
 

 

PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN PADA PERJANJIAN 

PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN 

KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ADIRA DINAMIKA 

MULTI FINANCE TBK BOYOLALI 

 

 

 

 

 

 

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1  

Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum  

 

 

Oleh: 

TRI MULYONO 

C100160139 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2010



 

 

i 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN PADA PERJANJIAN 

PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KENDARAAN 

BERMOTOR DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK 

BOYOLALI 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

oleh: 

TRI MULYONO 

C100160139 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

Dosen  

Pembimbing 

 

 

 

(Septarina Budiwati, S.H.,M.H., C.N.) 

  



 

 

ii 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN PADA PERJANJIAN 

PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KENDARAAN 

BERMOTOR DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK 

BOYOLALI 

Oleh: 

Tri Mulyono 

C100160139 

Telah dihadakan di depan Dewan Penguji 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari 

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

Dewan Penguji 

1. Setarina udiwati, S.H.,M.H., C.,N. ( ) 

(Ketua Dewan Penguji) 

2. Kfkf     ( ) 

(Anggota 1 Dewan Penguji) 

3. Fiyfiyf     ( ) 

(Anggota 2 Dewan Penguji 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H.,M.Hum) 

  



 

 

iii 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmial ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu 

perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 

diacu dalam naskah dan disebutkan daftar pustaka 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, 

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya 

 

 

 

 

 

 

 

Surakarta, 04 Juni 2020 

Yang membuat pernyataan 

 

 

TRI MULYONO 

C100160139 

 



 

 

1 

PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN 

KONSUMEN DALAM PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. 

ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK BOYOLALI 

 

Abstrak 

Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, harus dienuhi keempat 

syarat perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata agar dapat disebut sebagai 

perjanjian yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian antara kreditur 

dan debitur di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali menerakan asas 

kepercayaan, dilakukan dalam bentuk tertulis, dan jaminan fidusia sebagai jaminan 

pelunasan hutang debitur, metode yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif 

dengan jenis penelitian deskritif karena penulis akan mendeskripsikan mengenai 

penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen 

pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali. Hasil penelitian yang dapat 

disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan asas kepercayaan dalam 

pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi 

Finance Tbk Boyolali dilakukan terhadap debitur sebelum pelaksanaan perjanjian 

hingga berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumendan tanpa adanya perbuatan 

yang dapat dikategorikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. 

 

Kata Kunci: asas kepercayaan, perjanjian pembiayaan konsumen, jaminan fidusia 

 

Abstract 

In the implementation of the Consumer Financing Agreement, all four conditions 

must be fulfilled in accordance with Article 1320 of the Civil Code so that it can be 

called a legal and binding agreement for both parties. Agreement between creditor 

and debtor at PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali implements the 

principle of trust, is done in written form, and fiduciary collateral as collateral for 

debtor debt repayment, the method used by the author is Normative Juridical type of 

descriptive research because the writer will describe the application of the principle 

of trust in the implementation of the consumer financing agreement at PT . Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali. The results of the study that can be 

concluded from this study are that the application of the principle of trust in the 

implementation of consumer financing agreements at PT. Adira Dinamika Multi 

Finance Tbk Boyolali carried out on debtors before the implementation of the 

agreement until the end of the consumer financing agreement without any actions 

that can be categorized as defaults carried out by the debtor. 

 

Keywords: trust principle, consumer financing agreement, fiduciary guarantee 

 

1. PENDAHULUAN 

Kredit pada saat ini sudah menjadi hal yang biasa yang dilakukan dikalangan 

masyarakat, bahkan kredit tidak hanya dijalani oleh masyarakat yang memiliki 

tingkat ekonomi rendah saja tetapi yang menggunakan sarana ini mereka masyarakat 

yang memiliki tingkat ekonomi meengah bahkan tinggi selain dapat meringankan 
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untuk membeli suatu barang termasuk kendaraan bermotor juga adanya Tawaran-

tawaran promo yang diberikan oleh Lembaga-lembaga yang memfasilitasi kredit. 

