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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam 

dan berjuta-juta umat manusia disetiap wilayah daerah maupun disetiap kota. 

Setiap hari manusia mempunyai kepentingan dan kesibukan sendiri ataupun 

mencari rejeki untuk memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. 

Pada era globalisasi ini, manusia memiliki berbagai macam cara untuk 

mencari rejeki dengan cara mendaftarkan diri dilowongan pekerjaan tingkat 

negeri maupun swasta. Di sebuah pekerjaan tersebut antara pengusaha atau 

pemberi kerja dengan pegawai ada kesepakatan perjanjian antara kedua belah 

pihak tersebut demi kelancaran bersama dalam suatu pekerjaan, untuk 

mencapai sebuah mufakat dan keadilan.  

Perjanjian menurut Subekti adalah “peristiwa ketika seorang atau lebih 

berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan 

suatu hal.”
1
Dalam Buku Ketiga KUHPerdata memuat berbagai hubungan 

hukum, salah satunya pada Pasal 1630 KUHPerdata tentang Persetujuan 

antara para pihak dalam Persekutuan Perdata berbunyi  

“Tiap peserta wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang 

diderita oleh perseroan karena kesalahannya, sedang kerugian itu 

tidak boleh ia perhitungkan dengan keuntungan yang sudah ia 

masukkan kedalam perseroan tersebut berkat usaha dan kegiatannya.” 

                                                             
1
 Subekti, 1991, Hukum Perjanjian, Cet.XIII, Jakarta: Intermasa, hal.1 



2 

 

“Orang dan Badan Hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan 

perbuatan hukum sebagai pelaksanaan hak dan kewajibannya. Dalam 

melaksanakan perbuatan hukum, Badan Hukum diwakili oleh para 

pengurusnya, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum harus sudah 

dewasa, menurut BW harus sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin 

sebelum umur tersebut
2
”. 

“Perjanjian menciptakan hubungan hukum antara kedua belah pihak-

pihak yang membuatnya. Hubungan hukum itu menimbulkan hak dan 

kewajiban yang timbal balik antara pihak-pihak. Hubungan hukum itu terjadi 

karena peristiwa hukum yang berupa perbuatan perjanjian, misalnya, jual beli, 

sewa menyewa, utang piutang, dan pemberian kuasa.”
3
 

Didalam suatu pekerjaan di Apotek, perjanjian berperan sangat 

penting, karena secara tidak langsung Perjanjian dapat membantu dalam 

PerkembanganUsaha Apotek. Kedua belah pihak tersebut saling 

membutuhkan satu sama lain, salah satu contohnya Pemilik Sarana Apotek 

(Pemilik Modal) sangat membutuhkan Apoteker Pengelola Apotik (APA), 

karena “Apoteker yang berwenang menyelenggarakan Apotik disuatu tempat 

tertentu setelah mendapatkan Surat Izin Apotik dari Menteri
4
”. Begitu juga 

Apoteker membutuhkan Pemilik Sarana Apotek (Pemilik Modal) mengelola 

apotek dalam kerja sama. 

                                                             
2
Yulies Tiena Masriani. 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 75  

3
Abdulkadir, Muhammad. 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 

20  
4
Yustina Sri Hartini. 2010, APOTEK Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan 

Terkait Apotek, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, hal. 17  
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Di suatu bidang bisnis, Hukum Perdata sangat berkaitan dengan 

Hukum Dagang, karena “Dalam hubungannya, KUHPerdata (BW) merupakan 

hukum perdata umum, sedangkan KUHD merupakan Hukum Perdata Khusus 

yang kita kenal dengan Lex Specialis derogate Lex Generalis
5
”

.
 “Apabila 

dicermati secara seksama, ada hubungan yang sangat erat antara KUH Perdata 

dan KUH Dagang. Bahwa KUH Perdata adalah ketentuan umum (genus) 

dalam mengatur hubungan dunia perdagangan, sedangkan KUH Dagang 

adalah ketentuan khusus (species) dimana bagaimana mengatur dunia usaha
6
”. 

Dalam halnya perjanjian suatu Apotek yang tujuan untuk mengelola modal 

yang dimiliki oleh Pemilik Sarana Apotek (Pemilik Modal) adalah suatu 

Perjanjian yang termasuk dalam Firma, “Firma adalah Persekutuan Perdata 

yang menjalankan kegiatan usaha di bawah nama bersama
7
”. Tujuan 

Perjanjian untuk mengelola modallebih dipertegas oleh “Salim H.S. 

menjelaskan bahwa persekutuan firma memiliki karakteristik-karakteristik 

sebagai berikut: 

1. Badan yang didirikan oleh lebih dari satu (1) orang dalam suatu 

perjanjian. 

2. Badan yang terdiri dari modal yang dimasukkan oleh anggota-

anggota (barang atau uang) dengan maksud untuk melakukan 

kegiatan usaha dibawah satu nama bersama. 

3. Badan yang memiliki system dalam membagi keuntungan 

didapatkan
8
”. 

                                                             
5
Andy Sri Rezky Wulandari. 2014, Buku Ajar Hukum Dagang, Jakarta: Mitra Wacana Media, hal. 

10  
6
Ibid. 

