahannya tanpa maksud mengambil 

kesimpulan yang bersifat umum. 

G. Sistematika Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya akan dibuat sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG 

B. PEMBATASAN MASALAH 

C. PERUMUSAN MASALAH 

D. TUJUAN PENELITIAN 

E. MANFAAT PENELITIAN 

F. METODE PENELITIAN  

G. SISTEMATIKA SKRIPSI 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan  

1. Pengertian Perusahaan 

2. Unsur-unsur Pengertian Perusahaan 

3. Hubungan Hukum Antara Pengusaha Dengan Pembantu-

pembantunya. 

4. Hubungan Hukum Pengusaha Dengan Pihak Ketiga 

B. Jenis-Jenis Perusahaan 

1. Perusahaan Perseorangan 

2. Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum 

3. Perusahaan Persekutuan Berbadan Hukum 

C. Tinjauan Umum Tentang Wajib Daftar Perusahaan 

1. Pengertian Wajib Daftar Perusahaan 

2. Tujuan Diadakannya Pendaftaran Perusahaan 

3. Perusahaan Yang Wajib Didaftarkan 

4. Perusahaan Yang Tidak Wajib Didaftarkan 

5. Hal-Hal Yang Wajib Didaftarkan  

6. Syarat-syarat dan Prosedur  Pendaftaran 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang 

Wajib Daftar Perusahaan Di Kota Pekalongan. 
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B. Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan tidak mendaftar pada 

daftar perusahaan. 

C. Akibat hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftar pada 

daftar perusahaan 

BAB IV : PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

B. SARAN 
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