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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebuah ungkapan dalam dunia transportasi yaitu“... ship follow the 

trade and trade follow the ship…”, yang artinya bahwa transportasi (ship) 

mengikuti perkembangan perdagangan dan perdagangan mengikuti 

perkembangan transportasi. Dengan demikian, perkembangan suatu 

masyarakat sangat tergantung kepada perkembangan transportasi dan 

sebaliknya. Seiring dengan bertambahnya penduduk, maka kebutuhan 

masyarakat terhadap transportasi akan semakin meningkat pula.
1
  

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, permintaan akan 

transportasi pun semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun dari segi 

kuantitas. Dari segi kualitas pengguna menuntut alat transportasi yang cepat, 

aman, murah, nyaman, dengan manajemen (pengelolaan) pelayanan yang 

baik. Sebaliknya dalam hal kuantitas, dengan makin banyaknya aktivitas 

masyarakat, maka semakin banyak yang harus dipenuhi terkait alat 

transportasi yang diperlukan. Kebutuhan manajemen transportasi darat secara 

efektif dalam arti murah, lancar, cepat, mudah, teratur dan nyaman merupakan 

tuntutan dari masyarakat di negara ini.
2
 

                                                           
1Simbolon, 2003. Ekonomi Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 12. 
2Muh. Kadarisman, Aang Gunawan dan Ismiyati, 2016, “Kebijakan Manajemen 

Transportasi Darat dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat di Kota Depok”, Jurnal 

Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog),  Vol. 03 No. 1, Maret 2016, hal. 4 
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Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang 

dari satu tempat ke tempat lain. Kebutuhan akan angkutan penumpang 

tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang artinya seseorang dapat 

mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha. 

Faktor-faktor kebutuhan ekonomis yang berhubungan dengan angkutan dari 

suatu jenis barang, tergantung daripada sifat barang dan kegunaan 

ekonomisnya. Jadi trasportasi menciptakan kegunaan tempat dengan 

mengangkut suatu jenis barang dari suatu tempat ke tempat yang 

bersangkutan. 

Nistor dan Popa mengemukakan bahwa pengembangan sistem 

transportasi yang lebih cepat dibandingkan dengan ekonomi secara 

keseluruhan dapat menjadi kerugian bagi suatu negara dalam hal kondisi 

ketidaksetaraan yang dihasilkan dalam pembentukan dan pengembangan 

berbagai lokasi industri dan komersial. Karena infrastruktur transportasi yang 

maju, ekonomi lokal berada dalam posisi untuk tidak dapat berkembang secara 

industri karena masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk mendapatkan 

barang-barang yang diperlukan dari daerah lain yang dikembangkan secara 

ekonomi. Berdasarkan konsep pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, 

transportasi memiliki arti penting bagi perkembangan sistem ekonomi dan 

sosial suatu negara secara seimbang. Dimensi eksternal transportasi membawa 

kepada peluang dan manfaat pengaruh ekonomi dan sosial di seluruh 

perekonomian. Ketika sistem transportasi tertinggal, maka kerugian terjadi 

karena penurunan perdagangan internasional. Dalam pengembangan dan 
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diversifikasi perdagangan antar negara di seluruh dunia, transportasi barang 

internasional memiliki peran penting. Transportasi, dengan peran yang 

diasumsikan, adalah bagian penting dari produksi material yang membentuk 

sektor-sektor lain ekonomi dunia, terutama perdagangan internasional.
3
  

Sarana pengangkutan seperti mobil bukan hanya sebagai penyedia jasa 

pengangkutan, juga merupakan kegiatan ekonomi atau siklus perekonomian di 

khalayak ramai atau masyarakat luas dengan maksud dan tujuan tentunya 

untuk mencapai kesejahteraan di setiap indivudu masyarakat tersebut. Maksud 

dari hal ini ialah keterkaitan antara si penyedia jasa dengan si pemakai jasa 

dimana terjadi hubungan menguntungkan diantaranya. Menguntungkan 

artinya bagi pihak penyedia jasa tentunya mendapat imbalan berupa uang dari 

jasa yang telah diberikannya kepada pihak pemakai jasa tersebut, dan pihak 

pemakai jasa juga mendapat keuntungan oleh karena telah tercapai maksud 

dan tujuannya. Hal tersebut, seiring dengan berjalannya pembangunan, banyak 

masyarakat umum membuka suatu usaha penyediaan jasa pengangkutan atau 

yang berkaitan dengan penyewaan angkutan (dalam hal ini mobil) yang juga 

sering disebut perusahaan-perusahaan rental mobil.
4
  

Perusahaan rental mobil ini kenyataannya dapat membantu 

perekonomian para pengusaha yang bergerak di bidang jasa ini. Tidak hanya 

itu, bahwa hal lain yang menguntungkan juga kepada si pemakai jasa tersebut. 

