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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional yang berkembang saat ini, telah berhasil 

meningkatkan pendapatan perkapita dan kesejahteraan sebagian rakyat pada 

umumnya, walaupun masih ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan 

social yang menuntut usaha pemerintah untuk bersungguh-sungguh 

mengatasinya. agar tidak berkembang ke arah kecemburuan sosial. 

Dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita dan kesejahteraan 

rakyat ini, maka semakin meningkat pula lapangan usaha di berbagai macam 

bidang yang tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, masyarakat 

membutuhkan dana pembiayaan dari pihak yang kelebihan dana (surplus of 

found), untukpembelian barang yang pembayaranya dilakukan secara 

angsuran atau berkala. Jasa pembiayaan merupakan salah satu cara yafig 

digunakan masyarakat untuk mendapatkan sumber dana pembiayaan, di 

samping melalui badan usaha atau lembaga lainnya yang salna-sama 

memberikan kredit, seperti melalui jasa perbankan. 

Bank sebagai lembaga keuangan yang selama ini kita kenal, temyata 

tidak cukup mampu untuk menanggulangi keperluan dalam masyarakat. Hal 

ini disebabkan keterbatasan jangkauan kredit oleh bank, persyaratan yang 

cukup rumit yang membuat masyarakat enggan untuk mengajukan kredit, 

serta hal-hal lain yang menyebabkan baxk kurang fleksibel dalam melakukan    
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fungsinya. Akhirnya, lahirlah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel 

dan moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu bahkan risikonya lebih 

tinggi. Lembaga inilah yang kemudian sebagai "lembaga pembiayaan" yang 

menawarkan bentuk-bentuk baru terhadap pemberian dana, seperti dalam 

bentuk leasing, factoring, finance, dan lain-lain.  

Pengertian lembaga pembiayaan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang atau barang modal.1 

Maksud dari dikeluarkan keputusan tersebut. adalah dalam rangka 

memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga 

perananannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.2 

Lembaga pembiayaan dalam melaliulian kegiatan usahanya, meliputi bidang 

usaha seperti yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 09 Tahun 2A09,yangantaru lain adalah: 

Lembaga Pembiayaan Meliputi:Perusahaan Pembiayaan,Perusahaan 
Modal Ventura,dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. 
Kegiatan usaha Perushaan Pembiayaan Meliputi:Sewa Guna usaha 
(leasing),Anjak Piutang (Factoring),usaha Kartu Kredit (credit 
Card),Pemb iay aan Konsumen (Consumer Finance)  

 

Menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga 

Pembiayaan cq. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448 / KMK.017 I 

                                                 
1 Peraturan Prediden N0 09 Tahun 2009 
2 Retnowulan Sutantio, Perjanjian Pembiayaan Konsumen, (Jakarta: Dalam Pustaka Peradilan Proyek 

Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung Rl, 1994), hal' 1' 
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200A dijelaskan, bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang 

"Dilakukan dalam bentuk penyediaan dan bagi konsumen untuk pembelian 

atau kepemilikan suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara 

langsuran atau berkala oleh konsumen."3 

Dengan adanya Perusahaan Pembiayaan Konsumen ini, akan 

meningkatkan penjualan bagi pihak supplier (penyedia barang), karena 

supplier akan menerima pembaya.rar secara tunai dari pihak Perusahaan 

Pembiayaan Konsumen. 

Apabila suppier melakukan penjualan dengan cara kredit, maka dana 

tunai akan diterima secara bertahap dan setelah jangka waktu tertentu, namun 

dengan adanya Perusahaan Pembiayaan Konsumen, maka supplier dapat 

memperoleh pembayaran tunai dan angsuran akan dialihkan kepada 

pereusahaaan Pembiayaan Konsumen. Risiko tidak terbayaranya kredit 

konsumen yang pada awalnya ditanggung oleh supplier, dapat dialihkan 

kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen. 

