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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat sekarang ini sangatlah memperhatikan akan pentingnya 

faktor pangan. Menurut fakta yang ada saat ini masayarakat lebih cenderung 

mengkonsumsi makanan yang mengandung nilai gizi yang cukup. Salah satu 

jenis makanan yang banyak dikonsumsi ialah ikan. Ikan Sebagai bahan 

pangan merupakan sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral yang sangat 

baik. Hal tersebut bukan tanpa alasan, ikan merupakan salah satu makanan 

yang mempunyai kandungan gizi yang sangat baik bagi tubuh. Apa lagi ikan 

air tawar yang di nilai Kandungan gizi ikan air tawar cukup tinggi dan hampir 

setara dengan ikan air laut, sehingga dianjurkan untuk dikonsumsi dalam 

jumlah cukup.1 

Menurut fakta yang ada, konsumsi ikan di masyarakat menunjukan 

kenaikan yang sangat tinggi. Angka konsumsi terus bergerak naik. Kenaikan 

tingkat konsumsi ikan air tawar oleh masyarakat sangatlah berdampak baik, 

yakni akan sadarrnya banyak gizi dan banyak manfaat ikan bagi tubuh semua 

orang dan ditambah juga tidak mahal di bandingkan dengan ikan air laut yang 

cenderung harga lebih mahal mengkonsumsi ikan, maka dari itu masayrakat 

lebih memilih mengkonsumsi ikan air tawar karena di nilai gizi setara dengan 

ikan air laut dan harga lebih ekonomis. Terkait dengan semakin meningkatnya 

konsumsi ikandan banyaknya permintaan konsumen hal ini di manfaat kan 

masyarakat yang mempunyai peternakan ikan atau tambak ikan meningkatkan 

produkai ikan 

Untuk itu tentunya setiap orang yang memiliki rumah makan atau 

restoran  yang  menyediakan menu masakan ikan air tawar akan meminta 

bantuan kepada peternak pengelola ikan untuk memasok setiap kebutuhannya 

                                                             
1Siswonohttps://ikanmania.wordpress.com/2008/03/02/ikan-air-tawar-kaya-
protein-dan-vitamin, surakarta, kamis 15 september 2016, pukul 19:30 
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kepada pemilik rumah makan atau restoran itu.pihak yang mempunnyai 

restoran atau rumah makan itu dikatakan sebagai pemesan ia dapat memesan 

sesuai  kebutuhan yang di butuhakan.  Pihak peternak menawarkan harga 

kepada pemesan dan pemesan menyetujui. Setelah itu apa bila kedua belah 

pihak  yaitu pemesan sudah setuju dengan hal-hal yang berkaitan dengan 

pemesanan pihak peternak menyanggupi untuk menyiapkan kebutuhan pihak 

pemesan maka mereka akan bersepakat. 

Sebenarnya pihak peternak  dan pihak pemesan itu  telah terjadi 

interaksi  yang menyebabkan hubungan hukum  tertentu diantara mereka. 

Meskipun hal itu tanpa di sadari  atau tidak oleh mereka, karena dianggap hal 

yang yang biasa. Peristiwa diatas sebenarnya  telah termasuk sebagai bentuk 

suatu perjanjian, yang dimana perjanjian itu untuk melakukan atau 

mengerjakan kepentigan pemesan yang di kerjakan oleh pihak peternak. 

Lahirnya perikatan  dalam suatu perjanjian telah di atur dalam Pasal 1313 

KUH Perdata: 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Dari pernyataan 

di atas menyatakan bahawa adanya suatu kesepakatan yang dimana 

pihak peternak sepakat dengan pihak pemesan untuk menyiapkan ikan 

sesuai kebutuhan pemesan. Padahal dalam hukum perjanjian yang 

berlaku “asas konsensualisme, yaitu pada dasarnya suatu perjanjian 

atau perikatan yang timbul karenanya itu  sudah lahir sejak detik 

tercapainya kesepakatan”.2 

Kemudian selain hal itu dalam kesepakatan mereka merupakan salah 

satu syarat  sah ya dalam perjanjian  sebagai mana telah di ataur dalam  pasal 

1320 KUH Perdata. Diakui juga  dalam KUH Perdata tentang adanya sistem 

terbuka yang mengandung asas  kebebasan membuat perjanjian , yaitu pasal 

1338 ayat (1) yang berbunyi: “semua perjanjian yang di buat secarea sah 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

                                                             
2R. Subekti, 1996, Hukum Perjanjian , jakarta: intermasa, hal. 15. 
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Menekankan pada semua perikatan, maka pasal tersebut seolah-olah 

membisikan  suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita di perboleh kan 

membuat perjanjian yang beruapa atau berisi  apa saja dan perjianjian itu 

mengikat pada mereka pembuat perjanjian itu seperti dalam undang-undang.  