Pengertian formal mengenai kredit perbankan di indoesia terdapat dalam ketentuan 

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan Indonesia 1992/1998, menyatakan 

bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga (Bahsan, 2007).  

Kredit diliat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila 

seseoang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, orang atau badan usaha 

tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit. Menurut O.P. 

Simorangkir (1988) kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) 

dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Sekarang 

ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit 

menyangkut uang sebagai alat kredit yang mejadi pembahasan. Kredit berfungsi 

komperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditur dan 

debitur mereka saling menarik keuntungan dan menanggung resiko, maka dengan 

terciptanya suatu kredit dilandasi dengan adanya asas kepercayaan bahwa setiap 

pelepasan kredit didasari dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut 

dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan 

(Naja, 2005).  

Perolehan kendaraan bermotor secara kredit tentu saja tidak terlepas dari 

perusahaa pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan untuk pembelian 

kendaraan bermotor dari dealer. Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk 

usaha dibidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat 

penting dalam pembiayaan (Muliadi, 2013). Lembaga pembiayaan konsumen di 

Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

lembaga pembiayaan, Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan 

Pembiayaan. Kegiatan pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana 

atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, 

lembga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber 
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pembiayaan alternatif yang potensial untuk menjunjung perekonomian nasioal yang 

tujuanya untuk memulihkan perekonomian nasional sehingga perlu diciptakan iklim 

usaha yang kondusif lebih fleksibel yang moderat dari bank dengan memperhatikan 

prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah disebutkan pada Peraturan Menteri 

Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan (Sunaryo, 2008). 

Didalam hukum perikatan nasional terdapat beberapa asas dalam perjanjian 

yang diantaranya asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas moralitas asas 

kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Suatu perikatan merupakan suatu 

hubungan hukum antara dua pihak, berdasar mana pihak yang satu berhak menuntut 

sesuatu dari dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan 

itu (Surbekti, 2005). 

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen ini ditinjau dari asas 

kepercayaan. Asas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan 

prinsip dasar yang menjadi acuan berfikir seseorang dalam mengambil keputusan-

keputusan. Sedangkan asas Menurut pandangan islam berasal dari bahasa Arab  

Asasun yang berarti dasar, basis dan fondasi yang digunakan untuk berfikir atau 

berpendapat (Yulianti, 2018). Dalam perspektif islam asas kepercayaan disebut 

dengan kata Al-Amanah bahwa setiap perjanjian (Akad) wajib dilaksanakan oleh 

para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah 

pihak dan agar terhindar dari cidera janji. Asas kepercayaan dalam pandangan islam 

termuat pada Surat An-Nisa ayat 58 yaitu “Sesungguhnya Allah menuruh kamu 

untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak untuk menerimanya” Sedangkan 

dalamSurat Al-Anfal ayat 27 yaitu  “Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 

yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya” 

Sedangkan kepercayaan Menurut teori (Vertrouwenstheorie) yang menyatakan 

bahwa setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang 

menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan yang 

menyatakan bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki (Salim, 2014). 

Asas Kepercayaan yang menyatakan bahwa setiap orang yang akan 

mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara 

mereka dikemudian hari (Salim, 2014). Dengan diterapkanya asas kepercayaan 



 

 

4 

maka kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur telah sepakat untuk 

mengikatkan dirinya dan saling mempercayai bahwa mereka tidak akan melakukan 

pelanggaran sesuai yang diperjanjikan dan akan dapat memenuhi prestasi sesuai isi 

perjanjian dengan tepat waktu. Oleh karena itu lembaga pembiayaan akan 

memberikan kredit kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan 

mengembalikan pinjamanya yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-

syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak (Ali, 2018). 

