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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari bermacam-macam 

kebutuhan. Manusia harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi 

semua kebutuhan tersebut. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus 

bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Seorang wiraswasta 

membutuhkan tempat usaha yang strategis, terutama bila usaha yang digeluti 

tengah mengalami kemajuan pesat. Untuk mendapatkan tempat usaha yang 

baru tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, di antaranya adalah 

dengan melakukan jual beli sepeda motor dengan pihak lain. Adanya 

hubungan jual beli sepeda motor tersebut diawali dengan pembuatan 

kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dituangkan dalam bentuk 

perjanjian. Perjanjian sendiri bisa berupa perjanjian lisan bisa pula dalam 

bentuk perjanjian tertulis.
1
 

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang 

satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana 

subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum 

yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang 

disepakati. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata, berbunyi: “Perjanjian 
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adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih dengan 

mengikatkan dirinya terhadap saru orang atau lebih”
2
. 

Perbuatan suatu perjanjian, para pihak di dalamnya harus memenuhi 

syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, 

yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat 

suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian 

utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawa 

tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris. Berdasarkan perjanjian 

pinjam-meminjam tersebut muncul hukum yaitu hubungan perutangan di 

mana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan ada hak mendapatkan prestasi 

dari kreditur.
3
 

Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun 

tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, 

salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah 

disepakati bersama. Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik 

kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban 

sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke 

dalam suatu perjanjian tertulis.
4
 

Salah satu perusahaan penjualan sepeda motor adalah  PT. Asli Motor, 

yang memfokuskan pada pemasaran penjualan produk resmi sepeda motor 

merk Honda. Dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen,  PT. Asli 
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3
Sri Soedewi Sofyan, 1999, Hukum Jaminan di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hal. 4. 

4
Ibid., hal. 14. 



3 

 

Motor (produsen) mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standar), 

khususnya untuk melayani konsumen (pembeli) dalam jumlah yang banyak 

mengenai barang dan/atau jasa sejenis. Sebagaimana diketahui bahwa 

munculnya hukum perjanjian dalam lalu lintas hukum, dilandasi oleh 

kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan yang 

bersifat transaksional. 

 PT. Asli Motor, dalam melakukan jual beli menggunakan bentuk 

perjanjian baku yang mangikat para pihak. Klausula-Klausual dalam 

perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa 

melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal 

menandatangani saja perjanjian jual beli kendaraan bermotor (sepeda motor), 

yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktek dan sesuai dengan 

kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diingikan tersebut. 

Dalam praktek perjanjian jula beli, bukan merupakan perjanjian konsensual 

yang sekaligus diikuti dengan perjanjian riil (penyerahan uang muka dan 

penyerahan barang). Sepanjang uang muka ada dan barang belum diserahkan, 

maka pembeli belum merasa dirinya terkait oleh perjanjian itu. 

Penelitian ini dilakukan pada  PT. Asli Motor karena produk Honda 

semakin marak dan disukai oleh konsumen (pembeli), akan tetapi tidak jarang 

konsumen (pembeli) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, 

yaitu dengan adanya penunggakan pembayaran, atau melakukan pembayaran 

ganda selain itu adanya penarikan barang (obyek) menurut perjanjian yang 

dilakukannya. Jika terjadi persoalan, umumnya yang ditarik adalah obyek 

(kendaraan bermotor) dari perjanjian. Penarikan menurut undang-undang akan 

memerlukan waktuyang relatif lama, karena harus melalui perintah hakim. 
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Untuk menghindari resiko tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan 

pintas dengan penarikan barang objek jual beli (sepeda motor) secara 

langsung, sehingga banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh 

pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, 

karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua 

pihak. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulisa tertarik untuk 

mengambil judul: “Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli 

Sepada Motor di PT. Asli Motor Klaten.”  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang diungkap di atas sebagai latar 

belakang penelitian, maka penilitian dapat mengemukakan permasalahan 

sebagai berikut 

1. Pelaksanaan perjanjian kredit jual beli sepeda motor di  PT. Asli Motor 

Klaten? 

