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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring 

dengan perkembangan tekhnologi berkembang pula kebutuhan hidup yang 

semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, sehingga 

mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan bukan bank yang 

mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam 

bentuk penyediaan dana maupun barang modal. 

Kegagalan model sosialis, yang dibuktikan oleh tingginya tingkat 

pengangguran, telah menyebabkan Prancis untuk mengarahkan kembali 

dirinya ke arah penciptaan perusahaan lebih banyak. Usaha kewirausahaan ini 

membutuhkan pembiayaan. Namun, bankir tidak ingin menanggung risiko 

tinggi dari perusahaan yang baru dibentuk. Selain itu, pengusaha kecil yang 

berhasil mendapatkan pembiayaan mungkin mendapati diri mereka dijatah 

pada margin jika tingkat kredit dibatasi oleh legislatif. Pada saat bersamaan, 

pertumbuhan keuangan mikro di dunia telah menunjukkan bahwa teknik 

inovatif dapat meningkatkan ketersediaan kredit, tanpa risiko tinggi. Namun, 

ketersediaan kredit yang meningkat tersebut mungkin tidak terwujud jika 

tingkat suku bunga kredit dibatasi oleh undang-undang riba, seperti di Prancis. 

Penelitian ini menelusuri sejumlah perubahan legislatif yang terjadi di Prancis 
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dalam lima tahun terakhir, dengan fokus terutama pada undang-undang riba 

dan hambatan lainnya untuk dikreditkan.
1
 

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan 

bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah 

dan penekanan usahanya antar lembaga pembiayaan dengan lembaga 

keuangan  berbeda. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih 

menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana 

atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung kepada 

masyarakat. Adapun lembaga keungan menjalankan usahanya di bidang 

keuangan, baik penyediaan dana untuk usaha produktif maupun konsumtif, 

dengan demikian lembaga istilah lembaga pembiayaan lebih sempit 

pengertiannya dibanding dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga 

pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.
2
 

Dari sini dapat dilihat bahwa pembiayaan konsumen adalah salah satu 

lembaga pembiayaan yang telah berkembang menjadi industri pembiayaan 

alternatif selain bank dan lembaga keuangan lainnya. Pembiayaan Konsumen 

dapat juga dikatakan sebagai salah satu bentuk metode pembelanjaan yang 

sangat penting di dalam dunia usaha.
3
 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan untuk pendidikan, modal, 

usaha, dan kebutuhan lain yang membutuhkan pembiayaan. Selain bank,  

dewasa ini banyak berkembang lembaga pembiayaan non bank atau yang lebih 
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dikenal dengan lembaga pembiayaan konsumen, lembaga pembiayaan 

konsumen yang semakin meningkat salah satunya dikarenakan  “keterbatasan 

jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana”.
4
  

Lembaga pembiayaan yang kegiatan usahanya lebih menekankan pada 

fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dan atau barang modal 

dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat.
5
 

Berkembangnya lembaga pembiayaan  yang semakin diminati oleh 

masyarakat, membuat lembaga pembiayaan saling bersaing meningkatkan 

pelayan dan penyediaan fasilitas serta proses yang relatif singkat juga syarat-

syarat yang ringan, dan bunga yang kompetitif menjadi salah satu pilihan 

untuk menarik minat para calon konsumen (debitur) untuk mendapatkan 

pinjaman kredit. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang akan menjadi 

pertimbangan konsumen untuk memilih lembaga pembiayaan mana yang akan 

dipergunakan. 

Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen sebenarnya secara informal 

sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian trading. Namun baru diakui sejak 

diundangkan Keputusuan Presiden 61 Tahun 1988 tentang Lembaga 

Pembiayaan yang diikuti denagn dikeluarkan SK Menteri Keuangan 

No.1251/KMK.013/1988, yang secara resmi mengakui lembaga  pembiayaan 

konsumen ini sebagai salah satu lembaga pada sektor jasa keuangan.
6
 

Keberadaan Pembiayaan Konsumen ini memberikan hal-hal yang fleksibel 
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kepada pengelola perusahaan maupun individu yang dapat menghasilakan 

efisiensi biaya yang lebih baik. Manfaat berimplikasi laba inilah yang yang 

membuat Pembiayaan Konsumen menjadi instrumen keuangan yang populer. 

Walaupun berkembang cukup pesat, tetapi sampai sekarang belum ada 

ketentuan yang khusus untuk perjanjian Pembiayaan Konsumen itu, dapat 

dilihat bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman hukum 

bagi perusahaan pembiayaan ini adalah peraturan yang mengatur tentang 

perusahaan pembiayaan secara keseluruhan, sehingga dirasakan belum ada 

kepastian hukum dalam industri Pembiayaan konsumen. Para pengusah 

pembiayaan Konsumen hingga saat ini melakukan pendirian perusahaan dan 

kegatan usahsa berdasarkan dengan Peraturan Presiden  Republik Indonesia 

No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Penbiayaan dan PMK Nomor 

84/PMK.012/2016 tentang Perusahaan Pembiayaan, serta peraturan yang 

lainnya. 