Dimana si pemakai jasa atau si penyewa mobil dapat leluasa menjalankan 

                                                           
3Filip Nistor dan Catalin Popa, 2014, “The Role of Transport in Economic Development, 

“Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin, Volume XVII – 2014 – Issue 2, 

Constanta, Romania. 
4Pranoto, 2017, “Tinjauan Yuridis tentang Tanggungjawab Hukum terhadap Pelaksanaan 

Perjanjian Sewa Menyewa Mobil, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 2 
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urusannya karena telah mendapat fasilitas yang diberikan oleh perusahaan 

rental mobil tersebut. Misalnya saja pemakai jasa tersebut bukanlah orang 

yang berdomisili di suatu daerah di mana tempat perusahaan rental mobil 

tersebut berada, melainkan orang yang datang dari daerah lain karena hal-hal 

yang berkaitan dengan tugas atau urusan lain yang membutuhkan transportasi 

darat seperti mobil.  

Usaha jasa rental mobil saat ini berkembang cukup pesat, hampir di 

semua tempat bisa ditemui dengan mudah. Mulai dari sekedar bisnis rental 

mobil rumahan yang dimiliki secara perorangan sampai berbentuk suatu 

perusahaan spesialis rental mobil yang memiliki cabang di berbagai kota. 

Alasan seseorang menggunakan jasa rental mobil antara lain kebebasan dan 

kenyamanan, ketenangan dan keamanan, bisa beristirahat, praktis, hemat, 

kapasitas penumpang luas. Itulah beberapa alasan kenapa jasa rental mobil 

menjadi pilihan. Alasan-alasan di atas hanyalah sebagian kecil saja, masih 

banyak alasan lain orang memilih rental mobil. Namun tetaplah bijaksana, 

agar memilih rental mobil yang aman secara hukum, seperti memiliki izin 

usaha, kelengkapan surat kendaraan, dan lain-lain sehingga merasa tenang 

ketika menyewa kendaraan tersebut baik lepas kunci ataupun menggunakan 

supir.
5  

Melihat hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk membahas masalah 

pengangkutan yakni tertuju pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa penyewaan mobil atau disebut juga rental mobil, sebagai suatu 

                                                           
5Alasan kenapa rental mobil jadi pilihan http://jogja.semberani.com/, diakses 14 

November 2018, pukul 10.10 WIB. 

http://jogja.semberani.com/teliti-memilih-rental-mobil-jogja/
http://jogja.semberani.com/risiko-rental-mobil-jogja-lepas-kunci/
http://jogja.semberani.com/
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sarana yang banyak dibutuhkan seiring dengan perkembangan pembangunan 

dewasa ini. Karena dalam hal ini penulis melihat akan banyak dijumpai 

persoalan-perseoalan yang berkaitan dengan hukum yang nantinya akan 

bermanfaat juga bagi pengusaha-pengusaha atau perusahaan rental mobil dan 

masyarakat luas tentunya.  

Mengenai pengertian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 

KUH Perdata adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari 

suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan membayar suatu harga 

yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”.
6
 

Mobil merupakan alat angkutan atau transportasi yang sekarang ini 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas berpergian, 

tetapi dalam masa sulit, bagi sebahagian orang, mobil merupakan barang 

mewah yang mahal untuk dibeli oleh sebab itu, masyarakat memilih cara lain 

yaitu dengan melakukan penyewaan yang menurut mereka lebih sanggup 

untuk menyewanya. Dan dari peristiwa ini juga akan timbul suatu hubungan 

hukum antara masyarakat (konsumen) sebagai pemakai jasa atau penyewa dan 

pihak perusahaan rental atau si menyewakan jasa tersebut (dalam hal ini 

mobil), sehingga perbuatan sewa-menyewa ini dinamakan sebagai satu 

perikatan.  

Berdasarkan uraian di atas telah tergambar permasalahan-

permasalahan yang perlu diteliti, oleh karenanya dalam penelitian ini penulis 

                                                           
6R. Subekti, 1979, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, hal. 7.  
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mengambil judul “Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian 

Rental Mobil (Studi Kasus di Carsello Rentcar Sukoharjo)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar 

belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan 

permasalahan yang akan diteliti, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian rental mobil pada Carsello Rentcar di 

Kabupaten Sukoharjo? 

2. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian rental mobil pada 

Carsello Rentcar di Kabupaten Sukoharjo? 

