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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di era industri sekarang ini, kebutuhan manusia juga semakin 

meningkat. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam juga perlu dicukupi 

seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. 

Manusia yakni sebagai makhluk sosial pula yang saling memerlukan 

bantuan orang lain dalam menjalankan kehidupannya maupun memenuhi 

semua kebutuhannya. Setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi dengan 

baik manusia dapat memenuhi kebutuhan sekundernya, seperti halnya 

kendaraan pribadi. 

 Perkembangan industri yang semakin pesatmendorong manusia 

sebagai konsumen untuk semakin memenuhi kebutuhannya, di mana 

permintaan konsumen yang selalu meningkat atau bertambah, sedangkan 

produksinya terbatas oleh karena itu era industri yang semakin maju pula 

memunculkan sistem-sistem baru dalam berbagai hal jual beli salah satu 

diantaranya adalah sistem indent motor. Sekarang ini, manusia sebagai 

konsumen dapat melakukan perjanjian jual beli motor dengan 

menggunakan sistem indent motor di dealer.  

 Indent merupakan memesan barang terlebih dahulu kemudian 

membayarnya terlebih dahulu, di dealer Honda Pati pembeli membayar 
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uang panjar atau DP terlebih dahulu kepada penjual. Jadi, pembeli 

memberikan uang panjar yang telah ditentukan, lalu pembayaran dapat 

dilakukan dengan cara tunai cash atau kredit setelah barang yang menjadi 

objek jual beli tersebut datang..1Menurut pendapat Subekti dapat ditarik 

penjelasan bahwa apabila dalam suatu keadaan tertentu atau pada waktu 

tertentu terdapat seseorang dengan orang lain saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal yakni apa yang hendak diperjanjikan.  

 Jadi, perjanjian jual beli dengan sistem indent di sini pembeli 

sepakat untuk membayar harga yang telah ditentukan atas pembayaran 

barang yang telah dipesan kepada penjual, dan penjual berjanji akan 

menyerahkan barang sebagai objek perjanjian yang telah dipesan pada 

waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika para pihak hendak 

membuat suatu perjanjian harus ada kesesuaian kehendak atau 

kesepakatan sebelumnya terlebih dahulu, kemudian kedua belah pihak 

menjalankan hak dan kewajibannya. 

 Pasal 1334 KUHPerdata menyatakan bahwa“Kebendaan yang 

baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu 

perjanjian....”(dikutip dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata). 

Kebendaan yang diperjanjikan oleh para pihak pada saat dibuat tidak 

mutlak atau harus ada. Di mana hal tersebut merupakan konsekuensi dari 

terjadinya perikatan bersyarat dalam KUHPerdata. Apabila perikatan 

 

 1 Yahya Harahap,1986, Segi – Segi Hukum Perjanjian, Bandung : PT 

 Alumni, hal 10& 60 
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bersyarat tersebut melewati batas waktu yang telah ditentukan belum ada, 

maka menghapuskan perikatan tersebut demi hukum.2 

 Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata meyatakan bahwa“Suatu 

persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga 

yang dijanjikan”(dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).Hal 

ini di mana pembeli membayar harga yang telah ditentukan kepada 

penjual, damn penjual menyerahkan barang kepada pembeli. 

Syarat sah suatu perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata (dikutip 

dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)yakni :  

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

Para pihak dalam membuat suatu perjanjian harus ada kata sepakat 

terlebih dahulu di antara kedua belah pihak. Setelah terjadi 

kesepakatan, maka para pihak harus melaksanakan isi perjanjian 

tersebut. 

2) Para pihak dalam pembuatan suatu perjanjian harus cakap; 

Perjanjian yang hendak dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian harus cakap. Tidak sedang berada di bawah pengampuan 

sebuah dan telah memenuhi unsur atau syarat seseorang itu 

dikatakan telah dewasa. Dalam hal ini pembeli dan penjual telah 

dewasa dapat dibuktikan dengan KTP atau ketentuan yang ada. 

 

 

 2Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2003, Jual Beli, Jakarta : PT Raja 

 Grafindo; hal18 
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3) Suatu hal tertentu; 

Dalam suatu perjanjian, objek yang telah ditentukan haruslah jelas 

barangnya, dan apa jenisnya. Jual beli motor dengan sistem  indent 

di sini harus ditentukan dengan jelas jenis dan warna motor yang 

dipesan oleh pembeli. 

