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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada era modern saat ini banyak sekali persaingan yang lebih berkompeten 

dalam era globalisasi, persaingan yang secara inofativ dan kreatif me munculkan 

ketertarikan sebuah barang atau produk kepada konsumen agar tertarik dan ingin 

membeli barang tersebut sebagai kebutuhan pribadi atau kebutuhsn yang 

diperlukan bagi usaha dan lainnya. 

Dalam terpenuhinya kebutuhan manusia di dalam lingkup masyarakat 

sekarang ini, individu satu dengan yang lainnya saling berhubungan . Oleh 

karena itu kebutuhan individu yang satu dapat di penuhi oleh individu lainnya. 

Di perusahaan membutuhkan atau memerlukan penunjang bagi usaha yang di 

inginkan. Kenyataannya untuk memperoleh berbagai macam alat yang 

dibutuhkan perusahaan ada yang didapatkan dalam pembuatannya sendiri tetapi 

dengan bantuan pihak lain, atau memang harus di peroleh dari pihak lain karena 

keterbatasan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan sendiri. 

Pada saat alat-alat kebutuhan barang atau jasa tidak bisa disediakan 

sendiri, maka yang diperlukan jasa atau layanan dari pihak yang menyediakan 

alat atau kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, 

memerlukan keterlibatan pihak lain, dengan melalui proses sampai kebutuhan 
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yang di inginkan atau yang dimaksud dapat dimanfaatkan kepada yang 

membutuhkannya.
1
 

Perkembangan dibidang ekonomi pada jaman sekarang ini harus 

memerlukan peran yang penting dalam menjalankan bisnisnya agar terjadi 

ketertiban dalam usaha yang dilakukan oleh para usaha. Para pelaku bisnis 

seringkali melupakan pentingnya perjanjian yang harus dibuat sebelum 

melakukan bisnis yang akan dimulai. Dalam sebagian pihak ada yang melakukan 

perjanjian bisnis dengan cara tertulis dan dengan cara lisan.
2
 

Perjanjian bersifat terbuka yang artinya memberikan kebebasan seluas-

luasnya bagi mereka yang ingin membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya 

yang dikehendaki, tetapi tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan 

kesusilaan. Hukum perjanjian merupakan pelengkap yang bermaksud para pihak 

yang membuat atau mengadakan perjanjian boleh membuat atau mengatur 

ketentuan sendiri tentang isi dari perjanjiannya, dengan ketentuan apabila tidak 

diatur dalam perjanjian tersebut maka yang berlaku adalah pasal tentang 

perjanjian yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3
  

Dalam Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang 

membuatnya, dan perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang 

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan penulis. Perikatan 

adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan 

 

1
 Atep Aditya Barata, 2003, Dasar Dasar Pelayanan Prima, Jakarta: PT Elex Media Kompu tindo, 

hal.3 
2
 Siti Rafika Ilhami, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT.Serasi Auto Raya dengan Audi 

Variasi”. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum. Vol.2, No.1, Febuari 2015, hal.2 
3
 Chrystofer, et.all, “ Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV.Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat 

Usaha Perorangan” Diponegoro Law Journal, Vol.6, No.2, Tahun 2017, hal.2 



3 
 

 
 

pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak 

yang lain memenuhi tuntutan itu. Di dalam pasal 1313 KUHPerdata pengertian 

perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan antara 

perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan, suatu 

perjanjian dinamakan persetujuan karena dua pihak setuju untuk melakukan 

sesuatu.
4
 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1338 ayat (1) 

yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
5
 Pada perkataan semua dari 

pasal tersebut berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita 

diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi tentang apa saja, dan 

perjanjian itu akan mengikat mereka mereka yang membuatnya seperti undang-

undang. Kita diperbolehan membuat undang-undang bagi kita sendiri, pasal 

pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak 

mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang kita adakan.
6
 

Perjanjian kerjasama yaitu hanya mempunyai daya hukum inntern (ke 

dalam) dan tidak mempunyai daya hukum keluar, yang bertidak keluar dan 

bertanggung jawab kepada pihak ketiga kerugian diantara para pelaku diatur 

dalam perjanjiannya, yang tidak perlu diketahui masyarakat.
7
 Timbulnya 

 