3. Problematika apa yang muncul dalam perjanjian rental mobil di Carsello 

Rentcar Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana lazimnya setiap penelitian yang di adakan pasti 

mempunyai tujuan tertentu atau sesuai objek yang di teliti. Begitu pula dalam 

penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian rental mobil pada Carsello 

Rentcar di Kabupaten Sukoharjo. 

b. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam perjanjian rental 

mobil pada Carsello Rentcar di Kabupaten Sukoharjo. 
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c. Untuk mengetahui problematika apa yang muncul dalam perjanjian 

rental mobil di Carsello Rentcar Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis 

dalam karya ilmiah dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar 

sarjana di bidang ilmu hokum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk memperluas dan mengembangkan daya penalaran dan daya fikir 

penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis, yakni 

bidang ilmu hukum. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapaun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan 

penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum 

perdata, terutama mengenai tanggung jawab hukum para pihak dalam 

perjanjian rental mobil di Carsello Rentcar Sukoharjo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran penulis sekaligus untuk 

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau 

masukan bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian rental mobil. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas 

yang berkepentingan berupa masukan mengenai praktek perjanjian 

sewa menyewa mobil. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat 

oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut 

di persetujuan itu.
7
 Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana 

pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu  

barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan  

pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. 

Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang 

bergerak.
8
 

Pada prakteknya sistem sewa menyewa mobil dilakukan dengan cara 

lisan, tapi ada yang dilakukan dengan cara tertulis apa bila tidak didampingi 

oleh sopir. Perbedaan antara perjanjian sewa-menyewa secara tertulis dengan 

perjanjian sewa-menyewa secara lisan: (1) Jika sewa dibuat secara tulisan, 

maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah 

lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan untuk itu; (2) Jika sewa 

tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang 

                                                           
7WJS Poerwadarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 

hal. 402. 
8Buku III KUH Perdata. Pasal 1548 tentang Sewa Menyewa. 
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ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan 

sewanya, dan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan 

menurut kebiasaan setempat. 

Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 syarat perjanjian yang harus dipenuhi 

pada saat melakukan perjanjian: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan 

dirinya;  (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; 

dan (4) Suatu sebab yang tidak terlarang.  

Kata sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua pihak harus 

mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan 

yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.
9
 

Berbicara mengenai kesepakatan di dalam suatu perjanjian, sudah dapat 

dipastikan para pihak yang melaksanakannya menginginkan adanya prestasi, 

tetapi tidak jarang dalam suatu perjanjian tidak dapat dihindarkan terjadinya 

peristiwa hukum berupa tidak terpenuhinya prestasi oleh satu pihak.  

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang 

menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara timbal balik, 

secara tidak langsung menuntut agar kedua belah pihak dalam pelaksanaannya 

terikat pada apa yang telah disepakati. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah merupakan cara kerja yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari objek yang menjadi sarana dalam penelitian untuk 

                                                           
9Abd. Thalib dan Admiral, 2008, Hukum Keluarga dan Perikatan. Pekanbaru: UIR Pres,  

hal. 139. 
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memecahkan masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode pendekatan 

secara yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha 

mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud 

untuk mengetahui gejala-gejala lainya.
10

 Penulis akan mengkaji mengenai 

data lapangan dan kebijakan hukum terhadap undang-undang yang 

berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian yang diambil dari data 

primer di lapangan. Pada penelitian ini penulis akan mencari dan 

menganalisis mengenai tanggungjawab hukum terhadap pelaksanaan 

perjanjian sewa-menyewa mobil pada Carsello Rentcar Sukoharjo. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

menggunakan jenis penelitian deskriptif
11

, yaitu prosedur pemecahan 

masalah yang yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada 

fakta yang tampak.
12

 Tujuannya untuk memberikan gambaran seteliti 

mungkin tentang peraturan dan tanggung jawab hukum para pihak dalam 

perjanjian rental mobil. 

                                                           
10Amiruddin & Zainal Asikin, 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Mataram: 

Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, hal. 19. 
11Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksutkan untuk memberikan 

gambaran tentang keadaan subjek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya. Lihat Soerjono, 

Soekanto. 1986.  Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Cet. III., hal. 12. 
12Soerjono dan Abdul Rahman, 2003. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 

hal. 23. 
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3. Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitan di Carsello Rentcar yang berlokasi di 

Jl. Slamet Riyadi, RT.002/RW.007, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan 

Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Pengambilan lokasi ini dengan 

pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut memungkinkan untuk 

dilakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. 

