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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara indonesia adalah negara hukum, maka setiap perbuatan yang 

dijalankan oleh warga negaranya harus berpedoman pada peraturan – peraturan 

yang telah dibuat, disepakati dan disahkan oleh pihak – pihak yang berwenang. 

Hukum yang telah disahkan berlaku bagi warga negara sebagai pedoman dalam 

melakukan perbuatan hukum.  

Indonesia sebagai negara yang berada diwilayah Asia Pasifik yang oleh 

John Naisbitt diprediksi akan menjadi kawasan penggerak ekonomi dunia 

dimasa yang tidak lama lagi, tentunya harus berupaya untuk mempersiapkan diri 

dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan dinamika 

ekonomi dan perdagangan.1 Dalam hal ini hukum, terutama hukum yang 

berkaitan dengan ekonomi dan teknologi akan memegang peran penting untuk 

memback – up aktivitas ekonomi dalam negri dan yang dilakukan antar negara. 

Untuk itu pengembangan hukum dibidang industri yang berbasis nilai – nilai 

keislaman diharapkan dapat memberi arah pada perubahan melalui upaya 

pemeliharaan, penciptaan dan pembaharuam hukum yang sudah ada dan perlu 

diadakan. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang 

Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 Angka 2 

 
1 Absori, 2010, Hukum Ekonomi Indonesia, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hal.6 
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perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan untuk pengadaan barang dan/jasa.  

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan 

pasal 1 angka 7 Pembiayaan Konsumen (consumers finance) adalah kegiatan 

untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan melakukan 

pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen berasal dari istilah 

consumers finance, sebagai salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh 

perusahaan finansial.2 Pembiayaan konsumen merupakan suatu pinjaman yang 

diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa 

yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan tidak digunakan untuk 

tujuan produksi maupun distribusi.3 Dengan sistem pembiayaan konsumen yang 

memungkinkan perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk 

membeli barang – barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya, yang 

disebut captive finance company.4 

Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 tentang 

Perusahaan Pembiayaan pasal 6 menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan 

konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang 

berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Maka 

dari itu pihak konsumen mengajukan permohonan kredit pada pihak perusahaan 

pembiayaan konsumen untuk memberikan sejumlah uang kepada penyedia 

 
2 Abdullkadir Muhammad Dan Rilda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan 

Pembiayaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.Ke- 1, Hal. 203. 
3 Kasmir, 2018, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, Jakarta: Rajawali Pres, Hal. 23.  
4 Ahmad Muliadi, 2013, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Akademi Permata, Hal. 110. 
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barang (supplayer) guna pembelian barang, sementara itu penerima barang 

(konsumen) berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada 

perusahaan pembiayaan konsumen secara berkala atau angsuran.  

PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo merupakan salah satu bentuk dari 

lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Sebagai suatu lembaga 

pembiayaan, PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo memiliki produk –produk 

usaha yang salah satunya adalah pembiayaan konsumen.  Perusahaan 

pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu perusahaan pembiayaan 

konsumen yang bergerak dalam pembiayaan pembelian kendaraan bermotor 

roda empat.  

Berdasarkan latar belakang, maka penulis akan meneliti bentuk dan isi 

perjanjian pembiayaan pembelian mobil antara PT.Clipan Finance Cabang 

Sukoharjo dengan Konsumen serta ingin mengetahui akibat hukum diantara para 

pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Oleh sebab itu penulis memilih judul 

penelitian; “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

Pembelian Mobil (Studi pada PT.Clipan Finance Cabang Sukoharjo).”  

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen antara PT.Clipan Finance Cabang Sukoharjo dengan 

Konsumen.  

 

C. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen pembelian 

mobil antara PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo dengan Konsumen? 

2. Bagaimana hubungan hukum diantara para pihak dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen pembelian mobil?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam setiap melakukan penelitian tentunya penulis memiliki tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitianya. Hal ini lebih bermanfaat dalam pelaksanaan 

suatu penelitian karena dapat dijadikan sebuah pegangan dan motivasi dalam 

melakukan penelitian ini. Sesuai dengan pernyataan diatas maka dalam 

penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:  

1. Tujuan Subyektif  

a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sosial terutama 

dibidang hukum yang bermanfaat dikemudian hari.  

2. Tujuan Obyektif  

a. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen 

pembelian mobil antara PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo dengan 

Konsumen. 

b. Untuk mengetahui hubungan hukum diantara para pihak dalam perjanjian 

pembiayaan konsumen pembelian mobil. 
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E. Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penulisan juga tidak lepas dari 

manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan 

harapan akan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun manfaat 

praktis sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pengembangan ilmu-ilmu hukum pada umumnya dan mengenai perjanjian 

pada khusunya.  

b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. 

c. Untuk lebih mengembangkan pola pikir, maupun mengetahui kemampuan 

peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.  

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk menjadikan bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta 

sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh 

sederajat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  

b. Untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 

instansi-instansi yang bersangkutan dalam kaitanya dengan objek yang 

diteliti. 
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F. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

  

 

Bagan 1.1 

Kerangka Penelitian 

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (pasal 1313 KUH Perdata). 

Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum, dimana hak 

dan kewajiban diantara para pihak dijamin oleh hukum.5 

Menurut subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang 

berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal. Peristiwa tersebut menimbulkan hubungan hukum 

antara dua orang tersebut disebut dengan perikatan, perikatan adalah suatu 

hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut 

 
5 Daeng Naja, 2009, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Hal. 84.  

Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

k 

PT.Clipan Finance 

Cabang Sukoharjo 

Konsumen  

 

Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen  

Hubungan Hukum Antara Para Pihak 
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suatu hal dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Pihak 

yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang 

berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur.6 

Syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai 

berikut:7  

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.  

