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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi sebagai salah satu bagian dari pembangunan 

nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi diarahkan pada 

terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri, handal berdasarkan 

demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara selaras, 

adil dan merata. 

Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan dan dengan 

semakin berkembangnya kegiatan ekonomi, maka semakin besar keinginan 

dan kebutuhan manusia untuk memenuhi dan membiayai semua keinginan dan 

kebutuhannya tersebut. Dengan meningkatnya  kebutuhan hidup sarana dan 

prasarana kegiatan manusia maka meningkat pula keperluan akan tersedianya 

persaingan usaha atau bahkan meningkatnya persaingan hidup antara individu 

dengan individu yang lain, maka secara fisik dituntut pemenuhan materi yang 

besar untuk persaingan tersebut. 

Pemenuhan materi kebutuhan hidup manusia untuk meningkatkan 

status sosialnya tentunya terus ditunjang dengan kapital atau penghasilan yang 

besar. Seseorang atau individu yang berpenghasilan yang besar atau nilai 

kapitalnya tinggi tidak ada masalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya 
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dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi usaha dan kegiatannya sehari-

hari. Lantas bagaimanakah bagi masyarakat atau individu yang penghasilan 

atau nilai kapitalnya kelas menengah bahkan ekonomi lemah dalam 

menggapai keinginannya untuk pemenuhan kebutuhan dalam kegiatan usaha 

saran dan prasarana hidupnya sehari-hari1. 

Pembangunan ekonomi termasuk di dalanya politik ekonomi dari suatu 

negara memegang peranan penting dalam membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya. Seperti halnya di Indonesia masyarakat atau 

individu yang tidak mampu membeli barang baik bergerak maupun tidak 

bergerak secara cash dapat memperolehnya melalui kredit. Pemberian 

kesempatan pembelian kredit ini dilakukan oleh para pelaku usaha atau 

pemilik usaha baik perseoranan atau badan hukum yang bergerak dalam usaha 

jual beli barang baik bergerak maupun tidak bergerak. 

Pemberian kredit secara luas dimasyarakat seperti pada masa sekarang 

ini menampakkan adanya usaha untuk memberikan kesempatan bagi pihak 

ekonomi menengah dan ekonomi lemah untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi dalam rangka meningkatkan status sosial dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan hal yang 

asing bagi masyarakat. Kredit tidak hanya dijumpai di perkotaan namun juga 

dipedesaan. Karena pada umumnya seperti pada masa sekarang ini dalam 

                                                

 

1 Mariam Darus Badrul Zaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Citra Aditya Bhakti. 
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memperolehnya barang atau kebutuhan hidupnya masyarakat di kota atau di 

desa memperolehnya dengan cara kredit. 

Yang dimaksud jual beli secara kredit disini adalah jual beli yang cara 

pembayarannya atau dengan kata lain pembayarannya secara diangsur atau 

bertahap, tidak sekaligus atau tunai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian jual beli itu. 

Mengingat pentingnya kedudukan cara pemenuhan kebutuhan manusia 

secara kredit dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sudah 

semestinya jika pemberi kredit serta pihak lain yang terkait mendapat 

perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat 

memberikan kepastian hukum bag semua pihak yang berkepentingan. 

Perkembangan kebutuhan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan 

jaminan demi keamanan pengembalian atau angsuran kredit tersebut. 

Salah satu pemberi kredit atau pemberi fasilitas kredit bagi masyarakat 

adalah dealer sepeda motor, dimana pihak dealer ini menyediakan kemudahan 

bagi masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor yang tidak mampu 

membeli secara cash atau tunai, dapat memilikinya melalui proses kredit 

sepeda motor. 

Secara hukum sarana pengaman bagi terlaksananya proses kredit pada 

dealer sepeda motor adalah letak aspek hukum jaminan dalam pelaksanaan 

perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara kredit tersebut. Jual beli sepeda 

motor secara kredit ini senada dengan yang terjadi di PT. Asli Motor yang 

memberikan fasilitas kredit bagi calon konsumen dengan melibatkan pihak 

ketiga atau leasing. 
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Dari hal di atas maka dapat dilihat dalam jual beli secara kredit sepeda 

motor di PT. Asli Motor melibatkan tiga pihak yaitu PT. Asli Motor sendiri, 

calon pembeli (konsumen) dan pihak leasing yang mendanai. Karena jual beli 

sepeda motor secara kredit itu karena belum lunas pembayarannya atau masih 

dalam masa cicilan atau masa angsuran sesuai perjanjian jangka waktu kredit 

yang telah disepakati. Maka oleh pihak leasing yang mendanai manahan surat 

Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang bersangkutan. 

Oleh karena disebabkan hal-hal diatas maka sebagai pembeli yang 

telah membuat surat perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit dengan 

pihak PT. Asli Motor dan pihak leasing yang bersangkutan belum lunas 

pembayarannya, pembeli tersebut tidak bisa ataubelum dianggap sebagai 

pemilik sepenuhnya atas sepeda motor itu.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui lebih jauh 

tentang jual beli sepeda motor secara kredit pada PT. Asli Motor yaitu dengan 

memilih judul “Aspek Hukum Jaminan Dalam Perjanjian Pemilikan 

Kendaraan Bermotor di Pt. Asli Motor Delanggu Klaten”.  

