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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kendaraan bermotor digunakan 

sebagai alat transportasi untuk memudahkan manusia untuk berpindah ke 

tempat yang satu ke tempat yang lain. Semakin pesatnya pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi, mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan baik 

berupa motor maupun mobil. Tingginya minat masyarakat untuk membeli 

barang kebutuhan konsumen (seperti mobil, sepeda motor, alat-alat rumah 

tangga, elektronika dan lain-lain) dengan cara mengangsur atau mencicil 

secara berkala seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan 

menengah ke bawah mengakibatkan meningkatknya pertumbuhan usaha jasa 

pembiayaan konsumen. 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.
1
 

Lembaga Pembiayaan adalah lembaga-lembaga keuangan bukan bank, 

yang tujuannya untuk memulihkan perekonomian nasional sehingga perlu 

diciptakan iklim usaha yang kondusif lebih fleksibel dan moderat dari bank 
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dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, sebagaimana disebutkan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang 

Perusahaan Pembiayaan. 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.
2
 

 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. Menurut 

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan 

Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang 

melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi 

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-

undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
3
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Dalam 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”. Pembiayaan komsumen berasal dari 

istilah Costumer Finance, sebagai salah satu model pembiayaan yang 

dilakukan oleh perusahaan financial. 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.
4
  

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 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.
5
  

Dalam melakukan suatu perjanjian harus memperhatikan asas-asas dalam 

perjanjian pada umumnya. Menurut Paul Scholten asas adalah pikiran-pikiran 
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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.
6
  

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 cidera 

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”.
7
 

        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 

                                                           
6
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tercapainya tujuan dari perjanjian itu sendiri dan perjanjian tersebut 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai Undang-Undang.
8
 

Dari uraian diatas dapat menimbulkan pertanyaan bagaimana bentuk dan 

isi perjanjiannya dan apakah asas kepercayaan antara perusahaan pembiayaan 

dengan konsumen sudah terpenuhi atau belum. Karena hukum perjanjian 

harus mengikuti asas kepercayaan agar terjadinya suatu perjanjian. 

Berdasarkan uraian seperti yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik 

untuk menyusun skripsi yang berjudul “PENERAPAN ASAS 

KEPERCAYAAN PADA PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR 

DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT SUMMIT 

OTO FINANCE SURAKARTA”. 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dimaksudkan agar dapat diketahui seberapa masalah 

yang akan dibahas, agar diperoleh gambaran yang lebih jelas. Dalam 

penelitian ini untuk mempertegas ruang lingkup penelitian, maka penulis 

membatasi permasalahan yaitu terbatas pada bentuk dan isi perjanjian 

pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT Summit Oto Finance 

Surakarta serta  penerapan asas kepercayaan pada perjanjian pembiayaan 

pembiyaan konsumen kendaraan bermotor di PT Summit Oto Finance 

Surakarta. 

 

                                                           
8
 Mariam Darus Badruldzaman, 1983, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis  merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen di PT 

Summit Oto Finance Surakarta antara perusahaan pembiayaan dan 

konsumen? 

2. Bagaimana penerapan asas kepercayaan pada perjanjian pembiayaan 

konsumen di PT Summit  Oto Finance Surakarta? 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif: 

a. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen di 

PT Summit Oto Finance antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. 

b. Untuk mengetahui penerapan asas kepercayaan pada perjanjian 

pembiyaan konsumen di PT Summit Oto Finance Surakarta. 

2. Tujuan Subyektif: 

a. Untuk menambah pengetahuan peneliti di bidang hukum perdata, 

mengenai penerapan asas kepercayaan dalam suatu perjanjian 

pembiayaan konsumen. 
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b. Untuk memperoleh data-data dalam rangka penulisan skripsi guna 

memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan penelitian skripsi 

yang penulis lakukan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di 

bidang hukum perdata, khususnya terkait dengan penerapan asas 

kepercayaan pada perjanjian pembiayan konsumen antara perusahaan 

pembiayaan dan konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan 

gambaran kepada pembaca terkait dengan penerapan asas kepercayaan 

dalam perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiyaan dan 

konsumen. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Di era globalisasi ini diperlukan suatu kerangka hukum yang berbasis 

kepada keislaman pada bidang hukum terutama dalam penelitian ini yaitu 

perjanjian pembiayaan konsumen. Setiap perjanjian yang dilaksanakan yang 

berbasis pada keislaman diharapkan akan terciptanya keseimbangan dalam 

suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak sehingga terhindar dari cedera 

janji. 

