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PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN PADA PEMBELIAN 

KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN 

KONSUMEN DI PT SUMMIT OTO FINANCE SURAKARTA. 

 

Abstrak 

 

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan pembelian kendaraan 

bermotor dan oleh karena masyarakat tidak selalu memiliki pendapatan yang 

cukup untuk memperoleh suatu barang maka lembaga pembiayaan dapat 

memberikan kemudahan dalam hal khususnya pembiayaan bagi masyarakat. 

Penelitian ini mengkaji tentang bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen di 

PT Summit Oto Finance Surakarta antara perusahaan pembiayaan dan konsumen 

serta penerapan asas kepercayaan pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT 

Summit Oto Finance Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif 

kualitatif dan metode pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. 

Hasil penelitian yang dapat penulis simpulkan dari penelitian ini adalah bahwa 

bentuk dan isi perjanjian dibuat secara tertulis dengan judul Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen di PT Oto Finance Surakarta antara Perusahaan 

Pembiayaan dan Konsumen. Dan penerapan asas kepercayaan dilakukan sebelum 

pelaksanaan perjanjian konsumen yaitu dengan memberikan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi untuk melakukan pembelian kendaraan motor tersebu dan pada 

saat pelaksanaan perjanjian yaitu dengan menyerahkan hak milik atas kendaraan 

sebagai jaminan kepada kreditor. 

 

Kata Kunci : asas kepercayaan, kendaraan bermotor, perjanjian pembiayaan 

konsumen. 

 

Abstract 

 

In fulfilling the community's need to purchase motorized vehicles and because the 

community does not always have sufficient income to obtain an item, the financial 

institution can provide convenience in terms of funding specifically for the 

community. This study examines the form and content of consumer financing 

agreements at PT Summit Oto Finance Surakarta between finance companies and 

consumers and the application of the principle of trust in consumer financing 

agreements at PT Summit Oto Finance Surakarta. This research is descriptive 

qualitative research and the legal approach method used is normative juridical. 

The research results that the authors conclude from this research are that the form 

and content of the agreement are made in writing with the title of the Consumer 

Financing Agreement at PT Oto Finance Surakarta between the Financing and 

Consumer Companies. And the application of the principle of trust is carried out 

before the implementation of the consumer agreement, namely by providing 

conditions that must be fulfilled to purchase motorized vehicles and at the time of 

the implementation of the agreement, namely by giving ownership rights to the 

vehicle as collateral to creditors. 

 

Keywords: principle of trust, motor vehicle, consumer financing agreement. 
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1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini, kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan masyarakat.Dengan demikian dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat untuk melakukan pembelian kendaraan bermotor dan oleh 

karena masyarakat tidak selalu memiliki pendapatan yang cukup untuk 

memperoleh suatu barang maka lembaga pembiayaan dapat memberikan 

kemudahan dalam hal khususnya pembiayaan bagi masyarakat. 

Lembaga pembiayaan dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional, sehingga 

perlu diatur dalam Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan yang berlaku tanggal 18 Maret 2009 yang dahulunya diatur dalam 

Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Keppres 

No. 29 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan dalam 

menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan. Pada pasal 

1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan 

Pembiayaan, “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.” Untuk dapat 

menjalankan usaha di bidang pembiayaan maka perusahaan pembiayaan harus 

berbentuk badan hukum baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. 

Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan, “Pembiayaan Konsumen (consumer finance) adalah pembiayaan 

untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran 

secara angsuran”. Jadi pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan perjanjian 

yang di lakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian 

barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan 

pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.  

Dalam  pembiayaan konsumen terdapat suatu perjanjian. Berdasarkan pada pasal  

1313 Kitab Undang-Undang Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang 

tersebut. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang 

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Menurut 
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Subekti yang dimaksud perjanjian adalah sebagai suatu peristiwa dimana seorang 

berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada orang 

lain untuk melaksanakan sesuatu hal. 

Dalam melakukan suatu perjanjian harus memperhatikan asas-asas dalam 

perjanjian pada umumnya. Menurut Paul Scholten asas adalah pikiran-pikiran 

dasar yang terdapat di dalam dan belakang sistem hukum masing-masing 

dirumuskan ke dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan 

hukum yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan individual 

dapat dipandang sebagai penjabarannya. 

Di era globalisasi ini prinsip-prinsip berbasis keislaman harus dituangkan 

dalam bidang hukum terutama dalam perjanjian pembiayaan, setiap perjanjian 

harus dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan agar tidak terjadi cedera 

janji. Dalam QS. An-Nisa (4):58 bahwa Allah telah berfirman yang artinya, 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya” dan juga dalam QS. Al-Anfal (8):27 yang artinya, 

“Janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 

sedang kamu mengetahui”. 

