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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

 Pada era modernisasi saat ini dalam kerjasama di bidang jasa berkembang 

pesat. Masyarakat semakin banyak  mengikatkan dirinya dengan masyarakat 

lainnya, sehingga timbul perjanjian salah satunya adalah perjanjian sewa 

menyewa. Perjanjian sewa menyewa banyak di gunakan oleh para pihak pada 

umumnya, karena dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu 

para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. 

Penyewa mendapatkan keuntungan dari benda yang disewanya sedangkan yang 

menyewakan akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan 

oleh pihak penyewa. 

 Sewa menyewa merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh 

suatu subyek hukum (orang dan badan hukum). Perjanjian sewa menyewa di atur 

dalam Pasal 1548-1600 KUHPerdata. Pengertian sewa menyewa adalah suatu 

perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan 

kepada pihak yang lainya kenikmatan suatu barang selama suatu waktu tertentu 

dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini 

disanggupi pembayaranya.
1
 

 Berkaitan dengan hal tersebut, unsur-unsur yang tercantum dalam sewa 

menyewa sebagaimana diatur dalam pasal 1548 KUHPerdata tersebut adalah : 

a. Adanya pihak yang menyewakan dari pihak penyewa. 
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b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. 

c. Adanya subyek sewa menyewa yaitu barang (baik barang bergerak maupun 

tidak bergerak). 

d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan kenikmatan kepada pihak 

yang menyewa atas suatu benda dan lain-lain. 

e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada 

pihak yang menyewakan.
2
 

 Karena prospek yang cerah, sekarang ini banyak bermunculan bidang 

persewan, antara lain bidang jasa penyewaan mobil atau sering disebut rental 

mobil salah satunya di Trac astra rent car. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat 

untuk sarana transportasi sangat diperlukan dalam menunjang aktivitas, terutama 

dalam mempermudah usaha dan pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi 

kepentingan (kebutuhannya). Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-

beda tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil 

untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil yang 

maksimal. 

 Rental adalah penyewaan sesuatu. Penyewaan adalah sebuah persetujuan 

dimana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barangatau properti 

secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, 

tarif dan lama sewa juga bermacam-macam. Rumah umumnya disewa dalam 
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satuan tahun, mobil dalam satuan hari, permainan komputer seperti PlayStation 

disewa dalam satuan jam.
3
 

 Barang dan harga barang juga harus ada pada kontrak.
4
 Dalam konteks 

kontrak rental mobil, mobil beserta spesifikasinya harus disandingkan dengan 

harga. Kedua hal ini harus termuat jelas di dalam kontrak. Jika dalam kontrak 

hanya tercantum barang dan tidak ada harga, maka kontrak tersebut hanya 

memenuhi unsur perjanjian tukar menukar. 

 Penggunaan mobil rental oleh penyewa mobil diawali dengan terikatnya 

perusahaan pelayanan rental mobil dengan penyewa mobil dalam perjanjian sewa 

menyewa mobil untuk jangka waktu tertentu baik dengan atau tanpa diberikan 

jaminan oleh penyewa mobil kepada perusahaan pelayanan rental mobil, yang 

mana di dalam perjanjian Trac astra rent car, pihak-pihak yang tidak memberikan 

jaminan tidak kepada semua orang atau korporat yang menyewa mobil, 

melainkan hanya kepada orang-orang tertentu biasanya hanya kepada keluarga 

dekat atau orang-orang yang dianggap oleh perusahaan rental mobil dapat 

dipercaya, sedangkan yang menggunakan jaminan biasanya jaminan yang di 

pakai antara lain meliputi, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan motor milik 

sang penyewa tersebut, yang berakibat timbulnya suatu perikatan. 

