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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia saat ini mengalami perkembangan dan stabilitias yang sangat 

pesat dalam bidang fashion mode, tekhnologi dan seni desain. Fashion design 

company yang merupakan wadah positif dalam penumpahan ide serta emosi 

yang labil dalam jiwa anak muda berawal dari pemikiran anak muda yang 

terbentuk dalam komunitas dengan memiliki visi misi mengenai seni desain, 

olahraga, musik dan masih banyak lagi komunitas-komunitas yang positif 

sebagai wadah anak muda mengapresiasikan emosi dan bakat yang terpendam 

dalam diri. 

Dunia usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. 

Setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa selalu mencari jalan untuk 

memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya. Demikian 

kiranya dalam mendirikan bentuk-bentuk usaha perdagangan.
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Pelakasanaan perjanjian konsinyasi dalam prakteknya pada masyarakat 

berkembang karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap perjanjian tersebut, 

disamping itu perlu diadakannya penafsiran terhadap isi kontrak konsinyasi 

tersebut sehingga dalam perkembangannya nanti tidak menyalahi peraturan 

hukum yang berlaku saat ini yaitu KUHPerdata. 
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Ilmu kontrak dikenal 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam penafsiran 

kontrak, antara lain;
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1. Penafsiran kontrak harus untuk mendapatkan arti logis/masuk akal 

(reasonable). 

2. Penafsiran kontrak harus untuk mendapatkan arti yang sesuai dengan 

undang-undang dan kebiasaan yang berlaku. 

3. Penafsiran kontrak haruslah untuk mendapatkan arti yang efektif dan efisien. 

 

 Kontrak adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau 

perjanjian tertulis atau surat. Singkatnya kontrak adalah perjanjian tertulis.
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Persentase yang biasa diterima oleh pihak distro mencapai 10%, 20% hingga 

25%, bahkan bisa lebih. Semakin besar supplier memberikan keuntungan 

kepada distro tersebut, maka kemungkinan untuk distro mau menjual dan 

mempromosikan barang konsinyasi pembeli semakin besar.
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 Pembagian keuntungan pihak distro dari hasil penjualan yang telah 

diakumulasikan selama waktu 3 (tiga) bulan sesuai dengan yang diperjanjikan 

oleh kedua belah pihak. Pihak distro memperoleh keuntungan sebesar 15 % dari 

hasil penjualan. Pembayaran pada saat perusahaan melakukan penghitungan 

terhadap barang pada bulan ketiga atau batas waktu perjanjian yang ditentukan 

para pihak. Pembayaran ini hanya ditentukan pada barang yang terjual.
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 Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa semua perjanjian 

yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang secara sah berlaku 
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sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dikenal dengan asas 

pacta sun servanda. 

Masalah yang biasa timbul dalam kerjasama ini adalah bila supplier 

melakukan kerjasama konsinyasi dengan distro yang juga menjual produk 

dostro sendiri. Akibatnya penjualan barang konsinyasi tersebut tidak 

diutamakan oleh pihak dsitro, karena pihak distro akan mengutamakan 

penjualan produknya sendiri berbanding menjual barang konsinyasi tersebut.
6
 

Dalam berjalannya perjanjian sering kali pihak distro menerima barang yang 

cacat dari supplier, ini terjadi tentu karena tidak adanya ketelitian dari pihak 

supplier saat memasok barang. Kemudian barang cacat tersebut tanpa sengaja 

dibeli oleh konsumen yang akhirnya merasa tidak puas dengan pelayanan distro. 

Bila terjadi demikian, maka pihak distro melakukan ganti rugi dengan menukar 

barang tersebut dengan barang yang berkualitas baik.
7
 

Pasal 1457 KUHPerdata berbunyi “jual beli adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

diperjanjikan”. 

Perjanjian konsinyasi antara distro dengan supplier ini merupakan 

campuran dari 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu perjanjian jual beli dan perjanjian 

titipan. Perjanjian jual beli adalah jenis perjanjian bernama (nominaaat) yang 

diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdata. Sedangkan perjanjian penitipan 
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merupakan jenis perjanjian tidak bernama (innominaat), perjanjian ini tumbuh 

dan berjembang di dalam masyarakat dan belum diatur KUHPerdata maupun 

KUHD. 

Hukum perjanjian berlaku suatu asas prinsip konsensualisme, perkataan 

ini berasalah dari latin yaitu consenssus yang berarti sepakat. Asas 

konsensualisme bukan berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan kesepakatan, 

hal ini sudah semestinya terjadi di awal. Suatu perjanjian juga dinamakan 

persetujuan, yang berarti 2 (dua) pihak sudah setuju atau sepakat mengenai 

suatu hal. Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan 

perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya 

kesepakatan. 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka peneliti 

memilih judul skripsi: “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi 

(Titip Jual) Antara  Distributor Outlet (Distro) Dengan Supplier (Studi 

Kasus Distro Hoofd Awsm)”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang hendak diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana keabsahan perjanjian konsinyasi antara distro dengan supplier? 