Asas kepercayaan harus diterapkan dalam suatu perjanjian pembiayaan 

konsumen karena seseorang yang melakukan perjanjian dengan pihak yang lain 

membutuhkan kepercayaan diatara kedua belah pihak bahwa satu pihak dengan 

pihak yang lain akan memegang janjinya atau dapat dikatakan bahwa kedua belah 

pihak akan melakukan prestasi di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan tidak 

mungkin dilakukan perjanjian antara kedua belah pihak. Dapat disimpukan para 

pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi 

berdasarkan kepercayaan dari para pihak agar tercapainya tujuan dari perjanjian 

itu sendiri dan perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai 

Undang-Undang. 

Permasalahan yang dikaji dalam peneltian ini adalah: Pertama, Bagaimana 

bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen di PT Summit Oto Finance 

Surakarta antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Kedua, bagaimana 

penerapan asas kepercayaan pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT Summit 

Oto Finance Surakarta. 
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2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif yaitu penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder 

yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai 

seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-

undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif yang 

dimaksudkan dalam hal ini adalah untuk menggambarkan dan memaparkan data 

yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas dari obyek yang diteliti yaitu 

mengenai bentuk dan isi perjanjian antara perusahaan pembiayaan dan konsumen 

serta penerapan asas kepercayaan pada perjanjian pembiyaan di PT Summit Oto 

Finance Surakarta. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk 

mengumpulkan data sekunder. Bahan dasar kepustakaan ini dapat merupakan 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat oleh Para Pihak tersebut 

telah sesuai dengan pengertian Pembiayaan Konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 

(7) Perpres No. 9 tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan 

No. 84/PMK.012/2006 yaitu yang dimaksud dengan Pembiayaan Konsumen 

adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang 

berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau 

berkala oleh konsumen. Jadi dapat dilihat bahwa Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen di PT Summit Oto Finance telah sesuai dengan pasal 1 Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen tersebut. 

Bahwa Subyek Hukum dalaam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara 

Perusahaan Pembiayaan dan Konsumen di PT Summit Oto Finance Surakarta 

menyebutkan PT SUMMIT OTO FINANCE cabang SOLO beralamat di Jl. Gajah 

Mada No. 100. Yang selanjutnya disebut sebagai Kreditur. Sridadi Nur Arif, 

beralamat di Jl. Malabar Tengah 1 02 RT 004 RW 016 Mojosongo Jebres 

Surakarta, SOLO dalam melakukan tindakan hukum ini telah mendapat 
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persetujuan dari Istri Giyarti, yang bertempat tinggal di di Jl. Malabar Tengah 1 

02 RT 004 RW 016 Mojosongo Jebres Surakarta, SOLO. Yang selanjutnya 

disebut sebagai Debitur. 

Jadi Subyek Hukum yang tersebut diatas telah memenuhi syarat sahnya 

perjanjian yaitu cakap untuk melakukan suatu perjanjian yang dalam hal ini PT 

Summit Oto Finance Surakarta adalah sebuah badan perusahaan berbadan hukum 

yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen dan Tuan Sridadi Nur Arif telah 

menikah dengan istri yaitu Nyonya Giyarti. Bahwa berdasarkan dari Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen antara Perusahaan Pembiayaan dan konsumen di PT 

Summit Oto Finance yang menjadi Objek Hukumnya adalah pembiayaan untuk 

pembelian Kendaraan dengan Merek/type: YAMAHA Mio J CW Teen Fi, Nomor 

Rangka: MH354P00BDJ674602, Nomor Mesin: 54p674356. Bahwa suatu 

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat apabila telah memenuhi syarat-syarat 

sahnya suatu Perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap 

untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab 

yang halal. Berdasarkan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Perusahaan 

Pembiayaan dan konsumen di PT Summit Oto Finance dapat dianalisis sebagai 

berikut: Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Perusahaan Pembiayaan 

dan Konsumen di PT Summit Oto Finance terjadi kesepakatan antara para pihak 

yaitu Kreditur dan Debitur yang dapat dilihat dari pada saat ditandatanganinya 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut oleh PT Summit Oto Finance sebagai 

Kreditur dan Sridadi Nur Arif sebagai Debitur. Dalam Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen antara Perusahaan Pembiayaan dan Konsumen di PT Summit Oto 

Finance diketahui sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen menjelaskan bahwa pihak Kreditur yaitu PT Summit Oto Finance 