Manfaat bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen sendiri, adalah 

penerimaan dari bunga dan biaya administrasi yang dibayar oleh konsumen.  

Tingkat bunga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen ini, 

relatif lebih tinggi dari tingkat bunga kredit bank. Hal ini sebagai konsekuensi  

atau kompensasi, karena Perusahaan Pembiayaan Konsumen menanggung 

resiko relatif lebih besar daripada penyaluran dana kredit dari bank kepada 

debiturnya.  

                                                 
3 Abdul Kadir Muhammad, Huhrm Perusahaan lndonesia, (Bandung: Citra Aditya Bak1i, 1999), hal.315. 
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Sedangkan manfaat bagi konsumennya sendiri, adalah kesempatan 

untuk membeli barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup, 

karena tidak Semua konsumen mampu membayar secara tunai. Perusahaan 

Pembiayaan ini menjembatani kepentingan konsumen yang ketersediaan dana 

tunainya terbatas, singkatnya konsumen tidak harus membeli secara tunai, 

tetapi dapat memiliki barang yang pemba,varannya dapat dilakukan secara 

mengangsur atau kredit.  

PT. Kembang 88, merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang 

melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (consumer 

finance) yang berfokus pada pembiayaan Kredit Kepemilikan Mobil (KPM). 

Kegiatan pembiayaan ini melalui sistem pemberian pembiayaan terhadap 

kepemilikan mobil, yang pembayarannya oleh konsumen dapat dilakukan 

secara angsuran atau berkala. 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Kembang 88, merupakan 

perjanjian hutang-piutang antara pihak PT. Kembang 88 dengan pihak yang 

terkait secara langsung dalam hal ini adalah konsumen, maupun pihak yang 

tidak terkait secara langsung, yaitu penyedia barang (supplier ) dan asuransi. 

Perjanjian pembiayaan ini merupakan bentuk perjanjian 

accessoir/tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu hutang-piutang, dalam 

perjanjian accessoir objek fidusia diserahkan kepemilikannya kepada debitur 

atau konsumennnya, dengan tetap memberikan kewajiban terhadap debitur 

untuk melunasi angsuran kepada kreditur atau pemberi dana, dalam hal ini 

perusahaan pembiayaan PT. Kembang 88. Sebagai jaminannya, perusahaan 
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pembiayaan tidak akan menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan 

Bermotor (BPKB) kepada debitur sebelum debitur tersebut melunasi 

kewajibannya. 

Dalam praktek, tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan 

konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai 

hambatan. Masalah atau hambatan yang sering terjadi adalah, karena benda 

atau objek fidusia tersebut dikuasai oleh debitor, maka ada kemungkinan 

objek fiducia tersebut dalam hal ini kendaraan roda empat, dialihkan pada 

pihak ketiga sebelum debitr melunasi kewajibannya kepada kreditor, maka 

apabila debitor wanprestasi, Perusahaan Pembiayaan akan mengalami 

kesulitan untuk menarik atau mengeksekusi barang tersebut, sedangkan 

Perusahaan Pembiayaan Konsumen harus mengambil tindakan yang paling 

aman sebagai upaya melindungi kepentingannya, apabila dihadapkan pada 

situasi dan kondisi seperti tersebut di atas. 

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar 

belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk 

melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Ekskusi Terhadap 

Benda Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di PT.Kembang 88 Surakarta"). 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan di PT.Kembang 88 

Surakarta? 

2. Bagaimanakah Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia dalam 

Perjanjian Pembiayaan di PT.Kembang 88 Apabila Debitur Wanprestasi? 

3. Problematika apa yang muncul dalam Pelaksanaan Eksekusi terhadap 

Benda Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Perspektif Undang-Undang 

No.42 Tahun 1999 di PT.Kembang 88 Surakarta? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Objektif 

1) Ingin mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan di 

PT.Kembang 88 Surakarta. 