Kesepakatan yang terjadi kepada pihak pemesan dan pihak penjual 

meskipun terlihat sederhana dan kurang  di perhatikan  oleh para pihak, tetapi 

kesepakatan yang lahir diantara mereka memuat konsekuensi timbal balik 

berupa hak dan kewajiaban  yang di bebankan kepada masing-masing pihak.  

Dalam hal ini akan sangat rentan timbul wanprestasi oleh salah satu 

pihak, di karenakan pemesan telah memberikan tanggung jawab kepada pihak 

penjual untuk menyedikan ikan-ikan yang di butuhkan oleh pemesan. Tetapi 

disisi lain pihak penjual tidak dapat menyediakan ikan sesuai kebutuhan 

pihak pemesan, maka pelanggan dapat mengalami kerugian yang di tanggung 

baik kerugian materil. Kerugian materil yaitu pihak pemesan sudah 

memberikan uang muka kepada penjual yang diberikan tanggung jawab 

menyediakan ikan sesuai kebutuhan pemesan. 

Kesalahan dalam perjanjian jual beli ini tidak selalu pelanggan 

(pembeli) yang di rugikan, melainkan pihak peternak (penjual) juga dapat di 

rugikan. Misalnya yaitu pihak penjual sudah memenuhi kewajibannya 

menyedikan ikan sesuai kebutuhan pemesan, tetapi pihak pemesan terlambat 

melunasi pembayaran. Tentu hal itu pihak peternak juga mersa di rugikan, 

terkait dengan masalah pembayaran. 

Hal yang sering kali dilakukan antara peternak dan pemesan tidak 

menyertakan perjanjian jual beli secara tertulis,padahal hal tesebut 

menyebabkan terjadinya masalah di kemudian harinya. Pada dasarnya setiap 

perbuatan atau tindakan yang menimbulkan akibat hukum karena tindakan 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli, pada 

dasarnya harus di sertai dengan perikatan yang mengikatkan kedua belah 

pihak kedalam suatu perjanjian tertulis. Tetapi perbuatan perikatan itu di 

anggap sepele oleh penjual dan pembeli. Meskipun para pihak mengetahui 



4 
 

 

akan resiko tersebut sepeti di atas, tetapi tetap saja mereka melakukan hal 

tersebut dan mengesampingkan hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil 

judul penilitian skripsi dengan judul:  

“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIANN JUAL BELI IKAN 

DALAM BENTUK PARTAI BESAR DI LIHAT DARI PRAKTIK 

SERTA PROBLEMATIKANYA (Studi Kasus salah satu penjual dan 

pemilik Kolam Ikan Di desa Ponggok Kabupaten Klaten)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah salah satu langkah penting dalam penelitian 

agar dapat memberikan suatu arahan dalam pembahasan masalah yang sedang 

di teliti sehingga penelitian ini dapat di lakukan lebih mendalam, terarah dan 

efisien.Maka penulisakan membedah permasalahan dalam bentuk skripsi ini. 

Perumusan masalah yang akan di teliti sebagai berikut: 

1. Problem apakah yang terjadi dalam jual beli ikan antara pemilik kolam 

(penjual) dan pemesan (pembeli)? 

2. Bagaimana cara penyelsaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini menghasilkan sebuah karya ilmiah yang 

mempunyai arti dan nilai. 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui problem penjualan ikan yang di lakukan pihak 

penjual dan pihak pembeli 

b. Untuk mengetahui menegtahui penyelesaian terkait saat perjanjian 

dilakukan.  
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2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam 

ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dalam perjanjian yang 

terjadi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini di harapkan berguna dan bermanfaat bagi penulis itu sendiri 

maupun masyarakat pada umumnya. Manfaat di bedakan menjadi dua, 

yaitu: 

a. Manfaat Teoristis 

1) Memberikan sumbangan perbendaharaan, leteratur dan referensi di  

perpustakaan agar dapat di jadikan pedoman skripsi untuk masa 

yang akan datang, khususnya di bidang hukum perjanjian. 

2) Memperkaya khasanah penelitian di bidang hokum perdata 

khususnya mengenai jualbeli ikan dalam bentuk partai besar. 

b. Manfaat Praktis 

1) Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan 

langsung dengan hasil penelitian ini,serta sebagai sarana untuk 

menambah wawasan serta pengetahuan para pembaca mengenai 

hukum perjanjian. 

2) Sebagai sumbangan pikiran bagi praktisi hukum dalam kaitannya 

dengan perjanjian jual beli ikan dalam bentuk partai besar 

3) Memberi gambaran serta informasi bagi pihak-pihak yang terlibat 

dalam perjanjian tersebut. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum non 

doktrinial kualitatif. Metode pedekatan non doktrinial adalah penelitian 

hukum tidak hanya di konsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan 
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kaedah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan 

meliputi pula lembaga.3 

Lembaga dan proses-poses yuang mewujudkan berlakunya kaedah-

kaedah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik 

dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam atau 

dari aksi serta interaksi antar mereka. 