2. Apa saja hambatan dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor di   

PT. Asli Motor Klaten dan solusinya? 

 

C. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dimaksudkan agar permasalahan tidak 

menyimpang dari masalah yang diteliti, dan menghindari banyaknya bidang 

yang tercantum dalam pembahasan mengenai jual beli sepada motor. Oleh 

karena penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini mengenai tinjuan 
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hukum terhadap peranjian kredit jual beli sepeda motor di  PT. Asli Motor 

Klaten. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk menjelaskan perjanjian kredit jual beli sepeda motor di  PT. Asli 

Motor Klaten. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusinya dalam perjanjian 

kredit jual beli sepeda motor di  PT. Asli Motor Klaten. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah 

sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

1) Untuk membantu penerapan teori hukum perdata yang berkaitan 

dengan distributor terutama mengenai perjanjian kredit jual beli 

sepeda motor di  PT. Asli Motor Klaten. 

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai 

pelaksanaan dan hambatan dalam perjanjian jual beli sepeda motor 

di  PT. Asli Motor Klaten. 

3) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh 

dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada 

di dalam masyarakat. 
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b. Secara Praktis 

1) Untuk memberikan masukan pada pihak  PT. Asli Motor yang 

terkait dalam pelaksanaan dan hambatan dalam perjanjian kredit 

jual beli sepeda motor di PT. Asli Motor. 

2) Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi 

kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti pelaksanaan 

dan hambatan dalam perjanjian jual beli sepeda motor di  PT. Asli 

Motor Klaten. 

 

E. Kerangka Pikir 

 

Adapun kerangka pemikiran dalam penilitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Perjanjian jual beli dilakukan oleh konsumen dengan perusahaan leasing (PT. 

Asli Motor Klaten), dalam perjanjian tersebut konsumen harus memenuhi 

segala perjanjian yang telah disepakati secara bersama. Apabila terjadi 

Konsumen 

Upaya Penanggulangan 

Terhadap wanprestasi 

PT.Asli Motor Klaten 

Tidak Sesuai Perjanjian/ 

Wanprestasi 

Sesuai Perjanjian 

Solusi 

Perjanjian  

Jual Beli 



7 

 

wanprestasi maka PT. Asli Motor Klaten akan melakukan berbagai upaya 

untuk membantu konsumen dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Oleh 

karena itu solusi antara PT. Asli Motor Klaten dan konsumen harus secara 

bersama-sama dan saling berkaitan agar tidak terjadi wanprestasi. 

 

F. Metode Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto, definisi penelitian adalah suatu kegiatan 

ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara 

metedologi, sistematika dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan 

metode atau cara-cara tertentu. Sistematika artinya berdasarkan suatu sistem, 

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan 

suatu kerangka tertentu. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Sebelum seseorang 

melakukan penelitian ia dituntut untuk dapat menguasai dan menerapkan 

metodologi dengan baik.
5
 

Metodologi berasal dari kata “metodos” dan “logos” yang berarti “ke 

jalan” dan “ilmu”. Seseorang peneliti yang tidak menggunakan metodologi 

tidak akan mungkin mampun untuk menemukan, merumuskan, menganalis 

suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran.
6
 

Adapun metode dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Tipe Penelitian  
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Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan yuridis normatif.
7
 Yuridis adalah penelitian yang 

menekankan pada ilmu hukum dan menggunakan asas dan prinsip hukum, 

sedangkan normatif adalah penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah 

ada dan bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan. Yuridis normatif 

merupakan suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, di 

samping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yag berlaku. Penelitian 

hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian 

terhadap data sekunder. Penelitian normatif digunakan untuk menemukan 

hukum bagi suatu perkara inconcreto yaitu suatu usaha untuk menemukan 

apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan dan digunakan utnuk 

menyelesaikan suatu perkara. 

Oleh karena itu tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah dilakukan secara yutidis normatif mengenai tinjauan hukum 

perjanjian kredit jual beli sepeda motor di  PT. Asli Motor Klaten. 

