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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu 

mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena 

itu, untuk membangun kemandirian, mutlak diperlukan perkuatan kemampuan 

nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertabanan 

keamanan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai 

kemajuan sekaligus kemandirian.
1
 

Guna menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia 

yang berdaulat secara secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan 

berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda 

prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu 

disebut NAWACITA.
2
 

Banyaknya Rakyat Indonesia yang belum sejahtera dan masih berada 

di garis kemiskinan, menjadikan salah satu masalah yang terjadi di Indonesia. 

Kebanyakan mereka lebih memilih untuk dapat menjual tenaga yang 

dimilikinya untuk memperoleh uang demi terpenuhinya kebutuhan hidup, 

padahal tenaga yang dimilikinya terbatas, sehingga mereka memilih 

berhutang. Ada pula bank yang menyalurkan KUR yang memberikan Kredit/ 

pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Begitu pula 

                                                           
1
 Jappy Pellokila, 2014, Visi Misi dan Progam Aksi Jokowi, dalam http://kpu.go.id/koleksigambar/ 

VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf diunduh Rabu 24 Febuari 2016 Pukul 22:15.  
2
Ibid., hal. 8. 

http://kpu.go.id/koleksigambar/%20VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf
http://kpu.go.id/koleksigambar/%20VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf
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dengan rendahnya bunga pinjaman KUR, sehingga banyak nasabah atau 

pengusaha yang memilih pinjaman melalui KUR agar dapat memajukan 

usahanya. Jadi dengan banyaknya usaha kecil yang maju dan berkembang 

akan juga berdampak pada kebijakan ekonomi. Menurut Undang-Undang 

Perbankan No 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11 pengertian kredit sendiri yaitu:  

“....penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga”. 

 

Sementara itu, pinjam-meminjam atau utang-piutang sendiri dapat 

disebut juga sebagai pinjam-meminjam yaitu pada Pasal 1754 KUH Perdata 

yang berbunyi: 

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak 

pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai 

kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan 

mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah 

dan keadaan yang sama. 

 

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini pihak pemilik wajib 

menyerahkan sejumlah barang yang habis terpakai sedangkan peminjam 

berhak menerima sejumlah barang serta menjadi pemiliknya, sedangkan 

apabila barang itu musah, maka kemusnahan itu menjadi tanggunganya. 

Pinjam pakai habis yang terjadi, jumlahnya hanya yang telah disebutkan 

dalam perjanjian. 

Pada dasarnya suatu perjanjian/kontrak harus memenuhi syarat-syarat 

sahnya suatu perjanjian yaitu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang berbunyi:  
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1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 

3. Mengenai hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

 

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka 

suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang 

membuatnya, di mana dalam pinjam meminjam uang. Berdasarkan hal 

tersebut, para pihak yang akan merancang suatu kontrak tentu saja yang paling 

dibutuhkan adalah kesepakatan para pihak karena kesepakatan inilah yang 

menjadi tumpuan utama lahirnya suatu kontrak. Kesepakatan para pihak 

dalam kontrak dapat diwujudkan dalam berbagai cara, salah satunya adalah 

penandatanganan kontrak.
3
 

Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara lisan maupun 

tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan 

asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian yang dibuat secara sah, 

mengikat sabagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
4
 

Kontrak dapat juga dilakukan secara lisan dan bisa disebut sebagai 

perjanjian non-kontraktual. Perjanjian non-kontraktual ini sudah sangat 

umum, begitu juga menurut Stewart Macaulay: 

“....In most situations contract is not needed.Often its functions are 

served by other devices. Most problems are avoided without resort to 

detailed planning or legal sanctions because usually there is little 

room for honest misunderstandings or good faith differences ofopinion 

about the nature and quality of a seller’s performance. Although the 

parties fail to cover all foreseeable contingencies, they will exercise 

                                                           
3

Ahmadi Miru, 2014, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali Pers,  

hal. 148. 
4
Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Kencana, hal.4 
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care to see that both understand the primary obligation on each side. 
5
 

“....Dalam beberapa situasi, kontrak tidaklah dibutuhkan. Sering kali 

hanya berfungsi seperti alat-alat yang lain. Kebanyakan masalah bisa 

diselesaikan dengan usaha sedikit katrena adanya sedikit niat baik dari 

penjual maupun pembeli.Meskipun kedua belah pihak gagal dalam 

memenuhi kesepakatan, masalah tidak muncul karena adanya niat baik 

diantara kedua belah pihak.” 