7
Agus Sardjono. 2014, Pengantar Hukum Dagang, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 47  

8
Dijan Widijowati. 2012, Hukum Dagang, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, hal. 52  
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Dalam perjanjianpenggunaan modal tersebut termuat beberapa 

diantaranya Perjanjian Hak dan Kewajiban kedua belah pihak, Perjanjian 

jangka waktu pihak Apoteker bekerja di Apotek tersebut, dan penyelesaian 

apabila kedua belah pihak tersebut terjadi sengketa atau wanprestasi. Oleh 

karena itu pihak Pemilik Sarana Apotik (Pemilik Modal) membuat Perjanjian 

Mengenai Penggunaan Modal di pihak Notaris, agar suatu pekerjaan dapat 

berjalan dengan lancar dan adil berdasarkan perjanjian yang kedua belah pihak 

sepakati dan tercapainya Prestasi, “Prestasi atau dalam bahasa Inggris disebut 

juga dengan istilah “Performance” dalam hukum kontrak dimaksudkan 

sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak 

yang telah mengikatkan dirinya untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan 

“Term” dan “Condition” sebagai disebutkan dalam kontrak yang 

bersangkutan
9
”. Perjanjian yang dibuat oleh pihak Apotek adalah berupa Akta 

Otentik, yaitu antara lain “………..Pemilik Modal wajib mengajukan 

pengembalian modal yang telah ditambah dengan Hak Keuntungan Investasi 

berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia
10

”. “Suatu Perjanjian akan 

mendapatkan Perlindungan Hukum jika dilakukan dengan cara mendaftarkan 

perjanjian tersebut pada instansi yang berwenang yaitu Notaris. Karena peran 

“Notaris didunia Hukum dengan sistem Kontinental pada umumnya dan dunia 

bisnis pada khususnya sangat penting terutama dalam kaitannya dengan 

perjanjian-perjanjian formil selain adanya keingan pihak-pihak sendiri untuk 

                                                             
9
Munir Fuandy. 1999, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, hal. 87  
10

Pasal 9 Akta Perjanjian Apotek Samratulangi (Akta Perjanjian terlampir) 
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membuatkan jenis perjanjian-perjanjian lainnya didalam bentuk akta 

menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak 

yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal tersebut didukung mengingat 

kedudukan Notaris yang mandiri dan tidak berpihak, oleh sebab itu, 

menyelesaikan sengketa di muka Pengadilan, malahan mungkin dapat 

menghadirkan para pihak dari suatu sengketa. Jasa Notaris dalam dunia bisnis 

makin hari makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum 

masyarakat
11

”. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji 

masalah tersebut dengan cara menulis dalam bentuk karya ilmiah yang 

berbentuk skripsi dengan judul: PERJANJIAN: STUDI TENTANG 

HUBUNGAN HUKUM ANTARA APOTEK DENGAN APOTEKER DI 

APOTEK SAMRATULANGI SURAKARTA. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti yaitu antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kontruksi Hukum Perjanjian antara Apoteker kepada Pemilik, 

untuk mengelola Apotek Samratulangi? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

Perjanjian Apotek Samratulangi? 

                                                             
11

Herlien Budiono.2013, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata diBidang Kenotariatan, Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, hal. 173  
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kontruksi hukum perjanjian antara Apoteker kepada 

Pemilik, untuk mengelola Apotek Samratulangi. 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat 

dalam perjanjian pengelolaan Apotek Samratulangi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk 

pribadi penulis, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Pribadi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

menambah wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih 

memahami dengan baik mengenaiPerjanjian Antara Apotek Dengan 

Apoteker.  

2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Bidang Hukum, khususnya 

mengenai hukum perdata yang mengatur tentangPerjanjian Antara Apotek 

Dengan Apoteker. 
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3. Manfaat Bagi Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, 

penambahan wawasan, dan pencerahan kepada masyarakat luas, 

khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa 

dijadikan pedoman untuk seluruh warga masyarakat dalam menyelesaikan 

sengketa dalam perdata. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Terbentuknya suatu perjanjian adalah hal yang sangat penting  

dalam sebuah usaha, baik secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan Kitab 

Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 “Perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang 

atau lebih.”  

“Maksud mengadakan Perjanjian pihak-pihak yang berjanji itu harus 

bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah. 

Pengadilan harus yakin tentang maksud mengikat secara sah itu. Mengikat 

secara sah artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-

pihak yang diakui oleh hukum.
12

”. Salah satu contohnya dalam usaha Apotek, 

pihak Pemilik Sarana Apotik (Pemilik Modal) dengan Apoteker apabila kedua 

belah pihak tersebut tidak membuat perjanjian yang didirikan oleh Badan 

Hukum (Akta Perjanjian yang dibuat dengan Notaris), maka jika terjadi 

                                                             
12

Abdulkadir Muhammad, 1986,Hukum Perjanjian,Bandung: Alumni,hal.94 
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wanprestasi atau permasalahan yangtidak dapat diselesaikan secara 

kekeluargaan dan mencapai mufakat, mereka tidak dapat menuntut ke 

Pengadilan satu sama lain, karena tidak adanya perjanjian yang mereka buat, 

dan berdampak kepada kedua belah pihak tersebut merasa dirinya dirugikan 

atau kurang nya keadilan. “Beberapa contoh rumusan mengenai 

perjanjianyaitu memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, 

yaitu pengusaha dan pekerja, hal yang ingin ditekankan disini adalah  

bahwa perjanjian hendak menyediakan pedoman, wujudnya perjanjian,  

bagi pengusaha dan pekerja, dengan demikian terciptanya kepastian  

hukum
13

”. 