Surakarta adalah sebuah badan perusahaan berbadan hukum yang bergerak di 

bidang pembiayaan konsumen dan pihak Debitur yaitu Tuan Sridadi Nur Arif 

telah mendapatkan persetujuan Istri yaitu Nyonya Giyarti untuk melakukan 

tindakan hukum yang dalam hal ini terdapat dalam Pasal 452 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa yang telah melakukan 

perkawinan itu telah cakap melakukan perbuatan hukum. 
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Dalam hal mengenai suatu hal tertentu, mengarah pada Obyek Hukum 

yang diperjanjikan. Barang yang dimaksudkan dalam Perjanjian paling sedikit 

harus ditentukan jenisnya dan barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan si 

berutang pada waktu perjanjian itu dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-Undang 

serta jumlahnya tidak perlu disebutkan asal dapat di hitung atu ditetapkan. Dalam 

perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Perusahaan Pembiayaan dan Konsumen 

di PT Summit Oto Finance yang menjadi Obyek Hukumnya adalah Pembiayaan 

seharga Rp. 12,505,712.00 untuk pembelian Kendaraan dengan mereek/type: 

YAMAHA Mio J CW Teen Fi, Nomor Rangka: MH354P00BDJ674602, Nomor 

Mesin: 54p674356. Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Peerusahaan 

Pembiayaan dan Konsumen di PT Sumit Oto Finance yang menjadi sebab adalah 

Kendaraan dengan mereek/type: YAMAHA Mio J CW Teen Fi, Nomor Rangka: 

MH354P00BDJ674602, Nomor Mesin: 54p674356. Dalam hal ini kendaraan 

tersebut merupakan suatu hal yang sah dan halal. Hak Debitur yang terdapat 

dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Perusahaan Pembiayaan 

Konsumen di PT Summit Oto Finance tersebut adalah mendapatkan fasilitas 

pembiayaan konsumen tersebut yaitu berupa Kendaraan seperti yang terdapat 

dalam Pasal 13 Perjanjian tersebut. 

Bahwa dengan adanya syarat-syarat yang merupakan penerapan asas 

kepercayaan pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT Summit Oto Finance 

Surakarta dimana PT Summit Oto Finance Surakarta memberikan kepercayaan 

kepada Debitur sebelum perjanjian tersebut dilakukan. Dan dalam pelaksanaan 

Perjanjian untuk memberikan rasa percaya pada Debitur maka diterapkan 

pemberian jaminan tersebut Bahwa asas kepercayaan sangat penting dalam 

membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Asas kepercayaan adalah asas yang 

menyatakan bahwa Pembiayaan Konsumen yang dilakukan oleh PT Summit Oto 

Finance Surakarta dilandasi oleh hubungan kepercayaan diantara kedua belah 

pihak yaitu antara PT Summit Oto Finance Surakarta sebagai Kreditur dan Tuan 

Sridadi Nur Arif sebagai Debitur. Asas kepercayaan harus diterapkan dalam suatu 

perjanjian karena seseorang yang melakukan perjanjian dengan pihak lain 

membutuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa para pihak tersebut 

antara satu dengan yang lain akan memegang janjinya. Dengan tanpa adanya 
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kepercayaan tersebut, maka Perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah 

pihak. Dan dengan adanya kepercayaan, kedua pihak mengikatkan diri dan 

keduanya mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang. Bahwa 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT Summit Oto Finance Surakarta 

mempunyai kepercayaan bahwa fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan 

dapat bermanfaat bagi Debitur sesuai dengan apa yang debitur butuhkan yaitu 

kendaraan bermotor. PT Summit Oto Finance mempunyai kepercayaan bahwa 

Debitur yaitu Tuan Sridadi Nur Arif mampu membayar angsurannya dan melunasi 

hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen tersebut. Bahwa berdasarkan perspektif islam setiap orang 

harus dapat dipercaya. Dalam hal ini telah sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen di PT Summit Oto Finance Surakarta dimana kedua belah pihak yaitu 

antara pihak PT Summit Oto Finance Surakarta dengan Tuan Sridadi Nur Arif 

telah sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen dengan disertai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah 

disepakati terlebih dahulu agar terhindar dari wanprestasi di kemudian hari. 

Seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa (4):58 bahwa Allah telah berfirman 

yang artinya, “Sesungguhnya Allah menyruruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya.” dan juga dalam QS. Al-Anfal (8):27 yang 

artinya, “Janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada 

kamu, sedangkan kamu mengetahui.” Dalam hal ini berarti bahwa kedua belah 

pihak yaitu PT Summit Oto Finance Surakarta sebagai Kreditur telah 

menyampaikan amanatnya yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan 

hendaknya Tuan Sridadi Nur Arif sebagai Debitur jika sudah diberi kepercayaan 

oleh PT Summit Oto Finance Surakarta untuk melakukan pembelian kendaraan 

bermotor tidak melakukan wanprestasi / cidera janji dengan sengaja. 

