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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Beberapa tahun terakhir perkembangan perekonomian di Indonesia 

semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari mulai meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan persaingan di dunia usaha sehingga 

menciptakan terobosan baru untuk meningkatkan daya beli masyarakat 

akan berbagai kebutuhan. Konsumsi masyarakat tidak hanya meliputi 

kebutuhan pokok tetapi juga terhadap barang-barang mewah, seperti 

perhiasan, kendaraan untuk penggunaan pribadi. 

Perolehan barang-barang mewah tersebut tidak selalu didapatkan 

dengan sekali membayar lunas, mengingat harga barang-barang mewah 

seperti yang telah disebutkan di atas tentu mahal sehingga tidak jarang jika 

perolehannya dengan melalui pembiayaan. Ada berbagai macam cara 

untuk dapat memiliki barang dengan harga yang mahal, salah satunya 

melalui berbagai macam bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh 

perusahaan pembiayaan. 

Untuk dapat dilakukannya pembiayaan oleh pihak lembaga 

pembiayaan terhadap barang yang ingin disewa atau dibeli oleh seseorang 

atau badan hukum biasanya diawali dengan terjadinya kesepakatan antara 

lembaga pembiayaan sebagai kreditur yang memberi biaya dan debitur 
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sebagai penerima biaya yang harus membayar kembali uang tersebut 

secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.
1
 

Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Lembaga Pembiayaan, kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh 

perusahaan pembiayaan, meliputi: 

1. Sewa Guna Usaha; 

2. Anjak Piutang; 

3. Usaha Kartu Kredit; dan/atau 

4. Pembiayaan Konsumen. 

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah 

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan seperti 

lembaga pembiayaan konsumen memiliki peranan yang penting dalam 

pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat 

masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya dalam 

bidang ekonomi. Wujud nyata dari peran aktifnya itu menyediakan modal 

atau barang modal untuk pelaku usaha maupun masyarakat umumnya.
2
 

Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen 

(Consumer Finance) menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan 

                                                           
1
 Munir Fuady, 1999, Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), Bandung: 

Citra Aditya Bakti, hal. 166. 
2
Ibid., hal. 2. 
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untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan 

pembayaran secara angsuran. 

Salah satu bentuk pembiayaan yang cukup diminati masyarakat 

adalah pembiayaan konsumen. Namun masih banyak juga masyarakat 

yang belum mengetahui detail dari perjanjian pembiayaan konsumen yang 

banyak dilakukan. 

Pembiayaan konsumen muncul tidak lepas dari sikap konsumtif 

yang dimiliki masyarakat yang mudah tergiur dengan barang-barang 

mewah. Kelebihan yang coba ditawarkan oleh pembiayaan konsumen 

adalah masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang mewah 

secara tunai, dapat teratasi dengan mudah dan cepat melalui sistem kredit 

atau angsuran kepada lembaga pembiayaan konsumen yang telah 

menjamur dimana-mana.
3
 

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang telah cukup 

lama beroperasi adalah PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia. PT. Mitsui 

Leasing Capital Indonesia secara resmi didirikan pada 26 Oktober 1992 

dan sampai saat ini bidang usahanya dititikberatkan pada kegiatan 

pembiayaan kendaraan bermotor melalui Pembiayaan Investasi, 

Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan/atau kegiatan usaha 

pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
4
 

                                                           
3
 I Gusti Agung Wisudawan, “Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum dalam Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen,” GaneÇ Swara, Volume 7 Nomor 1, (Maret, 2013), hal. 1. 
4
Mitsui Lease.co.id, Rabu, 24 Januari 2018, 11:13 WIB: Tentang Mitsui Leasing, dalam 

http://www.mitsuilease.co.id/tentang. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

dalam hal ini tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai perjanjian 

pembiayaan konsumen antara PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan 

konsumen ke dalam penelitian skripsi dengan judul “PEMBIAYAAN 

KONSUMEN: Studi tentang Hubungan Hukum Antara Konsumen 

dengan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia”. 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

 

1. Pembatasan Masalah 

Peneliti melakukan pembatasan masalah mengenai perjanjian 

pembiayaan konsumen antara PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan 

konsumen. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

agar permasalahan yang hendak diteliti lebih terarah, jelas, serta tepat 

sasaran, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana konstruksi hukum perjanjian pembiayaan konsumen PT.  

Mitsui Leasing Capital Indonesia? 

b. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital 

Indonesia? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Tujuan Objektif 

1) Untuk mengetahui perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui 

Leasing Capital Indonesia dengan pihak-pihak yang terkait 

perjanjian. 

2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak yang 

terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui 

Leasing Capital Indonesia. 

b. Tujuan Subjektif 

1) Untuk mengetahui dan mengembangkan wawasan serta 

pengetahuan yang diperoleh peneliti dalam bidang hukum 

perdata mengenai perjanjian. 

