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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebijakan ekonomi adalalah kebijakan yang di ambil oleh pemerintah 

di bidang ekonomi dengan tujuan untuk memacu roda perekonomian 

masyarakat. Pemerintah di harapkan mampu untuk memberikan pengarahan 

atau bimbingan terhadap masyarakat tentang perekonomian, karena di negara 

kita masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menjalankan roda 

perekonomian agar tujuan yang di cita-citakan bangsa ini yaitu kesejahteraan 

rakyat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945. Arah kebijakan ekonomi diharapkan mampu mempercepat 

pembangunan di bidang ekonomi, dan memberikan landasan yang kuat bagi 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan sistem ekonomi 

kerakyatan.
1
 

Kehadiran lembaga pembiayaan membawa peran yang sangat penting 

dalam membangun perekonomian masyarakat, khususnya pada masyarakat 

menengah ke bawah. Lembaga pembiayaan merupakan penyediaan dana atau 

barang modal kepada konsumen untuk melakukan pembelian barang yang 

pembayaranya dilakukan secara diangsur atau dibayar secara berkala oleh 

konsumen. 
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Munculnya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen 

disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : Karena sulitnya bagi sebagian 

besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang 

selalu diikat dengan agunan, sistem pembayaran formal melalui koperasi tidak 

berkembang seperti yang diharapkan, sumber dana formal seperti Perum 

Pegadaian memiliki banyak keterbatasan atau sistem yang kurang fleksibel, 

sistem pembiayaan informal seperti praktek-praktek lintah darat sangat 

mencekik masyarakat. 
2
 

Munculnya lembaga pembiyaan sangatlah membantu masyarakat. 

Perlu kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat punya dana yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khusunya untuk masyarakat menengah 

ke bawah yang merupakan mayoritas penduduk di negara kita. Dengan 

munculnya lembaga pembiayaan tersebut maka dapat membantu negara ini 

untuk menjalankan roda perekonomian. 

Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan dalam bentuk prmberian 

bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu yang dilakukan oleh 

perusahaan finansial. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang 

bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah 

hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di sale 

credit karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima 

barang yang dibeli dari kredit tersebut”. 
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Pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, misal untuk mebeli mobil, alat rumah tangga, barang 

elektronik, motor dan lain-lain. Perusahaan pembiayaan ini sebagai sebuah 

lembaga mampu untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Dengan 

banyaknya usaha-usaha pembiayaan, maka penulis hanya memberi batasan 

pada pembiyaan konsumen untuk kendaraan bermotor. 

Pembiayaan konsumen dalam transaksinya melibatkan tiga pihak, 

yaitu:Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana Pembiayaan 

atau Kreditor), pihak konsumen (Penerima dana pembiayaan atau debitor), dan 

pihak supplier (Penjual atau Penyedia Barang).
4
 

Perjanjian pembiayaan konsumen harus diikuti dengan jaminan yang 

merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali 

pinjaman uang atau kredit yang diberikan. Menurut sistem hukum jaminan 

Indonesia dapat dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan 

jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang menguasai 

bendanya disebut gadai, sedangkan jaminan yang diberikan tanpa menguasai 

bendanya dijumpai pada: hipotik, hak tanggungan dan fidusia.
5
 Dalam 

prakteknya untuk objek jaminannya benda bergerak sering kita jumpai pada 

jaminan fidusia, karena memang yang dipakai sebagai obyek jaminan tersebut 

adalah benda dari suatu pembelian yang diangsur melalui lembaga 

pembiayaan. Menurut Pasal 1angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, 
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Jaminan fidusia itu sendiri adalah hak-hak jaminan atas benda bergerak, baik 

yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, 

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap 

berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan 

utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. 

Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia 

memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, selain karena mendapatkan 

pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan 

fidusia maka dokumen yang berkenan dengan kepemilikan barang yang 

bersangkutan seperti BPKP dipegang oleh perusahaan pembiayaan yang 

bersangkutan. 

Pemberian pembiyaan konsumen juga memiliki suatu resik, adapun 

resiko tersebut adalah wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. 

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana konsumen tidak dapat memenuhi 

janjinya atau konsumen tidak mampu membayar angsuran dalam istilah bank 

sering disebut sebagai kredit macet.  

Sebab-sebab konsumen tidak dapat memenuhi prestasinya bisa 

disebabkan karena 5 hal, yaitu: Adanya unsur kesengajaan, yakni konsumen 

sengaja untuk tidak melakukan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. 