 Akan tetapi dalam kenyataanya perjanjian sewa menyewa tidak semua 

perjanjian terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak yang 

menyewakan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati 

dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena 
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adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar 

masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi dan 

overmacht. Overmacht dan keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat 

dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena 

kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi 

pada waktu membuat perikatan.
5
 

 Wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa pada perjanjian rental mobil 

diantaranya adalah: 

a. Terlambat mengembalikan mobil yang disewakan sebagaimana 

waktu sewa yang telah disepakati sebelum kontrak berakhir dengan pihak 

Trac astra rent car.  

b. Penyewa mengalami kecelakaan sehingga Trac astra rent car mengalami 

kerugian dan tidak bisa menyewakan mobilnya. 

c. Penyewa meminjamkan mobil kepada pihak lain yang mana tidak tertuang  

dalam perjanjian sewa-menyewa. 

 Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiaban 

(prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara 

kreditor dengan debitur.
6
 Wanprestasi dapat berupa: 

a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 

b. Melaksanakan apa yang dijanjiakannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. 

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 

d. Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
7
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 Dalam hal wanprestasi kasusnya yang terjadi di dalam perjanjian sewa 

menyewa di Trac astra rent car sering terjadi wanprestasi seperti pengembalian 

barang yang disewa tetapi terlambat hal tersebut sering kali membuat rugi bagi 

pemilik usaha rental, barang yang disewa di gadaikan oleh debitur dan barang 

yang disewa digunakan untuk melanggar Undang-undang yang berlaku dan 

masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini keahlian dan pengetahuan setiap orang 

yang melakukan kesepakatan sangat berpengaruh, karena tidak sedikit 

wanprestasi yang terjadi berdampak pada penilaian masyarakat desa, kesalahan 

yang dibuat oleh seseorang sering menjadi bahan pembicaraan dikalangan 

masyarakat. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa setiap wanprestasi 

yang terjadi disebabkan oleh perilaku pihak penyewa. Dalam hal ini seperti bukti 

tertulis berperan sangat penting untuk memberikan keterangan mana pihak yang 

berprestasi dan mana pihak yang tidak berprestasi. 

 Terdapat kasus dimana pihak konsumen megembalikan mobil dengan 

keadaan terdapat lecet pada tubuh mobil, akan tetapi konsumen tidak mau 

bertanggungjawab atas kelalaiannya tersebut, sehingga hal ini merugikan pemilik 

rental. Dalam ketentuan kontrak perjanjian, dimana konsumen harus 

bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan pada mobil berupa ganti rugi. Akan 

tetapi konsumen tidak mematuhi kontrak perjanjian sewa menyewa yang 

disepakati. 

 Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai 

dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan 
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wanprestasi. Dalam Pasal 1564 KUHPerdata menyebutkan bahwa penyewa 

bertanggung jawab  untuk segala kerusakan yang diterbitkan pada barang yang 

disewa selama waktu sewa, kecuali jika ia bisa membuktikan bahwa kerusakan 

itu terjadi diluar kesalahannya jadi pihak penyewa bertanggung jawab terhadap 

segala kerusakan yang terjadi terhadap barang yang disewanya, kecuali penyewa 

bisa membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi diluar kesalahannya. Akan 

tetapi apabila di lihat lebih jauh, wanprestasi dan penyelesaiannya dapat di 

golongkan menjadi dua bidang hukum yaitu terkait dengan pidana dalam hal ini 

apabila salah satu pihak tanpa diketahui oleh pihak lain, mempunyai niat jahat 

dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa, yaitu berniat untuk memiliki, 

menghilangkan mobil dengan skenario yang sudah disiapkan dan mobil 

digunakan untuk sarana penipuan kepada pihak lain (pihak ketiga). Sehingga 

hubungan hukum antara pihak penyewa dengan pihak ketiga di selesaikan secara 

pidana. Sedangkan kewajiban antara pihak pertama (penyedia mobil) dengan 

pihak penyewa dapat diselesaikan secara perdata. Terkait dengan perdata setiap 

wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berkaitan dengan 

pelanggaran dari isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila tidak dapat 

diselesaikan secara musyawarah, maka diselesaiakan melalui persidangan 

perdata. 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai pelaksanaan perjanjian 

sewa menyewa rental mobil, maka penulis melakukan penelitian skripsi dengan 

judul: “Wanprestasi Dan Penyelesainya Dalam Perjanjian Sewa Menyewa 

Mobil (Studi Kasus di Trac Astra Rent Car Kartasura-Sukoharjo)”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Agar permasalahan yang akan di teliti dapat dipecahkan, Maka perlu di susun 

dan dirumuskan suatu permaslahan yang jelas dan sistematik. Perumusan maslaah 

ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi 

permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran 

yang jelas serta sesuai dengan yang di inginkan. Dari uraian di atas, maka 

perumusan masalah di atas dapat diketahui sebagai berikut : 

