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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era industrialisasi dewasa ini, banyak pihak yang berlomba-

lomba untuk membangun sebuah perusahaan. Untuk merintis sebuah 

perusahaan diperlukan lembaga yang dapat membiayai modal usaha 

tersebut. Karena biaya yang diperlukan tidaklah sedikit dan memerlukan 

prasarana yang juga tidak sedikit. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha 

yang menggunakan lembaga pembiayaan berkaitan dengan Permodalan 

dan Pengadaan Barang untuk tabungan serta kredit usaha atau modal 

usaha, seperti misalnya pengadaan akomodasi dalam usaha seperti 

pembiayaan kendaraan bermotor. 

Pembelian kendaraan secara kredit terlebih dalam jumlah yang tidak 

sedikit akan memberikan solusi terhadap kebutuhan pelaku usaha akan 

kendaraan. Dikarenakan harga kendaraan yang dibeli dalam jumlah yang 

cukup banyak tidak terjangkau jika harus dibeli dengan harga kontan, 

sehingga untuk mengatasi masalah tersebut muncullah lembaga 

pembiayaan yang muncul untuk mengatasi ini. Munculnya lembaga 

pembiayaan dianggap cukup fleksibel dibandingkan dengan bank, hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, 
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keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan-keterbatasan lain yang 

mengakibatkan bank kurang fleksibel dalam menjalankan fungsinya.
1
 

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
2
Lembaga 

pembiayaan yang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan haruslah 

badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang secara 

khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha (Leasing), 

pembiayaan konsumen (consumer finance), anjak piutang (factoring), 

dan/atau usaha kartu kredit (credit card).
3
 Dari berbagai bidang yang 

dilakukan oleh perusahaan pembiayaan di atas, dalam perkembangan 

dunia bisnis usaha, beberapa jenis usaha pelayanan seperti Sewa Guna 

Usaha atau “Leasing” telah berkembang menjadi industri pembiayaan 

alternative. 

Secara yuridis sewa guna usaha (Leasing) merupakan sarana 

penyaluran dana di industri pembiayaan (multifinanace) yang ditujukan 

kepada perusahaan. Lembaga Pembiayaan dalam hal ini adalah BCA 

Finance diatur dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 

dan Keppres Indonesia Nomor 61 Tahun 1988. Untuk perizinan dari Sewa 

Guna Usaha (Leasing) itu sendiri diatur dalam Surat Keputusan Bersama 

Menteri keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Peridustrian No. 

Kep-122/MK/2/1974, No.32/M/SK/2/1974 dan No.30 /KPB/I/74 tanggal 7 

                                                           
1
 Munir Fuady, Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Bandung: 

PT.Citra Aditya, 2002), hal.5. 
2
 Indonesia (a), Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Lembaga Pembiayaan, Perpres 

No.9 Tahun 2009, pasal 1 butir 1 
3
 Ibid., Ps.1 butir 6 dan butir 8. 
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Februari 1974 tentang “Perijinan Usaha Leasing”. Perjanjian Sewa Guna 

Usaha (Leasing) merupakan perjanjian in-nominat, yang mana merupakan 

perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktek, yang dibuat oleh pihak-

pihak yang berhubungan satu sama lain dalam perdagangan atau hubungan 

hukum lainnya. Sebagai suatu perjanjian in-nominat berdasarkan Pasal 

1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka: 

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun tidak 

mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu 

nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat 

dalam bab ini dan bab yang lalu”. 

 

Dengan demikian melihat kepada Pasal 1319 KUH Perdata, maka 

pengaturan mengenai Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) perlu juga 

tunduk pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat 

dalam KUH Perdata, khususnya dalam buku III tentang Perjanjian.
4
Dalam 

melakukan suatu perjanjian harus memperhatikan asas-asas dalam 

perjanjian pada umumnya. Menurut Sudikno berpendapat bahwa asas 

adalah hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, 

melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan 

latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan 

dibelakang setiap sistim hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat 

diketemukan dengan mencari sifatsifat umum dalam peraturan konkrit 

tersebut.
5
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai asas-

                                                           
4
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti dan 

R.Tjitrosudibio, Cet.XXVIII, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996). Ps.1319 
5
 Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991, 

hlm.32. 
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asas dalam melakukan suatu perjanjian diantaranya yaitu pasal 1315 

tentang asas personalia, pasal 1337 tentang asas kesusilaan dan ketertiban 

umum, pasal 1338 ayat (3) tentang asas itikad baik dan pasal 1339 tentang 

asas kepatutan dan kebiasaan. 

Di Indonesia peraturan perundang-undangan saat ini yang menjadi 

dasar hukum pelaksanaan Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah Peraturan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan 

Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 

tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) dan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 634/KMK.013/1990 tentang Pengadaan Barang Modal 

Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing). 