4
 Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Cetakan 21, Jakarta: Internmasa, hal.1 

5
 R.Subekti & R.Tjitrosudibio, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 39, Jakarta: 

Pradnya Paramita, hal.342 
6
 Subekti, Op.Cit, hal.14 

7
 R.Subekti, 1976, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: Alumni, hal.53 
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perjanjian yaitu dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang setuju dalam 

pembuatan perjanjian dan dengan adanya kata sepakat untuk mengadakan 

perjanjian maka kedua belah pihak bisa melakukan perjanjian dengan yang ingin 

dijanjikan.  

Perjanjian kerjasama ini antara CV. Arcana Saputra dengan Amakarama 

Mebel dalam pemesanan pembuatan booth untuk keprluan usahanya dituangkan 

didalam sebuah kontrak kerjasama yang isinya mengatur tentang segala hal yang 

berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kegiatan usaha ini. Maka dari itu 

kedua belah pihak harus menaati dan mematuhi kontrak tersebut, dan 

melaksanakan yang tertuang di kontrak kerjasama tersebut. Pasal 1338 KUH 

Perdata menerangkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti menyimpulkan untuk 

mengambil penelitian dengan judul “ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan 

Perjanjian Kerjasama Terhadap CV. Arcana Saputra dengan Amakarama 

Mebel”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka terdapat 

beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksana Perjanjian Kerjasama antara pihak CV. Arcana Saputra 

dengan Amakarama Mebel ? 

2. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi pada wanprestasi dalam pelaksanaan 

perjanjian tersebut ? 
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan seperti diatas, Maka 

muncul tujuan dari Penelitin yang dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama pada CV. 

Arcana Saputra dengan Amakarama Mebel 

2. Untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak terhadap 

pelanggaran perjanjian. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam melakukan penelitian ini dimaksudkan untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran dan 

referensi dalam ilmu Hukum dalam bidang Hukum Perdata khususnya 

mengenai hukum perjanjian, dalam Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian 

Kerjasama antara CV. Arcana Saputra dengan Amakarama Mebel. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

dalam bidang ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan Tinjauan 

Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama terhadap CV. Arcana Saputra 

dengan Amakarama Mebel. 

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang apa dan bagaimana Tinjauan Yuridis Pelaksanaan 
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Perjanjian Kerjasama terhadap CV. Arcana Sputra dengan Amakarama 

Mebel. 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Perjannian menimbulkan perikatan, dan didalam perjanjian ada 

kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak diperkenankan ada pihak yang 

dirugikan. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu 

PERJANJIAN 

1313 BW 

PERJANJIAN 

KERJASAMA 

 

Pelaksana 

Perjanjian 

Hak-Hak dan  

Kewajiban 

Wanprestasi 

 

Penyelesaian 
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perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun beberapa 

pendapat para ahli terhadap perjanjian yaitu: Menurut M.Yahya Harahap 

perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 

dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada 

pihak lain tentang suatu prestasi.
8
 Dan menurut Wierjono Rodjodikoro perjanjian 

yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam 

mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau 

untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut 

pelaksanaan perjannian tersebut.
9
  

Perjanjian kerjasama antara pihak CV. Arcana Saputra dengan 

Amakarama Mebel menimbukkan hubungan hukum antara keduanya. Menurut 

Subekti memiliki pendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

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

untuk melakukan suatu hal. Jadi memberikan hubungan hukum antara kedua 

belah pihak yang satu berhak menuntut hak sesuatu dari pihak lain, dan pihak 

yang lain berhak menuntut kewajibannya untuk memenuhi tuntutan.
10

  

Suatu perjanjian timbul karena adanya suatu sepakat (kesepakatan) dari 

para pihak yang berjanji, sehingga dengan ini mereka telah mengikatkan diri 

pada suatu perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan tadi, namun sebelum ada 

kesepakatan para pihak akan menentukan terlebih dahulu objek dan syarat-

 

8
 M. Yahya Harahap,1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, hal.6  

9
 Wirjono Rodjodikoro, 2000, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung, Mazdar Madju, hal.4  

10
 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Inernmasa, hal.1  
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syaratnya di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Untuk sah nya suatu perjanjian 

diperlukan empat syarat, yaitu : 