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas maka penulis dapat mengikat tiga 

rumusan masalah guna dibahas dalam skripsi ini, yaitu: 1). Bagaimana proses 

pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk 

Boyolali? 2). Bagaimana penerapan asas kepercayan pada perjanjian pembiayaan 

dalam pembelian kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk 

Boyolali? 2). Bagaimanakan Masalah-masalah yang ada pada pelaksanaan kredit 

dalam perjanjian pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor di PT. Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali? 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yatu: 1. Tujuan Penelitian skripsi 

ini yaitu: a). Untuk mengetahui proses dan pelaksanaan pada perjanjian pembiayan 

konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi 

Finance Tbk Boyolali. b). Untuk mengetahui tentang penerapan asas kepercayaan 

antara kreditur dan debitur pada perjajian pembiayaan konsumen dalam pembelian 

kendaraan bermotor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali. c). Untuk 

mengetahui masalah-masalah apa saja yang timbul pada pelaksanaan kredit dalam 

perjanjian pembiayaan konsumen pada pembelian kendaraan bermotor di PT. Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali? 2. Manfaat dari penelitian ini yaitu: a). 

Manfaat Teoritis Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu memberikan ilmu 

pengetahuan dan juga wawasan dibidang hukum perdata terkait pada penerapan asas 

kepercayaan pada perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan 

bermotor antara konsumen dan perusahaan pembiayaan. b). Manfaat Praktis Manfaat 

praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan juga 

sumbangsih terhadap para pihak yang terkait, karena penelitian ini dapat 
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memberikan wawasan pemahaman terhadap penerapan asas kepercayaan pada 

perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor .  

 

2. METODE 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normative 

dan menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder berupa Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen antara Lembaga Pembiayaan Konsumen dengan Debitur, 

Metode Analisis Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskrtif 

Kualitatif 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Proses dan Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali. Antara perusahaan pembiayaan 

konsumen dengan konsumen 

Para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini yaitu antara PT Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali dengan Ibu Mulyani yang dibuat pada  hari 

Jum’at, 20 Juli 2018 dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri 

untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kredit sepeda motor (Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen), perjanjian kredit ini dilakukan dalam bentuk tertulis dan 

dibuat perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat oleh para pihak anatara 

Debitur dan Kreditur telah sesuai dengan pengertian Pembiayaan Konsumen 

berdasarkan Pasal 1 angka (7) Perraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 jo. Pasal 1 

huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan Np. 84/PMK.012/2006 yang menyatakan 

bahwa Pembiayan Konsumen (Consumers Finance) adalah kegiatan pembiayaan 

untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran 

secara angsuran. Jadi dapat dilihat bahwa Perjanjian Pembiayan Konsumen di PT 

Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali dengan Debitur disini pihak 

Perusahaan Pembiayaan selaku penyedia dana dan Ibu Mulyani selaku Debitur 

saling sepakat untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dalam pengambilan 1 unit 

sepeda motor dengan total pembiayaan yang harus dibiayai oleh perusahan 
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pembiayaan sebesar Rp. 12.320.665,00. Dengan adanya perjanjian ini maka pihak 

Debitur mempunyai kewajiban untuk membayar dan melunasi hutangnya dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan, yaitu 

dalam kurun waktu 23 (Dua Puluh tiga) Bulan dan membayar angsuran setiap 

tanggal 20 setiap bulanya sebesar 771.000.00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu 

rupiah) itu sudah termasuk biaya administrasi dan juga bunganya.  

Bahwa Subyek Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang 

dilakukan antara Perusahaan pembiayaan Konsumen antara PT adira Dinamika 

Multi Finance Tbk Boyolali dengan menyebutkan sebagai berikut: 

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali yang Beralamat di Jalan 

Jendral Soedirman No. 1 Jakarta Selatan 12910, yang selanjutnya disebut sebagai 

KREDITUR dengan Ibu Mulyani yang beralamat di Mekoro, Kembang kuning, 

Cepogo, Boyolali dalam melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari 

suami Ibu Mulyani yaitu Bapak Sukamto  yang bertempat tinggal di Mekoro, 

Kembang Kuning, Cepogo, Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai Debitur. 