4. Jenis Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh yang harus di 

lakukan sendiri oleh peneliti.
13

 Dalam penelitian ini penulis akan 

menggunakan data sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Sumber data primer
14

 yang digunakan penulis yang berupa 

data-data dan keterangan-keterangan yang secara langsung diperoleh 

dari pemilik rental mobil Carsello Rentcar yang berlokasi di daerah 

Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian 

kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian 

dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-

                                                           
13Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Praktek. Jakarta: PT. Rineka 

Cipta. hal. 13. 
14Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan 

mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber 

informasi yang di cari. Lihat Saifuddin, Azwar. 1998. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. Cet.1. hal. 91. 
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buku dan dokumentasi.
15

 Data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, 

dari buku-buku yang berhubungan dengan kajian masalah yang penulis 

bahas yaitu peraturan perundang-undangan dan juga buku dari 

beberapa ahli hukum serta informasi media masa, sehingga didapatkan 

maksud dari data sekunder. 

Yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan 

permasalahan yang akan penulis teliti. Antara lain yang terdiri sebagai 

berikut: 

1) KUHPerdata. 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.  

3) Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548 sampai dengan Pasal 

1600 tentang Perjanjian Sewa-menyewa. 

4) Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 KUH Perdata tentang 

ketentuan syarat sahnya perjanjian. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud penulis di atas, 

digunakan teknik sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu mencari bahan dan informasi yang 

berhubungan dengan materi penelitian ini melalui beragai peraturan 

perundang-undangan karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, 

                                                           
15Hilman Hadikusuma, Op.Cit., hal.  65. 
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buku-buku, situs internet yang menyajikan informasi yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini dipergunakan 

untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, 

mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-

undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang 

terkait dengan objek yang dikaji. 

b. Studi Lapangan 

1) Wawancara  

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi 

dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai.
16

 Peneliti 

akan melakukan Tanya jawab langsung kepada pihak yang terkait 

dengan masalah penulis dikaji. 

2) Observasi 

Penulis dalam melakukan observasi
17

 akan melakukan 

pengamatan secara langsung dan pencatatan terhadap hasil 

wawancara maupun dalam catatan mengenai syarat-syarat dan 

aturan hukumnya yang ada pada perjanjian rental mobil di Carsello 

Rentcar. 

6. Metode Analisis Data 

                                                           
16M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hal. 67. 
17Observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sisitematis dengan fenomena 

penyidikan dengan alat indra. Lihat Sutrisno Hadi, 1982, Metodelogi Research, Yogyakarta: 

Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, hal. 136. 
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Analisi data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.
18

 

Data yang telah terkumpul dan telah di olah akan dibahas dengan 

menggunakan metode analisa kualitatif. Data kualitatif tersebut dianalisis 

dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola fikir yang mendasar pada hal-

hal yang bersifat umum, kemudian di Tarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. Adapun model analisis yang penulis gunakan adalah interactive 

model of analisys, yaitu proses menganalisis dengan menggunakan tiga 

komponen sebagai berikut:
19

 

a. Pengumpulan Data 

Proses pencarian, pengambilan dan pengumpulan data di 

lapangan yang dilakukan dengan instrumen pengumpulan data tertentu 

sehingga di peroleh catatan-catatan dalam bentuk tulisan. 

b. Redukasi Data 

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan, reduksi data berlangsung terus-menerus 

selama projek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Dari data 

tersubut dapat dilihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah 

kesimpulan yang ditarik sudah benar ataukah terus melangkah 

                                                           
18 Lexy, J. Moleong, 2006, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya, hal. 280. 
19HB. Sutopo, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press, hal. 58. 
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melakukan analisis yang menurut saran yang diuraikan dalam penyajan 

sebagai sesuatu yang bias berguna. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Adalah pemikiran kembali atau tinjauan ulang terhadap data 

yang didapat dari lapangan dengan cara menguji kembali kebenaran, 

kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validasidari data 

tersebut. 

 

 

G. Sistematika Skripsi 

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapat 

gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam 

penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian  

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 
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2. Asas-asas Hukum Perjanjian 

3. Syarat Sahnya Perjanjian  

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Sewa Menyewa  

1. Pengertian Sewa-Menyewa 

2. Unsur-unsur Sewa-Menyewa 

3. Objek dan Subjek Sewa Menyewa 

4. Perstasi Sewa Menyewa 

5. Wanprestasi dan Resiko dalam Sewa Menyewa  

6. Sewa Menyewa menurut Perspektif Islam 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Pelaksanaan perjanjian rental mobil pada Carsello Rentcar di 

Kabupaten Sukoharjo. 

B. Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian rental mobil pada 

Carsello Rentcar di Kabupaten Sukoharjo. 

C. Problematika yang muncul dalam perjanjian rental mobil di 

Carsello Rentcar Kabupaten Sukoharjo. 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran  