1. Bagaimana konstruksi perjanjian sewa menyewa rental mobil pada Trac Astra 

Rent Car Kartasura-Sukoharjo? 

2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban bagi pihak yang melakukan 

wanpresrasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Trac Astra Rent Car 

Kartasura?  

C. Tujuan Penelitian 

 Suatu penelitian terhadap obyek yang diteliti agar tidak sia-sia dan tidak 

dilakukan semena-mena maka harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan 

penelitian adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis 

serta disebutkan pada rumusan masalah diatas. Berdasarkan hal tersebut maka 

penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui akibat hukum dalam perjanjian sewa-menyewa mobil 

apabila terjadi wanprestasi di Trac astra rent car Kartasura. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan wanprestasi dalam perjanjian 

sewa menyewa mobil di Trac astra rent car Kartasura. 
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2. Tujuan Subyektif 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam menghadapi permasalahan yang sama bagi tempat perjanjian sewa 

menyewa mobil di Kartasura 

b. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu 

hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 

D. Manfaat Penelitan 

 Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan 

manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah : 

1. Manfaat teoritis 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan membeikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan hukum.Hasil penelitian ini di harapkan 

dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum perdata, 

lebih khusus dalam kaitanya dengan tanggung jawab penyewa dalam 

perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat di Surakarta. 

b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan ( literatur ) di samping litearur-

literatur yang sudah ada tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa 

menyewa mobil  

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mamapu memberikan kontribusi pemikiran 

terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi prastisi 

hukum, terutama pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta. 
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b. Untuk melatih dan mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus 

untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah 

diperoleh. 

E. Kerangka Pemikiran 

 Secara umum undang-undang memberi ketentuan tentang berakhirnya sewa 

menyewa. Akibat yan paling jauh dari berakhirnya sewa ialah pengosongan 

barang yang disewa.
8
 Permohonan atau pernyataan dari salah satu pihak terhadap 

penghentian perjanjian sewa menyewa hanya dapat dilakukan atas persetujuan 

kedua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.  

 Pasal 1579 KUHPerdata mejelaskan bahwa pemilik barang tidak dapat 

menghentikan sewa dengan mengatakan bahwa ia akan menggunakan sendiri 

barangnya, kecuali paabila waktu membentuk perjanjian sewa menyewa ini 

diperbolehkan. Penghentian hubungan sewa menyewa yang dikehendaki oleh 

salah satu pihak saja, hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. 

 Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dijelaskan pada Pasal 1365 

KUHPerdata yaitu “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian 

kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut”.
9
 

 Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Pasal 1249 yaitu bahwa ganti rugi 

dalam bentuk uang. Akan tetapi menurut para ahli dalam perkembangannya ganti 

rugi dapat berupa materiil yaitu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk 
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uang dan immaterial yakni suatu kerugian yang di derita oleh kreditur yang tidak 

bernilai uang seperti rasa sakit, takut dan sebagainya.
10

 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan menjelaskan kerangka 

pikiran dalam bentuk bagan agar mudah dpahami, yaitu sebagai berikut: 

Bagan 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F. Metode Penelitian 

 Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.
11

 Penelitian ini 

memerlukan sejumlah data agar dalam analisis dihasilkan suatu hasil penelitian 

yang valid. Adapun metode yang digunakan meliputi hal berikut ini : 
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1. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penuliasan penelitian ini 

yaitu pendekatan normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder dengan melakukan 

inventarisasi hukum positif. Metode penelitian ini akan menitik beratkan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan 

masalah, juga dikaitkan dengan masalah yang ada dan aspek sosial yang 

berpengaruh dimana ketentuan-ketentuan hukumnya merupakan ide dasar dari 

tanggung jawab penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan roda 

empat di Kartasura. 