Bahwa Obyek Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang 

dilakukan antara Perusahaan pembiayaan Konsumen antara PT Adira Dinamika 

Multi Finance Tbk Boyolali dengan menyebutkan sebagai berikut: 

Yang menjadi Obyek dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini adalah 

satu unit Sepeda Motor dengan type/merk YAMAHA NMAX 150cc dengan Nomor 

Rangka: MH3SG3190JK210836, Nomor Rangka G3E4E0856227. Dengan demikian 

Obyek dalam perjanjian ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata yang menyatakan “Hanya barang yang dapat 

diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perseujuan” dengan sepeda motor 

yang menjadi obyek dalam perjanjian maka telah sesuai dengan syarat sahnya obyek 

perjanjian 

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dilakukan antara 

Perusahaan pembiayaan Konsumen antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 

Boyolali telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa 

perjanjiann itu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian agar perjanjian yang dibuat 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sebagai Undang-undang bagi para 
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pihak yang membuatnya, diantaranya sebagai berikut: Syarat yang pertama yaitu 

kesepakatan antara para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian. Syarat tersebut 

sudah dipenuhi dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini dimana perjanjian yang 

dibuat telah ditandatangani oleh para pihak yaitu Debitur  dan PT. Adira Dinamika 

Multi Finance Tbk Boyolali pada hari Jumat 20 Juli 2018. Sehingga kedua belah 

pihak telah sepakat untuk mengikatkan diriya untuk mengadakan perjanjian 

danmenyetujui atas hubungan hukum yangakan timbul yaitu berupa hak dan 

kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati oleh para pihak. Syarat yang kedua 

adalah Kecakapan Berbuat Hukum, dalam perjanjian ini kedua belah pihak baik PT. 

Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali maupun Debitur dalam hal ini kedu 

abelah pihak telah memenuhi syarat yahnya perjanjian yang diatur pada Pasal 1329 

yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap orang yang berwenang membuat perikatan, 

kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu” karena dalam hal ini PT.Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali adalah sebuah perusahaan berbadan hukum 

yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen dan Ibu Mulyani selaku Debitur 

telah menikah dengan Bapak Sukamto, sehingga para pihak dalam perjanjian ini 

sudah dapat dikategorikan dewasa dan dianggap cakap untuk melakukan suatu 

perjanjian. Syarat yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu atau obyek 

perjanjian, dalam perjanjian ini yang menjadi obyek perjanjian adalah 1 unit sepeda 

motor merk NMAX 150cc dengan Nomor Rangka: MH3SG3190JK210836, Nomor 

Rangka G3E4E0856227 seharga 29,120,665,00. Dengan ini yang menjadi obyek 

perjanjian dalam perjanjian ini telah sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdata 

menyatakan bahwa: “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat 

menjadi pokok persetujuan”. Syarat yang keempat adalah adanya sebab atau 

clausa yang halal. Dalam prjanjian pembiayaan konsumen antara PT.Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk Boyollali dengan Debitur ini telah sesuai dengan Pasal 

1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata  yang pada intinya tidak dijelaskan mengenai 

suatu sebab yang halal akan tetapi hanya menjelaskan bahwa apabila perjanjian itu 

dibuat tanpa sebab, palsu, atau terlarang maka perjanjian yang dibuat antara kedua 

belah pihak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang dimaksud 

sebab yang terlarang disini yaitu dilarang apabila bertentangan atau berlawanan 
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dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara 

PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali dan Debitur telah dibuat dengan 

tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang dan juga kesusilaan dan 

ketertiban umum karena yang menjadi sebab adanya hubungan antara Kreditur  dan 

Debitur yaitu pengadaan barang berupa  1 unit sepeda motor merk NMAX 150cc 

dengan Nomor Rangka: MH3SG3190JK210836, Nomor Rangka G3E4E0856227 

seharga 29,120,665,00 yang merupakan suatu yang sah dan halal. 