Pembiayaan Konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit 

konsumen yang ada pada bank. Bedanya hanya terletak pada lembaga yang 

membiayainya. Pembiayaan konsumen pembiayaanya deberikan oleh lembaga 

pembiayaan (financing company) sedangkan kredit konsumen diberikan oleh 

Bank. Di Inggris, kredit konsumen ini sudah diatur dalam undag-undang 

tersendir, yaitu Undang-Undang Kredit Konsumen 1974 (Consumer Credit 

Act, 1974).
7
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Pada pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

84/PMK.012/2016 tentang Perusahaan Pembiayaan menyatakan “Perusahaan 

Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan 

Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam 

bidang usaha Lembaga Pembiayaan”.  

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Pembiayaan Konsumen itu 

sebagai suatu lembaga perjanjian, yang artinya pengembangan dari perjanjian 

sewa-menyewa, sewa beli dan jaul beli secara mencicil/angsuran. Alasannya 

karena menyangkut masasalh hukum, juga menyangkut maslah keuangan/ 

ekonomi. 

Berdasarkan pada definisi Pembiayaan Konsumen yang dikemukakan 

diatas, maka pada lembaga pembiayaan konsumen terdapat beberapa pihak, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan perusahaan 

pembiayaan yang kegiatan usahanya unutk melakukan pembiayaan 

terhadap kebutuhan konsumen yang biasanya barangnya 

merupakan barang-barang konsumsi. Perusahaan Pembiayaan 

konsumen banyak yang bersifat “multifinance”, tetapi dapat juga 

perisahan yang khusus bergerak dalam bidang pembiayaan 

konsumen.
8
 

2. Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang/jasas yang tersedia 

dalam masyrakat, baik bagi keentingan sendiri, keluaraga, orang 

lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
9
 

 

Hubungan antara pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan 

konsumen adalah hubungan kontraktual, yakni perjanjian Pembiayaan 

Konsumen. Dalam perjanjian ini, pihak pemberi dana (Perusahaan Konsumen) 

sebagai krditu dan pihak peneerima dana (konsumen) sebagai pihak kreditur. 
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Pihak Perusahaan Konsumen berkewajiban utama untuk memberikan 

sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sedangkan pihak 

penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali 

uang tersebut secara cicilan kepada pemberi biaya.
10

 

Pemberian pinjaman memerlukan suatu jaminan, karena jaminan   

harus diberikan karena kreditur ingin memastikan bahwa pinajam yang 

diberikan kepada debitur/konsumen dapat diterima kembali sesuai dengan 

syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Disamping itu hal ini 

dilakukan agar kreditur mempunyai kedudukan yang kuat terhadap benda-

benda yang dijadikan jaminan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh 

debitur.  

Terhadap jaminan atas sutu kredit secara fidusia, diatur di dalam 

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang fidusia, pasal 1 ayat (1) 

menyebutkan bahwa:  

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Kemudian 

pada ayat (2) menyebutkan bahwa: “Jaminan fidusia adalah hak 

jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud dan benda bergerak maupun yang tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan  sebagaimana 

dimaksud dalam UU. No.4 Tahun 1999  tentang hak tanggungan yang 

tetap berada dalam penguasaaan pemberi Fidusia, sebagai agunan 

bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”. 

 

Berdasarkan kedua pasal 1 ayat (1) dan (2), dapat dijelaskan bahwa, 

fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses 
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pengalihan hak kepemilikan, dan jaminan fidusia adalah jaminan yang 

diberikan dalam bentuk fidusia. 
11

 

Jaminan fidusia, suatu bentuk jaminan dimana barang bergerak yang 

tetap dikuasai oleh si berhutang yaitu barang-barang yang diperlukan untuk 

menjalankan perusahaan, karena saifatnya yang menguntungkan si berhutang 

tersebut, Pemerintah sendiri telah mengundangkan Undang-Undang  Nomor 

42 Tahun 19999 tentang Jaminan Fidusia tersebut.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat 

judul penelitian : “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PADA 

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DI 

KARTASURA” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran lembaga pembiayaan di Kartasura? 

2. Bagaimana dalam mekanisme pengajuan perjanjian kredit?  

3. Bagaimana model lembaga pembiayaan pemberian kredit dalam 

perlindungan hukum konsumen?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat 

memberi arah dalam pelaksanaannya. Maka penelitiaannya ini memiliki tujuan 

dan manfaat sebagai berikut: 
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1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui gambaran lembaga pembiayaan di Kartasura. 

b. Untuk mengetahui mekanisme dalam pengajuan perjanjian kredit. 

c. Untuk merumuskan model lembaga pembiayaan dalam perlindungan 

hukum terhadap konsumen di Kartasura. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata 

khususnya mengenai lembaga pembiayaan yang sesuai dengan 

Peraturan-peraturan yang berlaku. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan  

referensi, literatur, dan bahan informasi ilmiah yang dapat 

digunakan untuk penelitian dan penulisan hukum sejenis dimasa 

yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis 

1) Memberikan pengetahuan bagi penulis untuk menjawab pokok 

masalah yang dikaji dalam penelitian. 