2. Lokasi penelitian  

Dalam hal ini memelih lokasi penelitian di salah satu penjual 

sekaligus pemilik kolam ikan di desa ponggok Kabupaten Klaten. 

3. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini 

adalah   deskiptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang 

di maksud untuk data seteliti mungkin tentang manusia keadaana tau 

gejala-gejalalainya.4 

4. Jenis dan sumber data 

Data yang di gunakan dalam penilitan ada dua jenis yaitu: 

a. Data primer, adalah data-data yang berasaldari data utama, yang 

berwujud tindakan sosial dan kata-kata,5 yang di peroleh secara 

langsung dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti di 

lokasi penelitian, yang berupa keterangan maupun fakta di lapangan 

yang dilakukan melalui observasi serta wawancara.6 

b. Data sekunder, yaitu data-data  yang di peroleh peneliti dari penelitian 

keputusan dan dokumentasi yang sudah tersedia dalam bentuk buku-

buku  atau dokumentasi  yang biasanya disediakan di perpustakan atau 

milik pribadi peneliti,7 yang di peroleh secara tidak langsung 

                                                             
3Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 3 & 5. 
4Ibid., hal. 10. 
5Lexy  J.Moleong, 1991, Metodelogi Penelitian  Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 
112. 
6Bambang Waluyo,2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 16. 
7Helman Hadikusuma, 1995, MetodePembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, 
Bandung: Mandar Maju, hal. 65. 
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yangberupa buku leteratur, dokumen maupun peraturan perundang-

undangan terkait. 

Dari  berbagi  jenis sumber data  yang ada, penelitian memperoleh  

data dari sumber sebagi berikut: 

a. Sumber data primer, yaitu keterangan-keterangan  yang bersuber dari 

pihak-pihak yang langsung berkaitan  dengan permasalahan yang di 

teliti peternakan ikan di Kabupaten Boyolali. 

b. Sumber data sekunder, yaitu merupakan  data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen resmi peraturan perundang-undangan, makalah dan 

buku-buku yang masih ada hubungan dengan masalah yang di teliti. 

5. Teknik pengumpulan data  

Sebagai  langkah di dalam data penulis menggunakan teknik data 

sebagi berikut: 

a. Wawancara , yaitu langakah pengumpulan data  dengan cara tanya 

jawab  secara langsung dengan pihak yang terkait  guna memperoleh 

data, baik lisan maupun tertulis. 

b. Obsevasi, yaitu suatu proses penggalian data yang di lakukan langsung 

oleh peneliti sendiri (bukan melalui asisten peneliti ataupun orang lain) 

dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia 

sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset8,agar 

dapat menangkap fenomena dan dipergunakan sebagai pelengkap 

dalam pengumpulan data. 

c. Studi keputakaan langkah ini penulis lakukan dengan memepelajari 

literatur-literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, 

dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu ataubahan kepustakaan lainya 

yang berhubungan dengan materi obyek penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 

“Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data kepola, kategori dan satuan uraian  dasar sehingga dapat di temukan 

                                                             
8Haris Hardiansyah, 2013, Wawancara, Observasi, danFocus Groups Sebagai Instrumen 
Penggalian Data Kualitatif, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hal, 130. 
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tema”.9Analisis data yang di gunakan oleh penulis adalah analisis data 

kualitatif dekdutif, yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha 

penemuan asas-asas dan informasi dari bersifat pernyataan dari 

responden. Kemudian dari data yang di peroleh di pelajari, diteliti,disusun 

secara sistematis dengan berlandaskan pada norma teori-teori hukum. 

 

F. Sistematika Sekripsi 

Untuk menyajikan pembahasan secara menyeluruh terhadap penulis 

skripsi, penulis menuangkan dalam 4 (empat) bab. Ada pun sistematikanya 

tersusun sebagai berikut: 

1. Bab I adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang  

masalah, perumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

2. Bab II alah tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menemukan teori-

teori yang akan di pakai dalam penyusunan ini, yang meliputi tinjauan 

umum tentang  perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian untuk 

melakukan peristiwa jual beli. Dan tinjauan umum tentang tentang jual 

beli ikan dalam partai besar. 

3. Bab III yaitu hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan menguraikan  

beberapa pokok permasalahan 

4. Bab IV yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan 

yang di teliti. 

yang akan di bahas yaitu yaitu mengenai praktik pelaksanaan perjanjian 

jual beli ikan dalam partai besar, problem yang muncul di dalamnya dan 

dengan penyelesaiannya, analisa data serta pembahasannya. 

                                                             
9LexyJ.Moleong, Op. Cit, hal. 130. 