2) Ingin mengetahui pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia 

dalam Perjanjian Pembiayaan di PT.Kembang 88 apabila debitur 

wanprestasi. 

3) Ingin mengetahui problematika apa yang muncul dalam 

pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan dalam Perjanjian 

Pembiayaan perspektif Undang-Undang No.42 Tahun 1999 di 

PT.Kembang 88 Surakarta. 
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b. Tujuan Subjektif 

1) Untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam 

meraih gelar kesarjanaan bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2) Untuk meningkatkan pengetahuan penulis, sebagai bahan 

perbandingm mtara teori yang sudah diterima dalam perkuliahan 

dengan praktek di lapangan hukum. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya 

bagi penulis sajq namun diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain. 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari perelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasit penelitian ini dapat menambah referensi dibidang karya ilmiah 

yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu 

hukum. 

2) Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemecahan atas dari 

sudut teori hukum. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh. 

2) Memberikan jawaban atas ilmu yang diteliti. 
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D. Metode Penelitian 

Metode dalam arti kata yang sesungguhnya adalah tatacara atau jalan. 

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah 

tatacara kerja, yaitu tatacara kerja untuk memahami objek y-ang menjadi 

sasaran ilmiah yang bersangkutan.4 

Adapun metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris yaitu 

penelitian ini dikatakan yuridis, karena mengkaji aspek-aspek yang 

berhubungan dengan peraturan-peraturan hukum yang diberlakukan. 

Dikatakan faktor empiris, karena mengkaji pelaksanaan norna-norrna 

hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik kaidahnya maupun 

penerapannya dalam kehidupan masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di PT. Kembang 88 

Sruakarta, karena ditempat tersebut penulis dapat memperoleh data sesuai 

permasalahan yang diajukan. 

3. Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah sifat deskriptif. Pengertian penelitian 

deskriptif menurut Sumadi Suryabrata adalah suatu penelitian yang 

                                                 
4 Bambang Sunggono, 2O00, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo,hal. 44 
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bertujuan untuk membuat pancaindraan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.5 

Penelitian seeara diskriptif ini diharapkan akan dapat memberikan 

gambaran secara nyata. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber tempat 

penelitian. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan 

keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, berupa buku-

buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

c. Metode Analisis Data 

Berdasarkan data yang terkumpul, maka perlu untuk diadakan 

suatu analisa dalam hal ini dimaksud adalah analisa data. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu tata 

cara dalam penelitian yang menghasilkan data diskriptif analis yaitu 

didahului dengan mendefinisikan dengan jelas dan spesifik tujuan yaog 

akan dicapai, fakla-fakta dan sifat apa yang perlu ditemukan, 

                                                 
5 Sumadi Suryabrata, 20A4, Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.75. 
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merancang cara pendekatan dan bagaimana kiranya data akan 

dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk susun laporan.6 

 
E. Sistematika Skripsi 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan secara keseluruhan tentang 

hal-hal yang diuraikan dalam skripsi ini. Di bawah ini akan penulis uraikan 

sistematika skripsi sebagai berikut: 

BAB I PENDAIIUTUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Sistematika Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pembiayaan 

1. Pengertian lembaga pembiayaan 

2. Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga Pembiayaan 

3. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

4. Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan 

B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No.42 

Tahun 1999 

1. Pengertian Jaminan Fidusia 

2. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia  

                                                 
6 ibid.,Hal.77. 



11 
 

3. Pembebanan Jaminan Fidusra 

4. Eksekusi Jaminan Fidusia 

5. Hapusnya Jaminan Fidusia 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAIIASAF 

A. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan di PT.Kembang 

88 Surakarta?  

B. Bagaimanakah Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia dalam 

Perjanjian Pembiayaan di PT. Kembang 88 Apabila Debitur 

Wanprestasi? 

C. Problematika apa yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi terhadap 

benda jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Perspektif Undang-

Undang No.42 Tahun 1999 di PT.Kembang 88 Surakarta?  

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 