2) Untuk melatih kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu 

yang telah diperoleh selama masa studi Ilmu Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 

khususnya di bidang hukum perdata mengenai perjanjian. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pemaparan tujuan penelitian, manfaat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoretis 
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1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum 

terutama mengenai hukum perdata terkait perjanjian. 

2) Hasil penelitian dapat memberikan informasi sebagai referensi 

yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai perjanjian pembiayaan konsumen antara PT Mitsui 

Leasing Capital Indonesia dengan konsumen. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan ilmu 

pengetahuan bagi peneliti sebagai bekal untuk diterapkan di  

dalam masyarakat nantinya. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

1. Konstruksi Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen  

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen 

(Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan 

barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara 

angsuran. 

Menurut Munir Fuady, bahwa perjanjian pembiayaan 

konsumen adalah perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan 

dengan konsumen, antara konsumen dengan supplier dan antara 
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supplier dengan lembaga pembiayaan.
5
Perjanjian pembiayaan 

konsumen berisi sekumpulan perikatan baik yang berbentuk jual-beli, 

utang-piutang (perjanjian kredit) maupun perjanjian jaminan.
6
 

a. Subjek Hukum 

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat tiga 

subjek yang terlibat dalam transaksi, yaitu pihak perusahaan 

pembiayaan, pihak konsumen dan pihak supplier.
7
 

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan 

Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk 

melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan 

Konsumen, dan/atau Usaha Kartu Kredit. Pihak perusahaan 

pembiayaan ini sebagai pemberi biaya atau penyedia dana 

(kreditur) yang memiliki kewajiban untuk memberi sejumlah 

uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi kepada penerima 

biaya.
8
 

Sedangkan konsumen (debitur) dalam transaksi 

pembiayaan konsumen sebagai penerima biaya dan berkewajiban 

                                                           
5
 Munir Fuady, Op. Cit., hal. 165. 

6
D. Y. Witanto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

(Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi), Bandung: Mandar Maju, hal. 18-19. 
7
Munir Fuady, Op. Cit., hal. 165. 

8
Ibid., hal. 166. 
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untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada 

pihak pemberi biaya.
9
 

Sedangkan supplier merupakan penyedia barang 

konsumsi, misalnya barang-barang keperluan rumah tangga 

seperti televisi, lemari es, mobil, dan sebagainya. Dapat juga 

supplier merupakan penjual biasa.
10

 

b. Objek Hukum 

Objek pembiayaan konsumen adalah barang bergerak 

keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup 

atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin 

cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan.
11

 

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

Hak dan kewajiban para pihak dilihat dari masing-masing 

hubungan:
12

 

1) Hubungan Perusahaan Pembiayaan (Kreditur) dengan 

Konsumen (Debitur) 

Kreditur sebagai pemberi biaya dan debitur sebagai 

penerima biaya. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama 

untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang 

konsumsi, sementara pihak penerima biaya berkewajiban 

                                                           
9
Ibid. 

10
Ibid., hal. 8. 

11
 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan 

Pembiayaan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 246. 
12

 Munir Fuady, Op. Cit., hal. 166-167. 
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utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan 

kepada pihak pemberi biaya.  

2) Hubungan Antara Konsumen (Debitur) dengan Supplier 

Antara konsumen dengan supplier terdapat suatu 

hubungan jual beli bersyarat, di mana supplier selaku penjual 

menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, 

dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, 

yaitu pihak pemberi biaya. 

3) Hubungan Antara Perusahaan Pembiayaan  

Perusahaan pembiayaan sebagai pihak penyedia dana 

menjadi pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan 

untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian 

jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen. 

2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen 

a. Hak dan Kewajiban Lain Para Pihak 

Hak dan kewajiban ini meliputi hak kewajiban tambahan bagi 

para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, seperti segala 

pengurusan pembebanan jaminan fidusia atas barang konsumsi yang 

wajib dilakukan debitur, menjaga keamanan dan keselamatan 

barang konsumsi sampai ke tangan debitur oleh supplier, 

mengembalikan segala dokumen terkait perjanjian pembiayaan 

konsumen kepada debitur oleh perusahaan pembiayaan konsumen 

apabila segala kewajiban debitur telah selesai dilaksanakan. 



10 
 

 
 

b. Wanprestasi 

Kewajiban konsumen dalam hal ini adalah membayar 

kembali dana kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Akan 

tetapi, jika sampai angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka 

barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia.
13

 

Adapun perusahaan pembiayaan konsumen berkewajiban 

untuk melakukan pembayaran atas barang-barang konsumsi. 

Apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, 

sementara kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan konsumen 

telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat yang terjadi antara 

pemasok dengan konsumen tersebut menjadi batal. Selanjutnya, 

konsumen dapat menggugat perusahaan pembiayaan konsumen 

karena telah melakukan wanprestasi.
14

 

c. Overmacht 

Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata, apabila salah satu 

pihak baik penjual atau pembeli dalam keadaan tidak atau terlambat 

memenuhi prestasi untuk menyerahkan barang atau uang yang 

diperjanjikan karena suatu hal yang tidak terduga, maka ia tidak 

dapat diminta pertanggungjawaban selama ia dapat membuktikan 

bahwa keterlambatan atau tidak dipenuhinya prestasi disebabkan 

karena peristiwa yang tak terduga.
15

 

                                                           
13

 Sunaryo, 2017, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 107. 
14

 Sunaryo, Op. Cit., hal. 107. 
15

Ibid., hal. 23. 
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Dalam Pasal 1245 KUHPerdata, bahwa debitur atau si 

berutang tidak dibebankan atau dibebaskan untuk mengganti biaya 

rugi dan bunga apabila benar-benar terjadi peristiwa tak terduga 

yang membuat debitur terhalang untuk melakukan prestasi. 

Risiko dalam perjanjian pinjam meminjam (pakai habis) 

dibebankan kepada penerima pinjaman disebutkan dalam Pasal 

1755 KUHPerdata, yang berbunyi: 

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak yang 

menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam; 

dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, 

maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. 

Mengenai risiko dalam perjanjian jual beli dibebankan pada 

pembeli sebagaimana Pasal 1460 KUHPerdata. Pasal 1460 

KUHPerdata hanya dipakai jika terjadi suatu keadaan memaksa 

yang mutlak, dalam arti barang yang telah dibeli itu musnah 

sebelum dilever.
16

 

E. Metode Penelitian 

 

Metode adalah suatu jalan atau cara (methodos).
17

 Penelitian 

adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan 

seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh 

melalui suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui 

suatu permasalahan itu. Sedangkan metode penelitian merupakan suatu 

                                                           
16

 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, hal. 62. 
17

 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2013, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan 

Refleksi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. xiii. 
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kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 

pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala 

hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.
18

  

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif
19

 karena bersifat 

menggambarkan dan menjelaskan secara rinci obyek dari penelitian, 

yakni perjanjian pembiayaan konsumen serta perlindungan hukum 

bagi pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan pendekatan doktrinal atau normatif
20

 karena dalam 

penelitian ini diteliti apakah perjanjian yang dilakukan terkait dengan 

pembiayaan konsumen telah memenuhi dan tidak melanggar 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Data Sekunder 

                                                           
18

 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2014, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, hal. 1. 
19

 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, hal. 25. “Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-

sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran 

suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain 

dalam masyarakat”. 
20

Ibid., hal. 31. “Pada penelitian hukum jenis ini acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa 

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa perjanjian 

pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia. 

b. Data Primer 

Data primer berupa wawancara dengan pihak Debitur dalam 

perjanjian pembiayaan konsumen PT. Mitsui Leasing Capital 

Indonesia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti adalah studi kepustakaan yang dilakukan  

dengan cara menginventarisasi dan mempelajari dari bahan pustaka 

yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penelitian. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah dengan analisis kualitatif, yakni penjabaran dengan kata-kata 

atau kalimat dan penalaran deduktif yakni dengan cara, yang 

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Mempelajari dari bahan pustaka dan peraturan perundang-

undangan berupa KUHPerdata dan doktrin para ahli hukum. 

b. Mempelajari obyek penelitian berupa perjanjian pembiayaan 

konsumen antara PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan 

konsumen; 

c. Membandingkan peraturan perundang-undangan dengan akta 

perjanjian pembiayaan konsumen dan menarik kesimpulan jika 

perjanjian pembiayaan konsumen antara PT Mitsui Leasing 
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Capital Indonesia dengan konsumen telah sesuai/tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

F. Sistematika Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari empat bab. Untuk mempermudah dalam 

melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian, maka 

penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

D. Kerangka Pemikiran 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penelitian 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian 

3. Syarat Sah Perjanjian 

4. Subjek dan Objek Perjanjian 

5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 

6. Overmacht dan Akibat Hukumnya 
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B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli 

1. Pengertian Perjanjian Perjanjian Jual Beli 

2. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Jual Beli 

3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli 

4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Jual 

Beli 

5. Overmacht dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Jual 

Beli 

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam 

1. Pengertian Perjanjian Perjanjian Pinjam Meminjam 

2. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Pinjam Meminjam 

3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam Meminjam 

4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian 

Pinjam Meminjam 

5. Overmacht dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Pinjam 

Meminjam 

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

2. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

3. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

4. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen 

5. Overmacht dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 