3. Suatu hal tertentu.  

4. Suatu sebab yang halal.  

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua 

perjanji yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka 

yang membatnya”. Dalam pasal tersebut menganus asas kebebasan berkontrak, 

maka para pihak perjanjian konsumen dapat membuat suatu perjanjian sesuai 

dengan kehendak para pihak. Asas kebebasan perkontral atau freendom of 

contract adalah adanya kebebasan seluas – luasnya yang oleh undang –undang 

diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, 

asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, kepatutan 

dan ketertiban umum.8 

 
6 Ibid, Hal. 85.  
7 Johannes Ibrahim Dan Lindawaty Sewu, 2004, Hukum Bisnis dan Presepsi Manusia Modern, 

Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 44.  
8 Daeng Naja, Loc.Cit, Hal. 93.  
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Menurut Sutan Remi Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak menurut hukum 

perjanjian di indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:9 

a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.  

b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.  

c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan 

dibuatnya.  

d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.  

e. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. 

f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi undang – undnag yang 

bersifat opsional. 

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang dibuat oleh 

dua pihak, yaitu antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai 

pemberi pinjaman dengan pihak konsumen sebagai penerima pinjaman. 

Perjanjian ini ditu jukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada 

konsumen dalam bentuk penyedia dana untuk membeli kendaraan bermotor 

dengan dasar kepercayaan bahwa konsumen akan menepati isi perjanjian 

pembeiayaan konsumen dengan melaksanakan kewajibanya sesuai dengan 

jangka waktu yang telah disepakat. 

Dalam perjanjian pembiayan konsumen, biasanya pihak perusahaan sudah 

menentukan sendiri subtansi perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis berupa 

kontrak standar (baku). Yang mana dalam hal ini, pihak konsumen tidak ikut 

 
9 Ibid, Hal. 94.  
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serta dalam menentukan subtansi perjanjian tersebut, mereka hanya menerima 

atau menolak kontrak atau perjanjian tersebut. Pada umumnya konsumen 

diminta untuk membaca dan memahami isi perjanjian, apabila konsumen sudah 

mempelajari dan menerima isi perjanjian tersebut, mereka diminta 

menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut.10 Pada umumnya substansi 

perjanjian pembiayaan konsumen terdiri dari:  

1. Judul perjanjian  

2. Komparisi 

3. Substansi 

4. Penutup  

 

G. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah – 

kaidah hukum, asas – asas hukum tentang penjelasan mengenai bentuk dan 

isi perjanjian pembiayaan konsumen serta hubungan hukum diantara para 

pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. 

2. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk 

menggambarkan secara jelas mengenai bentuk dan isi perjanjian serta 

 
10 Salim.HS, 2008, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata, Buku Kedua, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, Hal. 139. 
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hubungan hukum diantara para pihak dalam perjanjian pembiayaan 

konsumen.  

3. Sumber data 

a. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh penulis berupa sumber – sumber tertulis seperti: 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat 

dan terdiri dari peraturan perundang – undangan yang akan diteliti, 

diantaranya: 

a) KUHPerdata; 

b) Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 

tentang perusahaan pembiayaan; 

c) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan; 

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang 

Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan; 

e) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

f) Draft Perjanjian. 

2) Bahan hukum sekunder  
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Bahan hukum skunder adalah bahan –bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku – 

buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan perjanjian pembiayaan 

konsumen pembelian mobil.  

3) Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kamus hukum, buku penelitian hukum, jurnal dan 

internet.  

b. Data primer   

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan 

analisis kepustakaan tentang bentuk dan isi perjanjian pembiayaan 

pembelian mobil serta hubungan hukum diantara para pihak yang 

melakukan perjanjian.  

4. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: studi pustaka, yaitu metode pengumpulna data dengan cara mencari, 

mempelajari, dan menghimpun bahan – bahan yang disebutkan diatas serta 

buku – buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah perjanjian 

pembiayaan konsumen pembelian mobil.   
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5. Metode analisis data  

Metode analisis data yang digunakan yaitu normatif – kualitatif dengan 

menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku – buku, 

yuriprudensi, mengenai hal – hal yang berkaitan dengan perjanjian 

pembiayaan pembelian mobil. Setelah itu dicari permasalahanya, dianalisa 

secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan anaisis kemudian 

disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Pembatasan Masalah  

C. Rumusan Masalah  

D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian  

F. Kerangka Penelitian  

G. Metode Penelitian  

H. Sistematika Penulisan  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Perjanjian  

1. Pengertian Perjanjian  
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2. Asas – Asas Perjanjian  

3. Syarat Sahnya Perjanjian  

4. Prestasi, Wanprestasi, Overmach/Force Majeur, 

Perbuatan Melanggar Hukum. 

5. Akibat Perjanjian  

B. Perjanjian Pembiayaan Konsumen  

1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen  

2. Subyek dan Obyek Perjanjian Pembiayaan 

Konsumen  

3. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

4. Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen  

5. Berahirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil 

antara PT. Clipan Finance Cabang Sukoharjo dengan 

Konsumen. 

B. Hubungan Hukum diantara Para Pihak dalam Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen Pembelian Mobil. 

BAB IV : PENUTUP  

A. Kesimpulan  

B. Saran  

 