Dalam 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 

Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

Perusahaan Pembiayaan  Konsumen 

Syarat Sahnya Perjanjian 

 

Bentuk dan isi Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen 

 

Penerapan Asas Kepercayaan 
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dengan pembayaran secara angsuran”. Perusahaan pembiayaan dan konsumen 

lahir karena adanya perjanjian yang dalam hal ini telah dijelaskan dalam pasal 

1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, “Perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang atau lebih”. Perjanjian tersebut yang digunakan untuk mengikat 

para pihak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pihak kreditur yaitu 

perusahaan pembiayaan mengikatkan dirinya kepada pihak lain yaitu 

konsumen sebagai debitur dengan jangka waktu tertentu yang menimbulkan 

hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut untuk melakukan prestasi.  

Dalam melakukan perjanjian tersebut harus memenuhi syarat syahnya 

perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan asas-asas perjanjian, yang dalam penelitian ini penulis berfokus 

pada asas kepercayaan. Penerapan asas kepercayaan pada perjanjian 

pembiayaan konsumen 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 

rasa 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.  
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Apabila asas kepercayaan tidak diterapkan dalam isi perjanjian 

pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan dan konsumen maka 

prinsip kepercayaan tidak dapat terlaksana dan tidak mungkin terjadi 

perjanjian antara kedua belah pihak. Dari uraian diatas dapat menimbulkan 

pertanyaan bagaimana bentuk dan isi perjanjiannya dan apakah asas 

kepercayaan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen sudah 

terpenuhi atau belum. Karena hukum perjanjian harus mengikuti asas 

kepercayaan agar terjadinya suatu perjanjian. Maka dalam skripsi ini 

menjawab pertanyaan mengenai bagaimana bentuk dan isi perjanjian 

pembiayaan konsumen di PT Summit Oto Finance antara perusahaan 

pembiayaan dan konsumen dan penerapan asas kepercayaan pada perjanjian 

pembiyaan konsumen di PT Summit Oto Finance Surakarta. 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

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. Dengan demikian penelitian 

ini merupakan penelitian kepustakaan yang berupa penelitian terhadap data 
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sekunder yaitu berupa perjanjian pembiayaan konsumen di PT Summit 

Oto Finance Surakarta. 
9
 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Summit Oto Finance Surakarta 

guna mengkaji atau menganalisa mengenai bentuk dan isi perjanjian 

pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT Summit Oto  Finance 

Surakarta antara perusahaan pembiayaan dan konsumen serta penerapan 

asas kepercayaan pada perjanjian pembiyaan konsumen kendaraan 

bermotor di PT Summit Oto Finance Surakarta. 

3. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif Kualitatif.
10

 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. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian yang 

dilakukan secara langsung melalui sumbernya yaitu melalui 

wawancara, obervasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta, hal 15. 
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 Lexy J. Moleong, 1994,  Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, hal. 103. 
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resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Yang dalam penelitian ini 

berupa perjanjian pembiayaan konsumen di PT Summit Oto Finance 

Surakarta. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil  penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data 

sekunder dalam hal ini berupa: 

1) Bahan Hukum Primer: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang 

Perusahaan Pembiayaan 

c) Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan 

2) Bahan Hukum Sekunder: 

Bahan hukum sekunder meliputi adalah bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami dan memahami bahan hukum primer 

meliputi: 

a) Rancangan Peraturan perundang-undangan 

b) Hasil karya ilmiah para sarjana 

c) Hasil-hasil penelitian  
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3) Bahan Hukum Tersier: 

Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder meliputi Bibliografi dan indeks kumulatif. 

5. Metode Pengumpulan Data 

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.
11

 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan penganalisaan 

bahan hukum yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder. 

Penulis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan 

hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori yang 

ada lalu dianalisis.
12

 

G. Sistematika Skripsi 

Untuk memeperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup 

skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Pembatasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

                                                           
11

 Suratman dan Philph Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal. 67 
12

 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-

Pers), hal. 5. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat sahnya Perjanjian 

3. Subyek dan Obyek hukum dalam Perjanjian 

4. Asas Kepercayaan dalam Hukum Perjanjian 

5. Akibat Perjanjian 

B. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen 

1. Pengertian dan dasar hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen 

2. Bentuk hukum dan fungsi Lembaga Pembiayaan Konsumen 

3. Pengertian Pembiayaan Konsumen 

4. Subyek dan Obyek Hukum 

5. Hak dan kewajiban para pihak 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen di PT Summit Oto 

Finance Surakarta antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. 

2. Penerapan asas kepercayaan pada perjanjian pembiyaan konsumen di 

PT Summit Oto Finance Surakarta. 
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BAB IV: PENUTUP 

1. Kesimpulan 

2. Penutup 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