4) Suatu sebab yang halal.3 

Dalam pembuatan suatu perjanjian tidak boleh mengandung unsur 

yang dilarang oleh Undang-undang. 

  Dengan demikian, perjanjian jual beli motor yang dilakukan oleh 

pembeli dan penjual dengan sistem indent, objek yang ada dalam 

perjanjian tersebut tidak cukup jelas karena konsumen atau pembeli hanya 

melihat barang yang hendak dipesan yakni motor contohnya adalah Honda 

PCX, dan yang terbaru sekarang ini adalah honda ADV melalui internet 

ataupun brosur.  

  Perjanjian jual beli wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, 

sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Mā'idah:1: 

ُوِد ِۚ ق عُ لْ ا وابِ ُ ف َْو أ وا ُ ن آَم َ ين ِذ َّ ل اا هَ ُّ َي أ ا َ  ي

 Artinya : 

  “Haiorang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.4 

Perjanjian yang telah disepakati atau disusun oleh para pihak tidak hanya 

 

 3Ibid hal 11 
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menyangkut kedua belah pihak saja namun juga sesuai dengan perintah 

Allah untuk memenuhi dan melaksanakan isi perjanjian itu. Tidak boleh 

melanggar atau tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan suatu 

perjanjian. 

  Perjanjian jual beli dengan sistem indent merupakan kesepakatan 

 yang terjadi antara para pihak yakni penjual dan pembeli. Di mana 

 pembeli memesan barang yaitu motor karena barang tersebut belum keluar 

 atau diproduksinya terbatas oleh perusahaan. Kesepakatan yang dicapai 

 oleh kedua belah pihak merupakan kesepakatan yang dicapai secara lisan 

 dan mengikat sebagai perjanjian antara kedua belah pihak yakni penjual 

 dan pembeli yang kemudian  melahirkan hak dan kewajiban bagi para 

 pihak yang harus ditaati dan dilaksanakan.5 

  Pembeli yang telah melakukan indent motor dengan memberikan 

uang panjar, dan telah menentukan batas waktu yang disepakati kapan 

barang atau objek perjanjian akan datang, apabila pembeli membatalkan 

pembelian barang yang dipesan, maka uang panjar tidak dapat 

 

 4Tafsir Al-Maidah Ayat Pertama Dan Seorang Ahli 

Filsafathttp://suaraquran.com/?p=186 (diakses pada tanggal 15 September 

2019) 

 5Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan yang Lahir dari 

 Perjanjian, Jakarta : PT Raja Grafindo; hal 34-35 

http://suaraquran.com/?p=186
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dikembalikan kepada pembeli yang telah dijelaskan dalam pasal 1464 

KUHPerdata.6 

  Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

huruf b, “Konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan.”7 

  Jadi, pasal  di atas menjelaskan bahwa barang yang dipesan oleh 

pembeli apabila tidak sesuai seperti yang telah dijelaskan pada pasal 

tersebut di atas maka pembeli sebagai konsumen dapat menerima uangnya 

kembali, karena terdapat cacat dalam kendaraan motor tersebut. Pembeli 

berhak mendapatkan barang sesuai dengan apa yang telah ia pesan 

meskipun belum melihat secara langsung namun dapat dipastikan bahwa 

nilai yang dibayar sesuai dengan barang yang dipesan. 

  Berdasarkan ulasan di atas, perjanjian jual beli motor dengan 

sistem indent yang diterapkan dealer Honda di Pati, apakah telah sesuai 

atau tidak dengan hukum perjanjian. Maka dari itu, penulis tertarik untuk 

melaksanakan penelitian mengenai hal tersebut yan dituangkan dalam 

skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI 

MOTOR DENGAN SISTEM INDENT BERDASARKAN PERSPEKTIF 

HUKUM PERJANJIAN (Studi Penelitian Dealer Honda Pati)”. 

 

 

 6Subekti, 2014, Aneka Perjanjian, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal

 20  

 7Celina Tri Siwi Kristianti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, 

 Jakarta : Sinar Grafika, hal 31 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli motor dengan sistem 

indent berdasarkan hukum perjanjian? 

2. Bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli motor dengan sistem 

indent di dealer Honda Pati? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui perjanjian jual beli dengan sistem indent telah 

sesuai atau tidak dengan hukum perjanjian; 

b. Mengetahui akibat hukum dalam perjanjian jual beli motor 

dengan sistem indent di dealer Honda Pati. 

2. Manfaat penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis  

Digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

perdagangan, perjanjan dan bidang hukum perdata lainnya 

khususnya Perjanjian Jual Beli Motor dengan Sistem 

Indent. 
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b. Manfaat praktis 

1. Menjadi dasar acuan data untuk penelitian yang 

lebih lanjut dalam permasalahan yang sama; 

2. Memberikan sumbangan informasi bagi masyaralat 

dalam memahami pengetahuan hukum terkait 

penyelesaian hukum terkait dengan penyelesaian 

perkara perdata mengenai Perjanjian Jual Beli Motor 

dengan Sistem Indent. 

D. Kerangka Pemikiran 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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motor PCX secara indent. Kemudian, para pihak melaksanakan hak dan 

kewajibannya masing-masing yakni pembeli membayar sejumlah harga 

yang telah ditetapkan kepada penjual, dan penjual menyerahkan barang 

kepada pembeli. 

 Syarat sah suatu perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata 

yakni :  

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3) Suatu hal tertentu; 

4) Suatu sebab yang tidak terlarang. (dikutip dari Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata). 

Di mana syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang harus 

dipenuhi dalam melaksanakan perjanjian, yaitu sepakat dan cakap yang 

apabila tidak dilaksanakan maka konsekuensinya adalah dapat dibatalkan. 

Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif suatu perjanjian, di 

mana apabila tidak dilaksanakan maka konsekuensinya adalah batal demi 

hukum. Oleh karena itu, seseorang yang hendak membeli motor dengan 

sistem indent melakukan perjanjian dengan penjual (dealer) haruslah 

memenuhi persyaratan sah suatu perjanjian. 

 Pasal 1334 yang menyatakan bahwa“Kebendaan yang baru akan 

ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.....”(dikutip 

dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Barang yang menjadi objek 

jual beli dengan sistem indent dapat dilaksanakan sebagai suatu 
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kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Namun, objek tersebut harus 

pula sesuai dengan apa yang terdapat dalam perjanjian, apabila 

mengandung kecacatan dan ketidaksesuaian maka pembeli dapat menuntut 

pengembalian uang maupun ganti kerugian. 

 Perjanjian al beli motor dengan sistem indent menimbulkan akibat 

hukum. Berdasarkan ssas konsensualisme pasal 1338 KUHPerdata : Ayat 

(1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang – undang 

berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang 

membuatnya.Kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak yang 

kemudian dituangkan dalam perjanjian dibuat sesuai dengan Undang-

undang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yakni penjual 

dan pembeli. 

Ayat (2) Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang 

ditentukan oleh undang – undang. Kesepakatan yang telah dibuat bersama 

oleh para pihak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak apabila pihak 

lain juga menyetujuinya karena alasan yang telah ditetapkan dalam 

Undang-undang. 

Ayat (3)Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”(dikutip dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kesepakatan yang dilaksanakan 

oleh para pihak yang dituangkan dalam perjanjian harus dilaksanakan 

dengan maksud, tujuan dan itikad yang baik, dan tidak boleh bertentangan 

dengan Undang-undang. 
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 Penjual setelah melakukan kesepakatan dengan pembeli, 

mempunyai kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan, di antaranya: 

1. Penjual wajib menjaga dan merawat benda yang hendak diberikan 

kepada pembeli (pasal 1235 KUHPerdata); barang yang telah 

dipesan oleh pembeli setelah sampai ke dealer maka pihak penjual 

wajib untuk merawat barang tersebut sampai diserahkan kepada 

pihak pembeli. 

2. Penjual wajib memberikan benda yang telah dibeli oleh pembeli 

pada waktu yang telah disepakati, apabila tidak maka sesuai 

dengan persetujuan pembeli (pasal 1474 KUHPerdata); penjual 

sesuai dengan waktu yang ditentukan wajib menyerahkan benda 

atau barang yakni motor kepada pembeli sesuai dengan 

kesepakatan. 

3. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut (pasal 1458 

KUHPerdata).8 

  Kewajiban Pembeli, pasal 1513 KUHPerdata : “Kewajiban utama 

pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat 

sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan”.(dikutip dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata). Setelah melakukan kesepakatan dan 

perjanjian dengan penjual maka pembeli wajib membayar uang 

sebagaimana harga yang telah ditentukan, di mana jual beli motor dengan 

sistem indent ini menggunakan uang panjar atau DP. 

 

 8Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, op. cit, hlm 127 & 189 
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 Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana 

seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Polak, suatu 

persetujuan tidak lain suatu perjanjian (afspraak) yang mengakibatkan hak 

dan kewajiban. Perjanjian jual beli motor dengan sistem indent 

minumbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yakni pembeli dan 

penjual yang wajib untuk ditaati dan dilaksanakan.9 

E. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan jalan atau cara bagaimana seseorang 

harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan 

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan atau menyelesaikan 

suatu masalah yang bersifat ilmiah10 

1. Metode Pendekatan 

 Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

adalah pendekatan Doktrinal (Normatif), karena hukum 

dikonsepkan sebagai peraturan perundang – undangan yang tertulis 

atau sebagai norma yang dijadikan patokan oleh manusia dalam 

berperilaku.11 Di mana penulis melakukan penelitian terhadap 

keabsahan perjanjian jual beli motor dengan sistem indent dengan 

 

 9Yahya Harahap, op. cit,  hal 60 

 10Khuzdaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2008, Metode Penelitian 

 Hukum, Fakultas Hukum : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3 

 11Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian 

 Hukum, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hal 118 
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cara berpedoman pada peraturan dan literatur yang ada untuk 

diteliti yaitu hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata. 

2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam 

menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis 

penelitian deskriptif,12 karena penulisan penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau suatu gejala 

tentang perjanjian jual beli motor dengan sistem indent. 

3. Bentuk dan Jenis Data 

 Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut : 

a. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakandata yang berupa bahan-

bahan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder.13Data sekunder ini berupa dokumen 

tertulis yakni perjanjian jual beli motor dengan sistem 

indent. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini oleh peneliti dengan mana menggunakan 

teknik dengan pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu 

dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan yang berpedoman 

atau berasal dari peraturan perundang – undangan yang belaku, 

 

 12Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 

 hlm 107 
 13Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Op.Cit, hal.3 
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buku – buku yang sesuai dengan penelitian, dokumen resmi dan 

hasil penelitian.14 Di mana peneliti dalam hal ini meneliti 

perjanjian jual beli indent apakah telah sesuai dengan hukum 

perjanjian dan merujuk pada buku – buku dan peraturan perundang 

– undangan sebagai literatur. 

5. Metode Analisis Data 

 Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan 

metode deduktif analisis dengan pendekatan kualitatif15. Di mana 

peneliti mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum 

menjadi hal yang bersifat khusus yang kemudian menjadi objek 

kajian dan pemecahan masalah terkait perjanjian dengan objek jual 

beli motor dengan cara inden. 

F. Sistematika Penulisan 

BAB 1 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

 

 

 14Zainuddin Ali, 2016, Op.Cit, hlm 107 

 15Ibid hal 107  
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 BAB II Landasan Teori 

A. Perjanjian Pada Umumnya 

1) Pengertian Perjanjian pada Umumnya 

2) Subjek dan Objek Perjanjian 

3) Syarat Sah Perjanjian 

4) Asas-asas Hukum Perjanjian 

5) Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 

6) Overmacht dan Akibat Hukumnya 

B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli 

1) Persetujuan Jual Beli 

2) Jual Beli adalah Perjanjian Bertimbal Balik 

3) Berpindahnya Hak Milik 

4) Resiko Jual Beli 

5) Larangan Jual Beli 

6) Jual Beli Barang dengan Sistem Indent 

7) Kewajiban Penjual 

8) Kewajiban Pembeli 

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Motor dengan Sistem Indent 

Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian. 

2. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Motor dengan Sistem Indent di 

Dealer Honda Pati. 

BAB IV Penutup 
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A. Kesimpulan 

B. Saran 

Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