3.2 Penerapan Penerapan Asas Kepercayaan pada perjanjian pembiayaan 

konsumen di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali. 

Asas Kepercayaan sangatlah penting dalam membuat suatu perjanjian termasuk 

Perjanjian Kontrak Pembiayaan Konsumen, karena Asas Kepercayaan adalah asas 

yang menyatakan bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan 

memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dikemudian hari. Dengan 

diterapkanya asas kepercayaan maka kedua belah pihak baik kreditur maupun 

debitur telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dan saling mempercayai bahwa 

mereka tidak akan melakukan pelanggaran sesuai yang diperjanjikan dan akan dapat 

memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian dengan tepat waktu. Oleh karena itu lembaga 

pembiayaan akan memberikan kredit kalau ia benar-benar  yakin bahwa si penerima 

kredit akan mengembalikan pinjamanya yang diterima sesuai dengan jangka waktu 

dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.  

Bahwa Penerapan Asas Kepercayaan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali suatu lembaga pembiayaan 

harus melaksanakan mengenai penerapan asas kepercayaan yang dilakukan oeh 

PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali berpegang teguh pada 5C`s of 

Credit Analysis dimana analisis tersebut memuat Carakter (kepribadian), Capacity 

(Kemampuan), Capital (Modal), Condition of Economy (Kondisi Ekonomi), dan 

Collateral (Agunan). PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali percaya 

bahwa debitur akan melaksanakan prestasinya dikemudian hari yaitu debitur 

sanggup membayar tagihan kredit beserta bunga tiap bulanya. Dan debitur percaya 

bahwa Lembaga pembiayaan akan melaksanakan prestasinya yaitu akan membiayai 

pengadaan sepeda motor yang akan dibeli oleh debitur. 
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Bahwa Peneraan Asas Kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian 

pembiayaan konsumen berdasarkan perspektif islam asas kepercayaan disebut 

dengan istilah Al-Amanah yaitu dalam setiap perjajian yang akan dilaksanakan 

wajib dilaksanakan oleh para pihak sesua dengan kesepakatan yang diterapkan 

kedua belah pihak agar terhindar dari cidera janji dari pihak yang bersangkutan. 

Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Surat Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi: 

“Maka hendaklah kamu yang dipercayai itu untuk menunaikan amanatnya”, dan 

juga diatur dalam Surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi: “janganlah kamu 

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahuinya” 

3.3 Masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kredit pada perjanjian 

pembiayaan konsumen di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali 

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam perjaian pembiayaan konsumen 

di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali adalah Debitur melakukan 

Wanrestasi terhadap pembayaran angsuran yaitu keterlamatan pembayaran dan/ atau 

penunggakan pembayaran. Sehingga masalah keterlamatan dan/ atau penunggakan 

pembayaran angsuran ini yang harus dipikul oleh PT adira Dinamika Multi Finance 

Tbk Boyolali. Berdasarkan keterangan dari Bapak Sukaryanto selaku Kepala 

Cabang di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Klaten selaku kantor pusat PT 

Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali Untuk mengatasi masalah tersebut 

pihak perusahaan pembiayaan mealakukan upaya agar dapat menekankan terhadap 

debitur agar melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan yang telah ditsepakati 

dalam perjanjian dengan menghubungi pihak Debitur pada saat jatuh tempo 

pembayaran dengan menghubungi melalui Nomor Telephone Debitur kemudian 

apabila debitur masih belum melakukan pemayaran maka pihak perusasaan akan 

menemui langsung konsumen berdasarkan alamat yang tercantum dalam perjanjian 

guna untuk mengadakan negosiasi terhadap keterlamatan debitur dalam melakukan 

pembayaran tunggakan angsuranya. Jika hal tersebut juga tidak dilaksanakan 

pembayaran maka, perusahaan akan mengirimkan dan menyamaikan surat teguran 

atau somasi yang berturut sebanyak dua kali dengan menyuruh pihak deitur untuk 

datang ke kantor cabang PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali, dengan 



 

 

10 

dilakukanya upaya tersebut guna untuk mengkonfirmasi dan menyelesaikan masalah 

tunggakan pembayaran angsuran tersebut dengan musyawarah. dan jika tetap tidak 

melakukan pemayaran, pihak perusahaan akan melakukan penarikan kendaraan. 