 

Begitu juga pada Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, yaitu: “Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Dengan 

mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah harus 

dilaksanakan dengan iktikad baik, di mana para pihak agar perjanjian 

dilaksanakan dengan adil dan jujur, dan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk 

menjamin agar apa yang dimaksudkan untuk menjamin agar apa yang 

dimaksud diharapkan para pihak benar-benar terlaksana.
6
 

Utang piutang dengan secara lisan bukanlah hal yang asing ditelinga 

semua orang, karena tiap hari selalu ada saja masalah satu ini. Utang piutang 

merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lainya dan objek 

yang diperjanjiakan pada umumnya uang. Uang yang dipinjamkan akan 

dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang 

diperjanjikannya.
7

Akan tetapi tentu tidak semua berjalan sebagaimana 

mestinya. Boleh jadi debitur “ingkar secara sukarela menepati 

pelaksanaannya. Keinginan debitur inilah yang memberi hak kepada kreditur. 

Untuk memaksa debitur melaksanakan prestasi. Tentu tidak main hakim 

sendiri.
8
  Di sinilah dapat menimbulkan wanprestasi. 

                                                           
5
 Stewart Macaulay, 1963, Non Kontractual Realation in Busnees, American Sociological Revew, 

Vol. 28, No. 1, hal. 12-13. 
6
 J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 370. 

7
 Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana, hal . 10. 

8
 M. Yahya Harahap , 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, hal. 58  
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Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada 

waktunya tidak dilakukan tidak menurut selayaknya wanprestasi, apabila dia 

diam dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga 

terlambat dari jadwal yang ditentukan, atau menurut prestasi tidak menurut 

“sepatutnya/selayaknya.
9

Untuk menanggulangi jika ada wanprestasi dan 

melindungi pihak kreditur maka perlu adanya jaminan, jaminan dapat berupa 

benda bergerak maupun tidak bergerak. 

Jaminan utang dapat memberikan keyakinan kepada pihak kreditur 

atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur, di mana 

hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat 

assesoir terhadap perjanjian pokok-pokok berupa perjanjiannya yang 

menerbitkan utang-piutang.
10

 

Fenomena yang terjadi, hingga saat ini masih banyak dijumpai di 

masyarakat Sragen. Seperti perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan 

secara lisan/tidak tertulis, dan dilakukan tanpa atau dengan jaminan khusus 

dibuat karena adanya saling percaya diantara kedua belah pihak. Perjanjian 

yang dilakukan secara lisan diperbolehkan undang-undang. 

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat syahnya 

perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, sesuatu hal dan sebab yang halal, 

sebagaimana ditentukan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Pada Pasal tersebut tidak satupun syarat yang mengharuskan 

perjanjian harus dilakukan secara tertulis. Namun dengan dipenuhinya empat 

                                                           
9
Ibid., hal 60.  

10
Munir Fuady, 2013, Hukum Jaminan Hutang, Jakarta: Erlangga, hal. 8. 
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syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan 

mengikat secara hukum. 

 Sekarang ini sering dijumpai di masyarakat, khususnya daerah Sragen, 

di mana perjanjian utang-piutang non-kontraktual merupakan kebiasaan adat 

istiadat mereka. Karena mereka menggangap perjanjian tersebut sangat 

mudah, dan cepat bahkan ada yang dimintai jaminan berupa Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) saja, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), 

maupun langsung bendanya sepeda motor dan ada juga yang tidak dimintai 

jaminan karena sudah saling percaya, sehingga mereka dapat memperoleh 

pinjaman uang. Mereka juga dengan mudah mendapati kreditur karena mereka 

mengetahui dari teman, tetangga, atau dari mulut ke mulut, bahkan sekarang 

ini banyak kreditur memanfaatkan media cetak, media sosial untuk 

menawarkan jasanya. Apabila kreditur mengetahui debitur yang 

membutuhkan pinjaman, maka kreditur akan mendatangi debitur untuk 

memberikan pinjaman kepada debitur. 

Pelaksanaan perjanjian secara lisan/non-kontraktual ini antara debitur 

dan kreditur, sering terjadi perselisihan apabila debitur wanprestasi, di mana 

perjanjian kredit ini dilakukan oleh debitur dari kalangan menengah ke bawah 

menjadikan perjanjian kredit ini tidak dapat menjadi solusi masalah 

perekonomian yang dialami debitur. Tingginya bunga, dan ketidakstabilan 

usaha debitur yang menjadikan debitur wanprestasi, sehingga apabila debitur 

wanprestasi, kreditur sering kali mempergunakan atau menggadaikan barang 

jaminan tersebut tanpa sepengetahuan debitur. 
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Perjanjian secara lisan memang tidak dilarang menurut ketentuan 

syarat sahnya perjanjian, namun tidak ada yang menjamin perlindungan 

hukum, karena hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis. 