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu para pihak yang 

terkait dengan masalah yang diteliti. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Kebutuhan masayarakat yang semakin banyak memaksa mereka untuk 

mencari sumber dana untuk kebutuhan modal usahanya maupun kebutuhan 

hidup sehari-hari. Sehingga sekarang mucul banyak lembaga pembiayaan 
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multifinance dengan berbagai kemudahan dan kecepatan dalam pencairan 

pinjaman kreditnya. 

Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada 

fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal 

dengan tidak menarik dana secara langsung kepada masyarakat. Adapun 

lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik 

penyediaan dana untuk usaha produktif maupun konsumtif, dengan demikian 

istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibanding dengan 

istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga 

keuangan.
12

 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa Pembiayaan Konsumen itu 

sebagai suatu lembaga perjanjian, yang artinya pengembangan dari perjanjian 

sewa-menyewa, sewa beli dan jual beli secara mencicil/angsuran. Alasannya 

karena menyangkut masalah hukum, juga menyangkut masalah keuangan/ 

ekonomi. 

Lembaga Pembiayaan ini berbeda dengan bank, walaupun kedua-

duanya merupakan sumber dana yang diperlukan seseorang. Bila pembiayaan 

konsumen akan melihat barang-barang apa saja yang dibiayai, maka pada 

kredit bank pihak cukup memandang siapa konsumen yang akan mendapat 

bantuan dana, apakah seorang layak untuk mendapat pendanaan atau tidak, 

ditinaju dari segi jaminannya. Kedua lembaga ini tidak hanya mempunyai 

perbedaan tetapi mempunyai persamaan, seperti obyek yang menjadi pokok 
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pendanaan adalah sama yaitu barang-barang konsumsi dan menggunakan 

bunga sebagai biaya. 

Suatu pengajuan kredit pembiayaan memerlukan suatu jaminan, suatu 

bentuk jaminan dimana barang bergerak yang tetap dikuasai oleh si berhutang 

yaitu barang-barang yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, karena 

sifatnya yang menguntungkan si berhutang tersebut. 

Pada prinsipnya, sistem hukum jaminan terdiri dari jaminan kebendaan 

dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan termasuk jaminan fidusia 

mempunyai ciri-ciri kebendaan daalam arti memberikan hak mendahului di 

atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat serta mengikuti 

benda-benda yanga bersangkutan. Karakter kebendaan pada jaminan fidusia 

dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (2), pasal 20 pasal 27 UUJF. Denagn 

demikian dapat diapastikan bahwa jaminan fidusia memiliki identitas sebagai 

lembaga jaminan yang kuat dan akan digemari oleh para pemakainya.
13

 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. 

Adapun metode penelitian  yang digunakan antara lain: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendakatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

yaitu bersifat kualitatif yang menggunakan sumber data primer atau 

diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Adapun kata 

deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran 

secara menyeluruh mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang 

diteliti.
14

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bima Multi Finance, BMT NU 

Sejahtera, dan Bina Artha. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang akan dicari tentunya harus berkaitan dan 

disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang dilakukan. Dalam hal 

ini data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli dari 

wawancar dengan pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan 

Konsemen/Nasabah. 

b. Data Sekunder, yaitu dengan mencakup dokumen-dokumen resmi, 

peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan 

penelitian, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian 

dan seterusnya.
15
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada narasumber yaitu dari pihak 

Bima Multi Finance, BMT NU Sejahtera, Bina Artha serta terhadap 

konsumen sendiri. 

Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling 

efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.
16

 Wawancara 

dilakukan dengan jalan mendapatkan keterangan atau informasi secara 

langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti 

sehingga mendapatkan jawaban yang konkrit mengenai suatu peristiwa 

hukumnya. 

b. Observasi 

Pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek atau 

objek yang diteliti dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data 

yang diporeleh dari wawancara. 

6. Metode Analisis Data 

Penelitian analisi di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan 

secara logis, sistematis. Data yang terkumpul dan telah diolah akan 

dibahas akan dibahas menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian 

dengan pemahaman yang mendalam dan tuntas dan lebih ditunjukan pada 

proses terhadap suatu peristiwa, dan bukan pada hasilnya.
17
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F. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, 

menganalisis, serta penjabaran dari isi penelitian ini, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, yang didalamnya berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

metode penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang Tinjauan Tentang 

Perjanjian: Pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subyek obyek 

perjanjian, asas-asas perjanjian. Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan: 

Pengertian lembaga pembiayaan, fungsi lembaga pembiayaan, kedudukan para 

pihak, perjanjian kredit pembiayan tunai, jaminan dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen, serta Tinjauan Umum tentang Perlindungan 

Konsumen: pengertian perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan 

konsumen, dan badan penyelesaian sengketa konsumen. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisikan tentang 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. 

Bab IV Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan apa yang telah diteliti. 