Berdasarkan penelitian tentang permasalahan yang timbul diatas dalam 

pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT Adira Dinamika Multi Finance 

Tbk Boyolali dan juga upaya penyelesaianya, maka dapat dianalisis sebagai berikut: 

Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 8 tentang syarat dan ketentuan perjanjian 

pembiayaan konsumen di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali telah 

sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, dimana Kreditur akan 

memberikan surat peringatan keada Debitur yang menyatakan Deitur 

lalai/wanrestasi. Setelah Deitur dinyatakan lalai/wanrestasi oleh PIhak Lembaga 

Pembiayaan, maka Debitur wajib membayar sejumlah uang untuk menutupi 

kekurangan jaminan kredit tersebut, dan menambah barang-barang lain untuk diikat 

sebagai jaminan tambahan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali yang 

telah dianalisis pada BAB III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Bahwa proses dan pelaksanaan dalam penerapan Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali  

Bahwa Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dilaksanakan 

oleh kedua belah pihak dilakukan dalam bentuk tertulis dan telah sesuai dengan 

ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, 

perjanjian Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Permen 

Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayan. Perjanjian ini 

tidak dibuat secara bersama-sama oleh kedua belah pihak, tetapi sudah ditetapkan 

oleh PT. Adira Dinamika Multi Finace Tbk Boyolali sendiri dan debitur hanya diberi 

kesempatan untuk membaca dan memahami isi formulir tersebut dan dipersilahkan 
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untuk menandatangani perjanjian tersebut apabila pihak debitur telah menyetujui 

seluruh isi pasal perjanjin pembiayaan konsumen tersebut. 

Bahwa penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian 

pembiayaan konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali 

dilakukan kepada debitur sebelum pelaksanaan perjanjian pembiayaan, yaitu dengan 

menerapkan 5C’s of Credit Analysis. Asas kepercayaan sangatlah penting dalam 

memuat perjajian termasuk perjanjian pemiayaan konsumen, karena asas 

kepercayaan adalah asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dilandasi oleh 

huungan saling percaya antara kreditur dan debiturnya. Kepercayaan dari masing-

masing pihak tersebut diantaranya sebagai berikut: 

Pihak debitur percaya bahwa kreditur akan membiayai seluruh biaya dalam 

rangka pengadaan barang yang menjadi objek dalam perjanjian ini dan debitur juga 

percaya bahwa kreditur akan menyimpan surat berharga dari objek perjanjian yaitu 

berupa BBKB dan debitur juga mempercayai bahwa kreditur akan sanggu 

menyerahkan surat BBKB atas barang yang diperjanjikan apabila seluruh tanggung 

jawab debitur telah sepenuhnya dipenuhi. Begitu pula sebaliknya kreditur percaya 

terhadap debitur untuk mampu memenuhi prestasinya sesuai perjanjian yang telah 

disepakati yaitu berupa. Kreditur percaya bahwa debitur akan mampu memenuhi 

kewajiban membayar hutangnya dengan sistem angsuran selama 23 bulan 

sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan tentang Fasilitas 

Pembiayaan berdasarkan 5C`s of Credit Analysis yang telah dilakukan terhadap 

calon debitur dan sudah disetujui oleh pihak kreditur untuk diberikan fasilitas 

pembiayan dan kreditur juga percaya bahwa debitur akan sanggup merawat ojek 

perjanjianya berupa YAMAHA N MAX G3E4E0858227 MH3SG390JK210836 

sebelum seluruh kewajibanya dipenuhi. Tanpa adanya kepercayaan suatu perjanjian 

tidak akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, sehingga dengan kepercayaan 

kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya agar perjanjian yang meraka buat 

memiliki kekuatan mengikat dan sebagai Undang-undang bagi para pihak yang 

membuatnya. Asas kepercayaan dalam perspektif Islam disebut Al-Amanah, dasar 

hukumnya daat ditemukan pada Surat An-Nisa ayat 58 dan Surat Al-Anfal ayat 27.  
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Bahwa Masalah-masalah yang sering timbul dalam Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali adalah DEBITUR 

Wanprestasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak lembaga  pembiayaan 

selaku kreditur berupaya untuk mengkonfirmasi dengan mencoba menghubungi 

debitur dan memberi surat peringatan kepada debitur, dengan batas pemberian surat 

peringatan hingga 3 kali, dan apabila debitur masih tetap tidak melakukan 

pemayaran angsuran disertai dengan bunga dan denda keterlambatan yang telah 

ditentukan oleh pihak kreditur maka pihak kreditur akan melakukan penarikan 

kendaraan dan melelang barang jaminanya. Dari hasil pelelangan tersebut akan 

digunakan untuk pelunasan sisa hutang yang harus dibayarkan oleh debitur. Bahwa 

berdasarkan Pasal 2 angka 8 tentang syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata mengenai ketentuan Wanprestasi. Dalam Pasal 9 

huruf f Syarat & Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali telah sesuai dengan Pasal 1239 dan Pasal 

1243 KUHPerdata mengenai penggantian biaya, rugi, dan bunga akibat perbuatan 

yang dilakukan debitur. 

4.2 Saran 

Kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Boyolali atau pihak yang 

memberikan pembiayaan sebaiknya lebih teliti lagi dalam menilai dan menganalisis 

calon konsumenya untuk memberikan persetujuan melakukan pembiayaan dalam 

pengadaan barang hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya wanrestasi yang 

dilakukan debitur dikemudian hari. Dan juga diharakan untuk PT. Adira Dinamika 

Multi Finance Tbk Boyolali untuk terus meningkatkan kualitas dalam pelayanan 

terhada nasabah dan juga mengemangkan produk agar tercitanya kenyamanan bagi 

para konsumen, dan juga melaksanakan pembiayaan konsumen secara konsisten. 

Kepada pihak debitur atau pihak yang mengajukan kredit seaiknya lebih teliti 

lagi dalam memahami isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditawarkan 

oleh pihak lembaga pembiayaan sebelum menyetujui dan menandatangani 

perjanjianya. Sehingga apabila debitur masih belum paham mengenai isi dari 

perjanjian tersebut dapat menanyakan terlebih dahulu kepada pihak lembaga 
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pembiayaan, jadi debitur benar-benar memahami semua isi dari perjanjian sehingga 

tidak akan timbul masalah dikemudian hari mengenai isi perjanjian. Dan sebaiknya 

debitur meneliti secara detail pada bagian privisi, suku bunga, denda tunggakan, dan 

jaminan atau agunan dalam Pembiayaan Konsumen ini. Sehingga apabila terjadi 

kesalahan yang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan pihak debitur dapat 

komplan dengan menunjukan bukti-bukti dalam isi perjanjian. 

Kepada pemerintah alangkah baiknya untuk menetakan kebijakan mengenai 

segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen, karena masih minimnya 

ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang pembiayaan konsumen ini, 

sehingga daat memberikan perlindungan hukum yang seadil-adilnya bagi pihak 

lembaga pembiayaan atau debitur. Serta melakukan badan pengawasan terhadap 

setiap pihak lembaga pembiayaan agar dalam membuat perjanjian pembiayaan pihak 

lembaga pembiayaan tidak mementingkan kepentinganya sendiri, sehingga apabila 

pengawasan ini dilakukan dapat memberikan keastian hukum yang jelas bagi 

debitur. 
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