Namun demukian, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

hukum berlakunya Leasing di Indonesia hanya mengatur hal-hal yang 

sekurang-kurangnya harus terdapat dalam klausula perjanjian, akan tetapi 

tidak mengatur secara rinci bagaimana para pihak pelaku Leasing 

menentukan bentuk perjanjian, apa yang harus dilakukan dan klausul-

klausul apa saja yang boleh dan tidak boleh dicantumkan. Demikian pula 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut 

KUHPerdata) tidak mengenal adanya istilah perjanjian Leasing sehingga 

dikatagorikan sebagai perjanjian tak bernama atau onbenoemde 

overeenkomst (innominat).
6
 Namun demikian buku III KUHPerdata 

adalah menganut sistem terbuka, artinya adanya kebebasan yang seluas-
                                                           
6
 Mariam Darus Badrulzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2001, hlm. 67 



5 
 

 
 

luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa 

saja dan dengan siapa saja, asalkan tidak melanggar hukum, ketertiban 

umum dan kesusilaan.
7
 

Di era millenial 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 cedera 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”.
8
 

 

Salah satu Lembaga Pembiayaan yang sudah dikenal dan sudah cukup 

besar di Indonesia adalah PT. BCA Finance. PT. BCA Finance yang 

dahulu namanya adalah PT Central Sari Metropolitan Leasing 

Corporation, perusahaan ini telah memperolehpembaharuan mengenai izin 

usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan sehingga perusahaan 

dapat melakukan kegiatan usaha sebagai lembaga pembiayaan yang 

meliputi kegiatan sewa guna usaha (Leasing), anjak piutang (factoring), 

usaha kartu kredit (creditcard), dan pembiayaan konsumen (consumer 

finance).
9
PT. BCA Finance sebagai lembagapembiayaan, dalam membuat 

perjanjian baik perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) ataupun 

Pembiayaan Konsumen (consumer finance) tentunya tidak terlepas dari 

                                                           
7
 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 13. 

8
Mitra Usaha, Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam, diakses dari http://mitra-usaha-stienu-

jepara.blogspot.com/2013/01/asas-asas-hukum-perjanjian-islam.html , pada tanggal 15 

November 2018 pukul 00.14 WIB. 
9
  http://www.bcafinance.co.id/profile/, diakses tanggal 15November 2018 pukul 20.34 WIB 

http://mitra-usaha-stienu-jepara.blogspot.com/2013/01/asas-asas-hukum-perjanjian-islam.html
http://mitra-usaha-stienu-jepara.blogspot.com/2013/01/asas-asas-hukum-perjanjian-islam.html
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aspek-aspek hukum yang mengikat antara konsumen dengan perusahaan 

pembiayaan tersebut. Perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh PT. BCA 

Finance ini sudah dibuat secara baku, artinya isi perjanjian telah disusun 

secara sepihak oleh perusahaan sehingga pihak perusahaan dapat 

menerapkan kebijakan take it or leave it. 

Terkait dengan perjanjian baku tersebut dapat juga dikaitkan dengan 

banyaknya kasus ketika pihak perusahaan pembiayaan mengeksekusi 

objek dari perjanjian angsuran yang dijaminkan secara fidusia. Saat ini 

banyak Lembaga Pembiayaan menyelenggarakan pembiayaansewa guna 

usaha (Leasing)  atas kendaraan untuk perusahaan namun belum semuanya 

menggunakan tata cara perjanjian yang mengikuti adanya jaminan fidusia 

bagi objek benda jaminan fidusia.
10

 Dalam prakteknya menunjukkan 

bahwa lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan 

selalu mencantumkan kata-kata “dijaminkan secara fidusia”, tetapi tidak 

selalu ditindaklanjuti dalam Akta Notaris dan tidak didaftarkan di Kantor 

Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat. 

Sejak 7 Oktober 2012 Kementerian Keuangan mewajibkan perusahaan 

pembiayaan kendaraan bermotor (multifinance) untuk mendaftarkan hak 

milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia). Peraturan 

yang dikeluarkan Kementrian Keuangan tersebut ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Keuangan (selanjutnya disebut PMK) Nomor 

130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan 

                                                           
10

“Sosialisasi Peningkatan Tertib Hukum dan Perlindungan Hukum Jaminan Fidusia”, 

http://www.depkumham.go.id/berita-kanwil/106-kanwil-nusa-tenggara-timur/628-sosialisasi-

peningkatan-tertib-hukum-dan-perlindungan-hukum-jaminan-fidusia-pada-kanwil-

kemenkumham-ntt?format=pdf,  diunduh pada 15 November 2018 pukul 21.14 WIB 

http://www.depkumham.go.id/berita-kanwil/106-kanwil-nusa-tenggara-timur/628-sosialisasi-peningkatan-tertib-hukum-dan-perlindungan-hukum-jaminan-fidusia-pada-kanwil-kemenkumham-ntt?format=pdf
http://www.depkumham.go.id/berita-kanwil/106-kanwil-nusa-tenggara-timur/628-sosialisasi-peningkatan-tertib-hukum-dan-perlindungan-hukum-jaminan-fidusia-pada-kanwil-kemenkumham-ntt?format=pdf
http://www.depkumham.go.id/berita-kanwil/106-kanwil-nusa-tenggara-timur/628-sosialisasi-peningkatan-tertib-hukum-dan-perlindungan-hukum-jaminan-fidusia-pada-kanwil-kemenkumham-ntt?format=pdf
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Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan 

Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Perusahaan pembiayaan 

dalam hal ini wajib mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan undang-

undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.
11

 Penarikan benda 

jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan 

wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) 

dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan 

konsumen kendaraan bermotor.
12

 Dengan adanya PMK tersebut maka 

perusahaan pembiayaan (multifinance company) dilarang melakukan 

penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, apabila 

Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia 

dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.
13

 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang 

dirumuskan untuk dapat dilakukan pembahasan adalah bagaimana 

kesesuaian bentuk dan isi perjanjiannya  dengan peraturan yang mengatur. 

Dari uraian seperti yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk 

menyusun skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN 

PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA / LEASING DENGAN 

JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PT. BCA FINANCE 

SURAKARTA)”. 

                                                           
11

 Departemen Keuangan (a), Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia 

BagiPerusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan 

Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Permen Keuangan No. 130 Tahun 2012, Ps. 1 

ayat (1) 
12

 Ibid. 
13

 Departemen Keuangan (a) , op.Cit., Ps. 3 
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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,aturan 

yang mengatur perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing)dengan Jaminan 

Fidusia maka penulis membatasi permasalahan yaitu terbatas pada tinjauan 

yuridis perjanjian sewa guna usaha (Leasing) dengan Jaminan Fidusia 

pada PT. BCA Finance Surakarta. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis  merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) 

dengan Jaminan Fidusia pada PT. BCA Finance Surakarta antara 

perusahaan pembiayaan dengan konsumen? 

2. Bagaimana Tanggung Jawab para pihak pada Perjanjian Sewa 

Guna Usaha (Leasing) dengan Jaminan Fidusia? 

3. Problematika apa saja yang muncul dalam Perjanjian Sewa Guna 

Usaha (Leasing) dengan Jaminan Fidusia? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

      Setiap kegiatan ilmiah tentunya memiliki tujuan-tujuan khusus yang 

telah di tergetkan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis membagi 

dalam dua hal : 

1. Tujuan Objektif 

a. Mendeskripsikan Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan 

Jaminan Fidusia pada PT. BCA Finance di Surakarta. 

b. Mengetahui secara yuridis-normatif Perjanjian Sewa Guna Usaha 

(Leasing) dengan Jaminan Fidusia pada PT. BCA Finance di 

Surakarta. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Menjadikan penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi 

semua pihak yang tertarik dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha 

(Leasing) dengan Jaminan Fidusia pada PT. BCA Finance di 

Surakarta 

b. Memberikan sumbangan dan masukan guna mengimplementasikan 

konsepPerjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) dengan Jaminan 

Fidusia pada PT. BCA Finance di Surakarta secara benar sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 

Manfaat Penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi 

ilmiah mengenai progresifitas dan konstitusi hukum di Indonesia 
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juga sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan 

pengetahuan ilmu Hukum khususnya Hukum Jaminan dan Hukum 

Perjanjian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi 

lembaga pembiayaan dalam mengadakan Perjanjian Sewa Guna 

Usaha dengan Jaminan Fidusia 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi semua 

pihak yang tertarik dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan 

Jaminan Fidusia di Surakarta. 

 

E. Kerangka Pemikiran 
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Di zaman 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 

pihaksehingga terhindar dari cedera janji. 

Dilihat dari definisinya menurut Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 

tentang Lembaga Pembiayaan, Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah:
14

 

“Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik 

secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Financial Lease) maupun 

Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan 

penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan 

pembayaran secara angsuran.” 

 

Perusahaan pembiayaan 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. 

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bukan merupakan hak 

jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena 

                                                           
14

 Ibid, Ps.1 butir 5. 
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harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank selaku kreditor dengan 

nasabah selaku debitor. Oleh karena itu, secara yuridis pengikatan jaminan 

fidusia lebih bersifat khusus, jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir 

berdasarkan undangundang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH 

Perdata. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta 

jaminan fidusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian 

kredit.Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah apabila 

debitor wanprestasi. Dalam hukum perjanjian apabila debitor tidak 

memenuhi isi perjanjian tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, 

maka debitor tersebut telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak 

mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah Cidera 

Janji.
15

 Istilah Cidera Janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai 

penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. 