2. Bagaimana bentuk pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro 

dengan supplier? 

3. Bagaimana penyelesaian sengketa pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip 

jual) antara distro dengan supplier? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini, diantaranya: 

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian konsinyasi antara distro dengan 

supplier. 

2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) 

antara distro dengan supplier. 

3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pelaksanaan penjualan konsinyasi 

(titip jual) antara distro dengan supplier. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian 

hukum ini, sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran dan refrensi yang dapat menambah 

pengetahuan serta wawasan mahasiswa, khususnya mengenai pelaksanaan 

penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan supplier. 

2. Manfaat praktis 

memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuna yang luas bagi 

pedagang serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak dalam 

memahami pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan 

supplier. 
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E. Kerangka Pikiran 

 Konsinyasi dapat diartikan sebagai penjualan dengan cara pemilik 

menitipkan barang kepada pihak lainuntuk dijualkab dengan harga dan syarat 

yang telah diatur dalam perjanjian. Menuru L. Suparwoto yang disebut dengan 

konsinyasi adalah pemindahan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk 

dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian.
8
 

 Pasal 1694 KUHPerdata penitipan barang terjadi bila orang menerima 

barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian 

mengebalikannya dalam keadaan yang sama. Kemudian yang dimaksud dengan 

pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan 

kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama 

orang kepada orang yang memberikan kuasa sesuai dengan Pasal 1792 

KUHPerdata. Ketentuan tentang pemberian kuasa tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pemberian kuasa untuk menjual adalah suatu persetujuan yang berisikan 

pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk menjual atas 

nama orang yang memberikan kuasa. Dari penjelasan tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa perjanjian konsinyasi adalah perjanjian campuran. 

 Konsinyasi merupakan perjanjian penitipan barang yang disertai dengan 

pemberian kuasa untuk menjual atas barang yang diserahkan oleh konsinyor 

kepada konsinyi. 
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 Definisi perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung 

berbagai perjanjian.
9
 

  Ketentuan tentang ganti rugi terdapat dalam KUHPerdata pada Pasal 

1365 dan Pasal 1366, yang dijelaskan sebagai berikut; 

1. Pasal 1366 KUHPerdata 

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena 

kesalahannya untuk menghentikan kerugian tersebut. 

2. Pasal 1366 KUHPerdata 

Setiap orang bertanggungjawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan 

perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau 

kesemberonoannya. 

 Berikut bagan mengenai kerangka pikiran mengenai pelaksanaan 

penjualan konsinyasi (titp jual) antara distro dengan supplier (Studi Kasus 

Distro Hoofd Awsm); 
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Bagan 1.1 

Kerangka Pikiran 

 

 
 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Masalah 

 Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis-empiris, merupakan 

pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma berupa KUHPerdata 

terhadap realita yang ad mengenai pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip 

jual) antara distro dengan supplier (Studi Kasus Distro Hoofd Awsm). 

2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yang merupakan 

penelitian dengan memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan 

penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan supplier (Studi Kasus 

Distro Hoofd Awsm). 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Distro Hoofd Awsm, Surakarta. 

Pelaksanaan 
Penjualan Konsinyasi  

Distributor 
Outlet Supllier 

Sengeketa 

KUHPerdata 

& KUHD 
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4. Jenis Data 

 Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder dengan membaca dan 

memahami buku, literatur serta pengaturan yang relevan dengan 

permasalahan yang dibahas yaitu pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip 

jual) antara distro dengan supplier (Studi Kasus Distro Hoofd Awsm). 

 Bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah, peraturan 

perundang-undangan maupun yurisprudensi. Bahan hukum sekunder 

merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer seperti hasil penelitian, makalah, seminar, artikel, surat kabar maupun 

majalah yang terkait dengan pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) 

antara distro dengan supplier (Studi Kasus Distro Hoofd Awsm). 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap 

distro Hoofd Awsm dan supplier, Surakarta. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan 

terkait dengan pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro 

dengan supplier (Studi Kasus Distro Hoofd Awsm). 
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G. Sistematika Penelitian 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penelitian 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

3. Asas-asas Perjanjian 

4. Jenis Perjanjian 

B. Perjanjian Konsinyasi 

1. Hak dan Kewajiban Pihak Komisioner (Consignee) 

2. Keuntungan Penjualan (Consignor) 

C. Tinjauan Tentang Distro dan Supplier 

1. Pengertian Distro 

2. Hak Distro 

3. Kewajiban Distro 
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4. Pengertian Supplier 

5. Hak Supplier 

D. Wanprestasi 

 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Keabsahan perjanjian konsinyasi antara distro dengan supplier? 

B. Bentuk pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara distro dengan 

supplier? 

C. Penyelesaian sengketa pelaksanaan penjualan konsinyasi (titip jual) antara 

distro dengan supplier 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Penutup 

DAFTAR PUSTAKA  