Sehingga tidak adanya unsur kemauan untuk membayar utang pembiayaannya 

(Character), adanya unsur tidak sengaja, yakni konsumen mau membayar tapi 

tidak mampu karena adanya keadaan atau hal-hal tertentu (Capacity), adanya 
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unsur tidak sengaja, yakni konsumen mau membayar tapi tidak mampu karena 

modal yang tidak mencukupi (Capital), konsumen mau membayar tapi 

menganggap barang yang di jaminkan setara dengan apa yang diperolehnya 

(Collateral), adanya unsur untuk membayar namun kondisi ekonomi yang 

tidak mencukupi (Condition of Economy).
6
 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “AKIBAT HUKUM WANPRESTASI 

DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN 

KENDARAAN BERMOTOR (Study di Bess Finance Purwodadi).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan 

kendaraan bermotor di Bess Finance Purwodadi? 

2. Apa akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam pembiyaan pembelian 

kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia pada Bess Finance 

Purwodadi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan 

tujuan penelitian sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian 

pembiayaan pembelian kendaraan bermotor di Bess Finance Purwodadi. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam 

pembiyaan pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di Bess 

Finance Purwodadi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk 

mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat di bidang hukum, 

khususnya dalam proses pelaksanan jaminan fidusia dalam perjanjian 

pembiayaan kendaraan bermotor. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan jaminan fidusia 

dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dan Akibat hukum 

apabila debitur wanprestasi dalam pembiyaan pembeliaan kendaraan 

bermotor dengan jaminan fidusia. 

2. Manfaat Praktis 

Menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dalam kaitannya 

dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu 

pelaku dunia finance, berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dapat 

digunakan acuan untuk para pihak yang tertarik untuk melakukan 

penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan masalah ini. 
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E. Metode Penelitian 

Penelitian atau research dapat didefinisikan sebagai usaha untuk 

menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, 

usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah. Dalam penelitian inimetode 

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

metode pendekatan “yuridis empiris”. Pendekatan yuridis empiris yaitu, 

mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hokum dengan 

lembaga-lembaga sosial yang lain.
7
 Metode pendekatan yuridis empiris 

dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan 

kendaraan bermotor dan akibat hokum apabila debitur wanprestasi ditinjau 

dari perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif. Adapun 

yang dimaksud dengan penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data 

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya.
8
 

memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data 

seteliti mungkin tentang objek yang diteliti. 
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3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

maupun sekunder, adapun data primer dan sekunder yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

lapangan, dengan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti, 

yaitu berupa observasi dan wawancara serta pengajuan daftar 

pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaran bermotor dan 

akibat hukum apabila debitur wanprestasi di Bess Finance Purwodadi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, serta sumber-sumber tertulis data dari 

Bess Finance Purwodadi, dan sumber tertulis lainnya Data sekunder 

dalam penulisan ini, berupa bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini terdiri dari data 

sekunder dan data primer. 
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a. Penelitian Lapangan 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan observasi/pengamatan dan wawancara tentang hal-hal yang 

terakait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. 

Observasi/pengamatan dilakukan dengan melihat secara langsung 

terhadap objek yang diteliti, sedangkan wawancara adalah tehnik 

pengumpulan data dengan komunikasi secara langsung dengan 

responden.
9
 

b. Penelitian Kepustakaan 

Dalam penelitian kepustakaan digunakan teknik pengumpulan 

data dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah 

kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-

dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau 

keterangan yang dibutuhkan penulis.
10

 Penulis dalam meneliti 

permasalahan ini, mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa 

peraturan perundang-undangan. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari 

hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisis yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu lebih 

menekankan proses analisisnya pada proses penyimpulan secara deduktif 
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serta pada dinamika hubungun antarfenomena yang diamati, dengan 

menggunakan logika ilmiah.
11

 

Cara untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah Jenis 

penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif analitis. Adapun yang 

dimaksud dengan penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori 

hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut 

permasalahan yang akan diteliti. 
12

 

 

F. Sistematika Skripsi 

Penulis untuk menemukan gambaran yang menyeluruh tentang 

permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini, penulis menguraikan 

sistematika penelitian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, 

Metode Analisis Data, dan Sistematika Skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, membahas mengenai Tinjauan 

Perjanjian Pembiayaan, terdiri dari Pengertian perjanjian pembiayaan 

konsumen, Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen, Lahirnya 

perjanjiaan pembiayaan konsumen, Bentuk dan isi perjanjian konsumen, 

Berakhirnya perjanjiaan pembiayaan konsumen, Jaminan Fidusia, mengenai 
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Subjek dan objek jaminan fidusia, Pembebanan jaminan fidusia, Wanprestasi 

dan perjanjian fidusia, dan Eksekusi jaminan fidusia. 

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN, membahas mengenai 

pelaksanaan jaminan fidusia dengan perjanjian pembiayaan kendaraan 

bermotor di Bess Finance Purwodadi dan akibat hukum apabila debitur 

wanprestasi dalam pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di 

Bess Finance Purwodadi. 

BAB IV PENUTUP, berisi Kesimpulan dan Saran. 