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengangkat permasalahan  

yaitu:  

1. Bagaimanakah konstruksi perjanjian pemilikan kendaraan bermotor di PT. 

Asli Motor? 

2. Bagaimanakah aspek hukum jaminannya di dalam pemilikan kendaraan 

bermotor secara kredit di PT. Asli Motor? 
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3. Bagaimanakah perjanjian jaminan yang timbul bagi kedua belah pihak 

(PT. Asli Motor dan pembeli) dalam pelaksanaan perjanjian jual beli 

secara kredit tersebut?  

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai 

berikut:  

1. Penulis ingin mendiskripsikan bentuk dan isi perjanjian jual beli 

kendaraan bermotor secara kredit di PT. Asli Motor. 

2. Penulis ingin mengetahui Aspek hukum jaminan di dalam jual beli 

kendaraan bermotor secara kredit di PT. Asli Motor. 

3. Penulis ingin mengetahui akibat hukum yang timbul bagi kedua belah 

pihak (PT. Asli Motor dan Pembeli) dalam pelaksanaan perjanjian jual beli 

secara kredit tersebut.  

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi ilmu pengetahuan 

Dengan adanya penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan 

sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum, umumnya hukum 

perdata dan khususnya hukum perjanjian. 

2. Bagi masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini penulis harapkan dapat membantu 

memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi. 
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E. Metode Penelitian untuk Pendekatan Doktrinal 

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini, meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum 

dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan 

oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang 

sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga 

lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang 

dilakukan, hanyalah “terbatas” pada peraturan perundang-undangan 

(tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. 

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang 

dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa 

inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum in-

concreto. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Asli Motor Delanggu. 

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive, yang 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: pertama, karena di 

PT. Asli Motor banyak terjadi kepemilikan kendaraan berotor secara 

kredit, kedua, di dalam kepemilikan kendaraan bermotor secara kredit 

tersebut memuat aspek hukum jaminan didalamnya.  
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3. Spesifikasi Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena 

bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait 

dengan objek yang diteliti, yaitu 

a. Konstruksi perjanjian pemilikan kendaraan berotor di PT. Asli Motor. 

b. Aspek hukum jaminannya didalam pemilikan kendaraan bermotor 

secara kreditdi PT. Asli Motor. 

c. Perjanjian jaminan yang timbul bagi kedua belah pihak (PT. Asli 

Motor dan pembeli) dalam pelaksanaan perjanjian jual beli secara 

kredit. 

4. Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua 

sumber yang berbeda, yaitu: 

a. Data seunder 

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi: 

1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan (hukum positif Indonesia), buku-buku 

literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari 

lembaga-lembaga yang terkait. 

2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, bai 

yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh 

perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.   
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5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi kepustakaan 

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, adapun 

instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, 

yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-

format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, 

yang diperoleh selama kajian dilakukan. 

b. Wawancara 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, 

dengan berbagai pihak yang dipandang memahami obyek yang diteliti. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang 

dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang 

telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, 

doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. 

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan 

iventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan 
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diidentifikasikan secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori 

Hukum Murini dan Hans Kelsen. 

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang 

berupa pendiskusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang 

terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah 

diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum 

inconcreto-nya.   

F. Sistematika Skripsi 

Di dalam penelitian ini, penulis membagi dalam empat (4) bab yang 

masing-masing bab akan dibagi lagi ke dalam sub bab-sub bab. Adapun 

keempat bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB  I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Kegunaan Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli 

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli 

2. Subyek Perjanjian Jual Beli 



 
10

 
3. Obyek Perjanjian Jual Beli 

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

5. Tanggung Jawab para Pihak 

a. Bila  terjadi wan prestasi 

b. Bila terjadi overma 

c. Sewa beli 

6. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli 

7. Perjanjian Jual Beli secara angsuran 

B. Perjanjian sewa beli 

1. Subyek perjanjian sewa beli 

2. Obyek perjanjian sewa beli 

3. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli  

4. Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa beli 

5. Berakhirnya perjanjian sewa beli 

C. Tinjauan Tentang Jaminan Umum 

1. Pengertian jaminan 

2. Unsur-unsur jaminan 

3. Obyek dan subyek jaminan 

4. Syarat-syaratnya pemberian jaminan 

D. Tinjauan Tentang Fiducia 

1. Pengertian Fiducia 

2. Subyek Fiducia 

3. Obyek Fiducia 

4. Syarat atau unsur - unsur Fiducia  
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BAB  III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Konstruksi perjanjian pemilikan kendaraan bermotor di PT. 

Asli Motor. 

B. Aspek hukum jaminannya di dalam pemilikan kendaraan 

bermotor secara kredit di PT. Asli Motor. 

C. Perjanjian jaminan yang timbul bagi kedua belah pihak (PT. 

Asli Motor dan pembeli) dalam pelaksanaan perjanjian jual beli 

secara kredit. 

BAB  IV PENUTUP  

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 