2. Jenis Penelitian 

 Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala, atau kelomopok tertentu atau untuk menentukan 

ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat terhadap wanprestasi perjanjian sewa menyewa mobil di 

Kartasura. 

3. Lokasi Penelitian 

 Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi di tempat 

sewa menyewa mobil Trac astra rent car yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi 

Kecil No. 449, Makamhaji Pajang, Kartasura. Pengambilan lokasi ini menjadi 

pertimbangan bahwa lokasi tersebut memungkinkan untuk dilakukan 
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penelitian yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian sewa 

menyewa mobil di Kartasura. 

4. Jenis Data  

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumbernya, 

yakni dari hasil wawancara tentang bentuk wanprestasi dalam perjanjian 

sewa menyewa mobil.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berkas perjanjian antara 

penyewa dan pemberi sewa di Trac astra rent car Kartasura serta data yang 

diperoleh dari buku-buku literature dan pearturan perundang-undangan 

yang berlaku serta pendapat para ahli. 

5. Sumber Data 

a. Bahan baku primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 

mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan 

resmi atau risalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 

Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks termasuk skipsi, 
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tesis, dan disertasi hukum dan junal-jurnal hukum (termasuk on-line),dan 

kamus-kamus hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier dari penilitian ini adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

6. Tehnik Pengumpulan Data 

 Bahan penelitian merupakan kajian terhadap obyek yang berupa data 

penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan penelitian ini 

menggunakan Penelitian Kepustakaan (library research) penelitian 

kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa secara 

sistematis buku-buku, majalah, peraturan-peraturan lainya yang dibahas 

dalam penelitian ini dan selanjutnya menganalisa masalah-masalah yang 

dihadapi untuk menghimpun data sekunder. 

7. Teknik Analisis Data 

 Faktor yang paling penting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil 

penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh setelah 

melewati mekanisme pengelolaan data, kemudian ditentukan jenis 

analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat 

dipertanggungjawabkan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan 

pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat 

ditemukan jawaban terhadap permaslahan yang diteliti dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja, yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis 
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dan yuridis normative dalam kaitanya dengan masalah yang diteliti. Adapaun 

yang dimaksud dengan logis adalah pemahaman suatu data yang 

menggunakanprinsip logika baik deduktif maupun induktif, sistematis adalah 

pemahaman suatu data yang tidak secara beridiri sendiri namun dalam hal ini 

harus saling terkait, dan yang dimaksud dengan yurudis normative adalah 

memahami data dari segi aspek hukum yang menggunkan interpretasi yang 

ada, asas-asas yang ada, perbandingan hukumnya, sinkornasinya dan juga 

interpretasi dari teori hukum yang ada.
12

 

G. Sistematika Laporan Penelitian 

 Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam 

penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum atau skripsi ini 

menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan 

dengan luas pembahasanya. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian  

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Laporan Penelitian 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

3. Unsur Perjanjian 

4. Jenis Perjanjian 

B. Tinjauan Tentang Kewajiban dan Hak Para Pihak dalam Perjanjian Sewa 

Menyewa Trac Astra Rent Car Kartasura-Sukoharjo 

1. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa 

2. Hak dan Kewajiban Pemilik Trac Astra Rent Car Kartasura-Sukoharjo 

C. Tinjauan Tentang Batalnya Perjanjian 

D. Wanprestasi 

1. Pengertian Wanprestasi 

2. Unsur Wanprestasi 

3. Akibat Wanprestasi 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Akibat Hukum Jika Pihak Penyewa Melakukan Perbuatan Wanprestasi Dalam 

Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Trac Astra Rent Car Kartasura 

B. Bentuk Pertanggung Jawaban Bagi Pihak Yang Melakukan Wanpresrasi 

Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Trac Astra Rent Car Kartasura 

BAB IV: PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