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 
11

 

Dalam kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, 

tidak menepati kewajiban dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan 

dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi 

sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjia, wanprestasi (lalai/alpa) 

dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri dan adanya 

keadaan memaksa (overmacht).
12

  

F. Metode Penelitian  

Metode Penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan dari 

metode, sistemaika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mendalami 

satu atau beberapa gejala hukum, dengan cara menganalisisnya.
13

 Adapun 

metode penelitian yang digunakan sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah istilah lain 

 

11
 H.A. Dardiri Hasyim, 2015, Hukum Perikatan dan Perjanjian Cetakan 1, Surakarta: UNS Press , 

hal 42 
12

 Ibid, hal .57 
13

 Khuzdaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal. 3 
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yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis,dan dapat disebut pula 

dengan penelitian lapangan. Penelitian ini memperoleh data dari penelitian 

lapangan dapat dilalukan baik melalui pengamatan dengan (observasi), 

wawancara.
14

 Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian di 

lapangan dengan melalui pengamatan data dan atau wawancara. 

2. Jenis Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, 

yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan suatu objek tertentu. 

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskrepsikan mengenai bagaimana 

pelaksana perjanjian kerjasama antara CV. Arcana Saputra dengan 

Amakarama Mebel. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penyusunan penulisan ini penelitian mengambil lokasi di CV. 

Arcana Saputra yang beralamat di Jalan Pakel No. 46 Sumber. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat 

sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian dilapangan.
15

 Dalam 

hal ini peneliti memperoleh data dengan cara melakukan penelitian secara 

 

14
 Suratman dan Philips, 2014, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal. 53 

15
 Ibid 
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langsung di lapangan berupa data perjanjian kerjasama dan melakukan 

wawancara  kepada pihak CV. Arcana Saputra  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah bahan hukum primer yaitu bahan-bahan 

hukum yang menpunyai kekuatan mengikat.
16

 Penelitian yang mencakup 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud 

laporan dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder 

berupa akta perjanjian kerjasama antara CV. Arcana Saputra  dengan 

Aamakarama Mebel. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Mempelajari kepustakaan dengan tujuan memperoleh data yang di 

perlukan dengan cara mencari, mencatat, mempelajari data dan mengutip 

data-data dan menganalisis referensi yang berupa peraturan perundang-

undangan, pendapat para ahli yang terdapat pada buku-buku dan jurnal 

yang berkaitan dalam penelitian ini. 

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan dilakukan penulis dengan cara turun langsung ke 

lapangan terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang 

dilakukan dengan cara melalui wawancara langsung dengan narasumber 

yang bersangkutan dengan memperoleh data dilapangan. 

6. Metode Analisis Data 

 

16
 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal.18  
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan 

cara pengumpulan data secara langsung dan menyelesaikan pokok 

permasalahan dari data yang diperoleh dari data kepustakaan berupa 

peundang-undangan buku dan dokumen lainnya. Penulis juga menggunakan 

studi di lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara 

langsung terhadap obyek yang diteliti, dan penelitian ini kemudian dianalisis 

sehingga bisa ditarik kesimpulan. 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi  

Sistematika ini bertujuan untuk mempermudah mengenai pembahasan dan 

serta memperoleh penjabaran mengenai sistematika penulisan ini, maka 

memerlukan sistematika penulisan yang dibagi dalam 4 (empat) bab sebagai 

berikut : 

BAB I berisi pendahukuan, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang mencakup didalamnya Tinjauan 

Umum mengenai Perjanjian, Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

Kerjasama, dan mengenai Wnprestasi  

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan, dalam hal ini peneliti akan 

menguraiakan dan membahas hasil yang diperoleh dari penelitian yang 

telah dilakukan mengenai Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara CV. 
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Arcana Saputra dengan Amakarama Mebel, dan mengetahui akibat 

hukum jika salah satu pihak melanggar perjanjian 

BAB IV PENUTUP dalam bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari pokok permasalahan dan saran bagi pihak yang berkaitan 

dalam penulisan skrispsi ini 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