Oleh karena itu Perjanjian sangat penting dalam dunia usaha dan atau 

bisnis, karena di dalamperjanjiansama berisikan hak dan kewajiban, yang 

bertujuan tercapainya prestasi dan keadilan bagi para pihak yang mengikatnya. 

Yang kemudian dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Abdul R.Budiono, 2009, Hukum Perburuhan,Jakarta: PT. Indeks, hal.106 
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F. Metode Penelitian 

“Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisnya
14

”. Oleh 

karena itu sebelum penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode 

yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                             
14

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum UMS,hal.1 

Adanya Pihak dalam 

berdirinya sebuah Apotek 

Apoteker Pengelola Apotek 

(APA) 

Pemilik Modal atau sering 
disebut dengan Pemilik Sarana 

Apotek (PSA) 

Kedua belah pihak sepakat untuk 
membuat Akta Otentik tentang 

Penggunaan Modal 

Akta Perjanjian dibuat oleh pihak 

Notaris (Akta Otentik) 
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1. Metode Pendekatan 

Dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, metode pendekatan 

yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode normatif, sehingga penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-

kaidah hukum, asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian 

Antara Apotek dengan Apoteker. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. “Penelitian 

deskriptif ini pada umum nya bertujuan untuk mendiskripsikan secara 

sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu objek tertentu
15

”. Yang 

dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai Perjanjian 

Antara Apotek Dengan Apoteker. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini sebagai sumber datanya yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder. Adapun data-data dalam penelitian 

ini antara lain sebagai berikut: 

a. Data Sekunder 

Data Sekunder yang berupa Akta Perjanjian didapat dari Apotek 

Samratulangi Surakarta dan dengan menggunakan bahan-bahan hukum 

sebagai berikut: 

                                                             
15

Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

hal. 35 
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1) Bahan Hukum Primer 

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti buku-buku hukum perdata, buku tentang Hukum 

Perjanjian, Hukum Dagang, buku tentang Apotek, hasil-hasil 

penelitian, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan 

penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus hukum dan bahan pustaka lainnya. 

b. Data Primer 

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang 

diperoleh secara langsung dari sekunder pertama, yaitu dengan 

melakukan penelitian langsung dilapangan. 

1) Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini penulis memilih penelitian lokasi di Apotek 

Samratulangi Surakarta 
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Lokasi tersebut merupakan tempat dimana usaha Apotek yang 

berlokasi strategis di Kota Surakarta. 

2) Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek yang 

diteliti, yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten 

dalam Perjanjian Antara Apotek dengan Apoteker. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu: 

a. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan metode: 

1) Studi Kepustakaan 

Metode studi kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, 

mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-

data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut di 

atas, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Perjanjian 

Antara Apotek dengan Apoteker. 

5. Metode Analisis Data 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data 

normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertolak dari peraturan 

peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif 

dimaksudkan sebagai analisis data yang ditemukan dalam penelitian. 

Metode analisis ini digunakan dengan cara mengumpulkan bahan bahan 
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hukum yang diperlukan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang 

dihadapi. Bahan tersebut kemudian di analisis melalui pendekatan-

pendekatan yang telah ditetapkan untuk kemudian dijelaskan lebih lanjut. 

Dalam suatu penelitian untuk menarik kesimpulan dapat menggunakan 

metode deduktif dan induktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif yakni 

penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang 

bersifat khusus. Secara induktif adalah menarik kesimpulan dengan cara 

berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang khusus kemudian menilai 

suatu kejadian yang umum. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk memperoleh 

pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai 

sistematika penulisan skripsi, maka penulis membaginya menjadi 4 (empat) 

bagian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 
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BAB II:  TINJAUAN LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Tentang Apotek 

1. Pengertian Apotek. 

2. Pihak-pihak dalam usaha Apotek. 

3. Sarana dan Prasana dalam Apotek. 

4. Syarat Mendirikan Sebuah Apotek. 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Subyek Hukum 

3. Obyek Hukum 

4. Hak dan Kewajiban Bagi Para Pihak 

5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 

6.  Overmacht dan Akibat Hukumnya 

C. Tinjauan Umum Persekutuan Perdata 

1. Pengertian Persektuan Perdata 

2. Inbreng dalam Persekutuan 

3. Pengertian Firma 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kontruksi Hukum Perjanjian antara Apoteker 

kepada Pemilik, untuk Mengelola Apotek 

Samratulangi. 
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B. Perlindungan Hukum bagi Pihak-Pihak yang 

Terlibat dalam Perjanjian Pengelolaan Apotek 

Samratulangi. 

BAB IV: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