Kredit bermasalah dalam lembaga pembiayaan merupakan hal yang 

lumrah, tetapi perusahaan lembaga pembiayaan harus melakukan suatu 

tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir kredit bermasalah. 

Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan 

kreditor selaku penerima fidusia, apabila debitor selaku pemberi fidusia 

cidera janji. Bentuk cidera janji (wanprestasi) tersebut dapat berupa tidak 

dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan Perjanjian pokok, perjanjian 

fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya. Dalam jaminan fidusia, 

                                                           
15

 Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, (Bandung : Alumni, 

2004) hlm 188. 
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pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata mata sebagai jaminan 

bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima 

fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (1). Jika didasarkan 

pada Pasal 33 Undang-undang Fidusia maka setiap janji yang memberikan 

kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi 

obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, adalah batal demi 

hukum. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 

menganalisanya.
16

 Metode penelitian dalam penulisan ini dapat diperinci 

sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT BCA Finance Surakarta guna 

mengkaji atau menganalisa mengenai bentuk dan isi perjanjian 

pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di PT BCA Finance 

Surakarta antara perusahaan pembiayaan dan konsumen serta 

penerapan asas kepercayaan pada perjanjian pembiyaan konsumen 

kendaraan bermotor di PT BCA Finance Surakarta. 

2. Jenis Penelitian 

                                                           
16

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. 2004.“Metode Penelitian Hukum”.Surakarta: 

Surakarta Muhammadiyah University Press. hlm 1. 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini 

adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum adalah suatu 

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum 

maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
17

 

Penelitian doktrinal (doctrinalresearch) yaitu penelitian bedasarkan 

bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca 

dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
18

 

Penelitian hukum doktrinal ini memiliki pengertian sama dengan 

penelitian hukum normatif. 

3. Tipe Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.
19

 

4. Pendekatan Masalah 

Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya 

merupakan esensi dari metode penelitian itu sendiri. Pendekatan itu 

yang memungkinkan diperoleh jawaban yang diharapkan atas 

permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang dapat dipakai 

dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (Statute 

Approach). Pendekatan perundang – undangan dilakukan untuk 

meneliti aturan yang mengatur perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing). 
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Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, hal. 35. 
18

Johnny Ibrahim, 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, hal. 44. 
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Soerjono dan Abdul Rahman. 2003. “Metode Penelitian Hukum”.Jakarta:Rineka Cipta, hlm. 23. 
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5. Jenis Data 

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Data 

sekunder dan tersier yang dapat dibedakan menjadi : 

a. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian 

kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil dari penelitian 

dan pengolahan oranglain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-

buku dan dokumentasi.
20

 Adapun bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

a. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 

tentang Perusahaan Pembiayaan 

b. Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Meliputi sumber dari data secara langsung dari beberapa 

literature, dokumen, arsip, serta hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan Metode pengumpulan data. 

3) Bahan Hukum Tersier 

                                                           
20
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Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder meliputi Bibliografi dan indeks kumulatif. 

 

6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Studi Kepustakaan 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan 

seperti mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku, pendapat sarjana dan data sekunder 

lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini. 

7. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan 

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

dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterapkam oleh data.
21

 

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

metode normatif kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan 

dengan cara mempelajari data-data yang diperoleh dan diolah 

berdasarkan norma-norma hukum, doktrin hukum dan teori ilmu 

hukum. 

 

G. Sistematika Skripsi 
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Untuk mempermudah dan mengetahui gambaran permasalahan dalam 

penelitian skripsi ini, penulis menguraikan sistematika penelitian skripsi 

sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Pembatasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Syarat sahnya Perjanjian 

3. Subyek dan Obyek hukum dalam Perjanjian 

4. Asas-asas Perjanjian 

5. Wanprestasi 

6. Overmacht 

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Sewa Guna Usaha 

1. Pengertian Sewa Guna Usaha 

2. Pihak – Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Sewa Guna 

Usaha (Leasing) 
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3. Proses dan Mekanisme Transaksi Sewa Guna Usaha 

(Leasing) 

4. Jenis-Jenis Sewa Guna Usaha (Leasing) 

5. Perbedaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) 

dengan Pembiayaan Lainnya 

6. Proses Eksekusi Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) 

dengan Jaminan Fidusia 

C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan 

1. Pengertian dan dasar hukum Lembaga Pembiayaan 

2. Bentuk hukum dan fungsi Lembaga Pembiayaan 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen di PT BCA 

Finance Surakarta antara perusahaan pembiayaan dan 

konsumen 

B. Tanggung Jawab para pihak pada Perjanjian Sewa Guna Usaha 

(Leasing) dengan Jaminan Fidusia di PT BCA Finance 

Surakarta 

C. Problematika yang muncul dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha 

(Leasing) dengan Jaminan Fidusia pada PT BCA Finance 

Surakarta 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 