2. Spesifikasi Penelitian  

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan spesifikasi penelitian secara in concreto yaitu penelitian 

untuk menemukan hukum bagi suatu perkara, yang merupakan usaha 

untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan in 

concreto guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dinamakan bunyi 

peraturan hukum itu dapat diketemukan termasuk ke dalam penelitian 
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hukum jugan dan disebut dengan istilah legal research.
8
 Penelitian hukum 

demikian ini mensyaratkan sudah diselesaikannya inventarisasi hukum 

positif ini adalah untuk menemukan peristiwa hukum yang terjadi di 

masyarakat mengenai pelaksanaan dan hambatan dalam perjanjian jual 

beli sepada motor di PT. Asli Motor Klaten. 

3. Sumber Data  

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder sebagai 

penyalur kelengkapan data. Data sekunder merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian 

kepustakaan,
9
 guna mendapatkan lamdasan teoritis dan beberapa pendapat 

umum tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam 

bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. 

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 3 (tiga), 

yaitu:
10

 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

4) Perarturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi 

penulisan hukum ini. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi 

bahan hukum primer, terdiri dari: 
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1) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang 

pelaksanaan dan hambatan dalam perjanjian jual beli. 

2) Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

masalah pelaksanaan dan hambatan dalam perjanjian jual beli 

sepada motor. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri 

dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Adapun sebagai penunjang bahan penelitian ini diperlukan pula 

data primer yang merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti 

secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi, melalui 

interview, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

secara langsung dengan pihak PT. Asli Motor Klaten. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dilakukan melalui interview dan 

literatur maupun studi pustaka. Dalam melakukan penelitian ini penulis 

mempergunakan metode penelitian interview yaitu melakukan wawancara 

dengan pihak terkait dalam penelitian ini yaitu PT. Asli Motor serta 

melalui pustaka (liberty research),
11

 yaitu penelitian dilakukan dengan 

menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-udangan, seperti 

KUHPerdata. 
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5. Metode Penyajian Data 

Metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan 

yang terjadi pada objek penelitian secara tepat jelas untuk memperoleh 

kejelasan tentang masalah yang timbul. Dalam penelitian ini menjelaskan, 

kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian keterangan 

mengenai pelaksanaan tata cara dan hambatan dalam perjanjian jual beli 

sepeda motor di PT. Asli Motor Klaten. 

6. Metode Analisis Data  

Metode analisis data dalam penulisan ini di peroleh dari penelitian 

yang akan dianalisis secara: 

a. Deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-

kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas 

untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul. 

b. Kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data yang ada berdasarkan 

teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian apa 

yang dikemukakan oleh responden, baik lisan maupun tertulis, diteliti 

dan dipelajari dengan metode berpikir secara deduktif dan induktif. 
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka memperoleh hasil penilitian yang sistematis yang baik  

penulis menggunakan sistematika penulisan skripsi yang terkait dengan proses  

adanya jual beli kredit sepeda motor Di PT.ASLI MOTOR KLATEN maka 

pembahasan dalam penelitian ini penulis dalam penulisan tersebut maka 

pembahasan dan penelitan  dibagi menjadi 4 bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang terdiri dari : latar 

belakang, batas dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode peneltian, dan sistematika skripsi untuk 

mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini. 

Bab II Tujuaan pustaka, merupakan bagian untuk mengantarkan kepada 

konsep dan teori tentang tujuan umum tentang perjanjian, perjanjian kredit, 

tinjuan perjanjian jual beli, leasing, wanprestasi. 

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan tentang perjanjian 

kredit jual beli sepeda motor di PT. ASLI MOTOR KLATEN. Pada bab ketiga 

ini dibagi menjadi 2 bab yaitu: hasil penelitian yang berisi tentang bagaimana 

proses pelaksanaan perjanjian kredit jual beli sepeda motor di PT. ASLI 

MOTOR KLATEN. Dan apasaja yang menjadi hambatan yang timbul dalam 

perjanjian kredit sepeda motor di PT. ASLI MOTOR KLATEN. 
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Bab IV Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang 

berisi penutup kesimpulan dan saran.     

 

 