 

4.  PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen di PT Oto Finance Surakarta antara Perusahaan Pembiayaan dan 

Konsumen yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 
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Bahwa bentuk dan isi perjanjian dibuat secara tertulis dengan judul 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT Oto Finance Surakarta antara Perusahaan 

Pembiayaan dan Konsumen yang akta Perjanjian Pembiayaan isinya telah memuat 

pengertian perjanjian pembiayaan konsumen seperti yang telah terdapat dalam 

Pasal 1 Perpres No. 9 tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri 

Keuangan No. 84/PMK.012/2006. Kemudian pembayaran angsuran debitur wajib 

membayarnya sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran, jika tanggal 

pembayaran angsuran jatuh pada hari libur maka pembayaran wajib dilakukan 

pada hari kerja sebelumnya yang keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan 

denda 0.4000% perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak dan setiap 

pembayaran akan dibukukan oleh kreditor dengan urutan prioritas pembayaran 

pertama-tama biaya-biaya yang timbul, denda, bunga dan hutang pokok nilai 

pembiayaan. Untuk menjamin pembayaran kembali angsuran dengan tertib dan 

pelunasan seluruh hutang maka debitur menyerahkan hak milik atas kendaraan 

sebagai jaminan kepada kreditur, termasuk segala sesuatu yang menjadi bagian 

dan perlengkapaan kendaraan yang sudah ada pada saat pembelian maupun yang 

akan ada dikemudian hari. 

Bahwa penerapan asas kepercayaan dalam Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen di PT Summit Oto Finance Surakarta antara perusahaan pembiayaan 

dan kosumen dilakukan sebelum pelaksanaan perjanjian konsumen yaitu dengan 

memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembelian 

kendaraan motor tersebut. Penerapan asas kepercayaan pada saat pelaksanaan 

perjanjian yaitu dengan menyerahkan hak milik atas kendaraan sebagai jaminan 

kepada kreditor. Asas kepercayaan sangat penting dalam dalam membuat 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen, karena dari perjanjian pembiayaan konsumen 

yang dilakukan oleh PT Summit Oto Finance Surakarta dilandasi oleh hubungan 

kepercayaan antara kreditur dan debitur. Dengan tanpa adanya kepercayaan, maka 

perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak. Dan dengan adanya 

kepercayaan, maka kedua pihak mengikatkan diri dan keduanya mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang. Berdasarkan perspektif islam 

setiap orang harus dapat dipercaya yang dalam hal ini terdapat dalam QS. An-

Nisa (4):58 yang artinya bahwa Allah menyuruh untuk menyampaikan amanat 
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kepada yang berhak menerimanya berarti pihak kreditur harus menyampaikan 

amanat yaitu perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dan QS. Al-Anfal (8):27 

yang artinya janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan 

kepada kamu sedangkan kamu mengetahui, yang berarti bahwa pihak debitur jika 

sudah diberi kepercayaan oleh pihak debitur tidak melakukan wanprestasi dengan 

sengaja. 

Permasalahan yang timbul dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT 

Summit Oto Finance Surakarta antara perusahaan pembiayaan dan kosumen 

adalah debitur wanprestasi. Jika debitur tidak melaksanakan kewajiban atau lali 

untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalan perjanjian seperti tidak membayar 

angsuran, denda dan/atau baya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh 

tempo sesuai perjanjian maka peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain 

serupa itu tidak diperlukan lagi dan kreditor berhak mengambil secara langsung 

dari tempat kendaraan berada tanpa melalui suatu putusan pengadilan dan juga 

tanpa melalui juru sita pengadilan atau peringatan lainnya. Dalam jangka waktu 7 

(tujuh) hari sejak kendaraan dikembalikan atau diambil debitur berkewajiban 

untuk melunasi hutang. Dengan lewatnya waktu tersebut debitur belum melunasi 

hutang maka kreditur berhak untuk menjual kendaraan kepada pihak manapun 

dengan harga yang dipandang baik oleh kreditur. 

Pihak debitur sebelum melakukan perjanjian pembiayaan konsumen 

seharusnya lebih memperhatikan dan memahami tentang isi dari perjanjian 

tersebut. Dengan memperhatikan dan memahami isi perjanjian tersebut, jika 

dikemudian hari terdapat suatu permasalahan yang timbul yang dilakukan oleh 

pihak perusahaan pembiayaan dapat menyampaikan keluhannya dengan 

memberikan bukti yang terdapat dalam pasal-pasal perjanjian tersebut. Pihak 

perusahaan pembiayaan sebelum memberikan persetujuan kepada debitur untuk 

melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen sebaiknya lebih teliti lagi dalam 

menentukan pihak debitur apakah mampu untuk melakukan prestasi sehingga 

dapat menghindari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur di kemudian 

hari. 
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