Perjanjian non-kontraktual akan menimbulkan masalah di kemudian hari 

apabila para pihak tidak melakukan perjanjian itu dengan iktikad baik, karena 

tidak ada yang dapat dijadikan dasar/bukti kontraktualnya. 

Berdasarkan hal tersebut perlu adanya penelitian mengenai fenomena 

yang sedang terjadi dan berkembang di masyarakat tersebut, maka penulis 

mengambil judul: “PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM 

UANG NON-KONTRAKTUAL DENGAN JAMINAN BENDA 

BERGERAK (Studi Perlindungan Hukum yang Proporsional bagi Para 

Pihak).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan suatu langkah penting dalam 

penelitian, karena akan memberikan arah dalam membahas permasalahan 

yang sedang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan lebih mendalam, 

terarah, dan efisien, dengan pertimbangan hal tersebut, maka penulis tuangkan 

dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang non- 

kontraktual dengan jaminan benda bergerak di Sragen? 

2. Bagaimana perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak dalam 

perjanjian pinjam meminjam uang non kontraktual? 
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3. Masalah-masalah apa yang timbul dari pelaku perjanjian uang non 

kontraktual? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti tidak lepas dari tujuan yang 

hendak dicapai. Adapun tujuan yang dilakukannya penelitian dan penulisan 

skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang non 

kontraktual dengan jaminan benda bergerak di Sragen. 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak 

dalam perjanjian pinjam meminjam uang non kontraktual. 

3. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dari pelaku perjanjian 

uang non kontraktual. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.  

b. Dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah bidang 

hukum selanjutnya. 
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c. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemecahan-pemecahan atas 

permasalahan yang dikaji. 

2. Manfaaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi para pihak yang 

berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam uang tanpa adanya 

kontrak atau kesepakatan. 

b. Pelaksanaan hasil penelitian dapat menambah dan mengembangkan 

pengetahuan serta pengalaman penulis dalam pelaksanaan suatu 

perjanjian. 

 

E. Kerangka Pemikiran  

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, di mana seorang berjanji 

kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara 

dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan 

suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, 

perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji 

atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.
11

 

Perjanjian non-kontraktual bisa dikatakan sebagai perjanjian yang 

dilakukan oleh dua belah pihak, di mana kedua belah pihak tersebut 

melakukan perjanjian dengan lisan, perjanjian tanpa adanya kontrak tertulis, 

perjanjian ini terjadi setelah adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak,  

                                                           
11

Subekti, Op.Cit., hal. 1. 
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di mana kata sepakat oleh kedua belah pihak hanya dilandasi dengan rasa 

saling percaya di antara keduanya. 

Tidak ada formalitas hukum dalam rezim dalam hukum jaminan yang 

dipersyaratkan untuk suatu perjanjian utang-piutang, sehingga dalam konteks 

ini, formalitas yang berlaku adalah bagaimana formalitas atau keabsahan dari 

suatu perjanjian yang menerbitkan utang-piutang bersangkutan, yakni apakah 

perjanjian harus dalam bentuk akta otentik, akta di bawah tangan, atau bahkan 

cukup perjanjian lisan saja. Selama perjanjian itu sah secara hukum, maka 

utang-piutang yang timbul dari adanya perjanjian tersebut dapat dijamin 

dengan hak tanggungan.
12

 

Sebenarnya perjanjian itu sendiri berperan untuk memberikan suatu 

kepastian, stabilitas dan keamanan yang diperlukan untuk menjamin 

kelancaran dan pelaksanaan berbagai transaksi, sehingga perjanjian non- 

kontraktual sendiri perlindungan hukum untuk para pihak yang melakukan 

perjanjian tersebut masih lemah.  

Sementara itu, dengan berpegang pada prinsip dalam Pasal 1865 KUH 

Perdata, “Setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, 

atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang 

lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya haknya 

hak atau peristiwa tersebut.” 

Setiap orang yang mengendalikan suatu hak, diwajibkan membuktikan 

adanya hak tersebut, di mana pada pembuktian hubungan hukum para pihak 

                                                           
12

 Munir Fuady, 2013, Hukum Jaminan Utang, Jakarta: Erlangga, hal. 82. 
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dilakukan dengan pengajuan alat-alat bukti di muka persidangan, yang 

menurut Pasal 1866 KUH Perdata terdiri atas: 

1. Bukti tertulis; 

2. Bukti dengan sanksi-sanksi; 

3. Persangkaan-persangkaan; 

4. Pengakuan; 

5. Sumpah; 

 

Selanjutnya, untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan 

kekuasaan atas barang itu, pada Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang berbunyi “Penyerahan barang bergerak, terkecuali yang tidak 

bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh 

atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, 

dalam mana kebendaan itu berada.” 

Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus 

diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh yang hendak 

menerimanya.” 

 

F. Metode Penelitian 

Agar dalam penyusunan skripsi berhasil dengan baik diperlukan suatu 

metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Metode penelitian 

dipergunakan sebagai sarana untuk memperoleh data-data yang lengkap dan 

dapat dipercaya kebenarannya. 

Adapun dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian seperti 

yang dikemukanan penulis di atas, maka penulis dalam mengumpulkan data 

yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, yaitu:  
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1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian terhadap data primer di lapangan-

lapangan.
13

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini 

adalah deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan 

penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.
14

 Dalam penelitian ini 

penulis akan mendiskripsikan mengenai perjanjian pinjam meminjam uang 

non kontraktual dengan jaminan benda bergerak. 

3. Lokasi penelitian 

Dalam hal ini penulis mengambil lokasi di wilayah Sragen. 

Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan 

sumber data untuk dilakukannya penelitian. 

4. Jenis data 

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua 

sumber data yang berbeda, yaitu: 

 

 

                                                           
13

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Rajawali Pers, hal. 52. 
14

Amirudin & Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, hal. 25. 
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a. Data Primer 

Data primer ialah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti 

dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama belum diolah 

dan diuraikan orang lain.
15

 

Adapun data-data yang akan diperoleh melalui para informan 

dan situasi sosial awal terlebih dahulu. Yang memenuhi kriteria yaitu: 

(1) para pemilik modal, atau yang meminjami (2) mereka yang 

berpiutang (3) mereka yang terlibat dengan (di dalam) kegiatan yang 

tengah diteliti. Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat 

menjadi informal awal adalah pemilik modal atau pemberi pinjaman 

uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

b. Data Sekunder 

Data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil 

karya dari kalangan hukum.
16

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan 

melalui tiga cara yaitu melalui wawancara, observasi dan studi 

kepustakaan, yang dilakukan sebagai berikut:  

 

 

                                                           
15

Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung: Mandar Mundur, hal. 65. 
16

 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, hal. 13. 
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a. Studi kepustakaan 

Pada tahap awal, disamping akan dilakukan studi kepustakaan, 

yang akan dilakukan dengan cara-cara, mencari, data-data sekunder, 

yang berkaitan dengan fokus permasalahan. 

b. Wawancara 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, 

lalu akan dilakukan wawancara secara non formal dan mendalam 

terhadap informan, dengan berbagai pihak yang memahami objek yang 

diteliti. 

c. Observasi 

Observasi yang tidak terstuktur, yang ditujukan terhadap 

beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara dilakukan, 

dengan maksud untuk memperoleh gambaran lebih terperinci dan 

mendalam, tentang apa yang mencakup apa yang ada didalam 

permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus 

permasalahan tertentu. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang sesuai adalah menggunakan analisis data 

kualitatif, yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan 

antara penelitian kepustakaan dengan lapangan serta menafsirkan dan 

mendiskusikan data primer yang diperoleh dan diolah sebagai satu 

kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Kemudian untuk pengambilan 

kesimpulan penulis menggunakan metode induktif merupakan metode 
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penarikan kesimpulan dari suatu yang bersifat khusus ke umum, seperti 

halnya suatu kenyataan yang hidup di masyarakat. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan skripsi ini 

maka penulis membuat suatu sistematika dalam penyusunan skripsi ini. 

Sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab-bab yang disesuaikan dengan 

lingkup pembahasan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode 

Penelitian dan Sistematika Skripsi. 

Bab  II Landasan Teori, terdiri dari Tinjauan Tentang Perjanjian yang 

memuat Pengertian Perjanjian, Unsur-Unsur Perjanjian, Syarat Sahnya 

Perjanjian, Asas-asas Perjanjian, Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian, 

tentang Perjanjian Kontraktual dan Non Kontraktual, dan Akibat Perjanjian 

yang Sah. Kedua mengenai Tinjauan tentang Pinjam Meminjam Uang/Utang 

piutang, yang meliputi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang/Utang Piutang, 

Kewajiban dan Kewajiban Para Pihak dalam Pinjam Meminjam uang/Utang 

Piutang, Pengertian Jaminan Hutang, Prinsip-prinsip atas Jaminan Hutang, 

Macam-macam Jaminan dalam Perjanjian Utang-Piutang, dan Hutang dengan 

Jaminan Benda Bergerak. 
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Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Pelaksanaan 

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Non Kontraktual dengan Jaminan Benda 

Bergerak di Sragen, Perlindungan Hukum yang Proporsional bagi Para Pihak 

dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Non Kontraktual, Permasalahan 

yang Timbul dari Pelaku Perjanjian Uang Non Kontraktual. 

Bab IV Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran. 


