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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Perjanjian haruslah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan akal pikiran sehat 

berdasarkan penghargaan pada nilai-nilai moralitas kemanusiaan. Manusia sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan dalam menjalani kehidupannya tidak dapat hidup sendiri, 

tetapi selalu membutuhkan orang lain. Dalam menjalani kehidupan bersama itu 

diperlukan suatu keharmonisan, antara lain: Rasa kepedulian, kepekaan, tenggang 

rasa, saling menghormati, dan saling menolong. Di dalam merumuskan dan 

melaksanakan isi perjanjian harus memperhatikan kepentingan semua pihak 

diperlakukan sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, juga 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi.1 

Perjanjian memiliki sebuah unsur, dimana dalam perjanjian pasti minimal 

terdiri dari dua pihak yang berbeda dan memiliki sebuah prestasi atau kewajiban 

yang harus dilaksanakan. Prestasi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan apa 

yang tertera dalam perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak tidak dapat 

melaksanakan prestasi tersebut sesuai dengan isi perjanjian, maka akan terjadi 

sebuah wanprestasi. Merujuk pendapat menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi 

adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, bahwa suatu hal yang 

harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.2 

                                                           
1 Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan 

Perjanjian, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 108 
2 R.Subekti, Aneka Perjanjian Jual Beli, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 20 
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Pada era modern ini segalanya mengalami perkembangan yang begitu 

pesat tak terkecuali kebutuhan manusia yang juga ikut mengalami peningkatan 

seiring perkembangan jaman dalam rangka mengikuti arus globalisasi. 

Berkembangnya keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya 

diantara kelompok sosial kehidupannya mengakibatkan manusia tersebut 

berkeinginan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu hal yang sangat 

dibutuhkan manusia adalah sarana transportasi baik milik pribadi maupun 

menggunakan sarana transportasi umum.  

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar 

dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga 

pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal 

kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara 

angsuran atau berkala oleh konsumen. Munculnya praktek pembiayaan dengan 

sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor sulitnya bagi sebagian besar 

masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat 

dengan agunan.3 

Semakin hari perkembangan Perusahaan Pembiayaan semakin besar, 

semakin banyak munculnya perusahaan-perusahaan financial yang fokus terhadap 

kegiatan pembiayaan konsumen. Pembiayaan Konsumen merupakan salah satu 

model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial disamping leasing, 

factoring, kartu kredit dan lain sebagainya. Dalam Lembaga pembiayaan kredit 

                                                           
3 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 

hlm. 13 
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memperoleh keuntungan dari tingkat suku bunga, terutama di tingkat suku bunga 

yang menetap bukan menurun. Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Lembaga Pembiayaan, memberikan pengertian yaitu pada Pasal 1 angka 1 

dengan bunyi lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”. Selain itu 

disebutkan juga pada pasal 1 angka 2 yang berbunyi “Perusahaan pembiayaan 

adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, 

Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan/atau usaha Kartu Kredit”.4 

Terbentuknya Lembaga Pembiayaan Konsumen ini, mempunyai peranan 

penting bagi masyarakat dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk 

menunjang pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat (pelaku usaha) dapat 

mengatasi salah satu faktor yang umum di alami, yaitu faktor pemodalan. Calon 

konsumen yang ingin melakukan transaksi secara kredit, melakukan suatu 

perjanjian beserta memenuhi syarat-syarat yang ada didalam perjanjian kredit 

terhadap Lembaga Pembiayaan Konsumen. Di dalam memberikan kredit, pada 

pihak pembiayaan kredit juga memiliki prosedur-prosedur kredit yang akan 

menjadi pedoman didalam memberikan suatu kredit.  

Proses pemberian kredit membutuhkan pertimbangan dan analisis dari 

pihak manajemen kredit berdasarkan peraturan dan kebijakan lembaga pembiayaan 

konsumen dalam pengajuan kredit. Secara yuridis berdasarkan perubahan atas 

Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 1992 sebagaimana dirubah 

menjadi Undang–Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan 

                                                           
4 Ibid 
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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 utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.5 

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh 

perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian 

produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang 

bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah 

hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di sale credit 

karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang 

dibeli dari kredit tersebut.6  

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu 

pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditor), 

pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitor); dan pihak supplier 

(penjual atau penyedia barang). Pemberian pembiayaan dengan pembebanan 

jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain 

mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan.7 

Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenan dengan 

kepemilikan barang yang bersangkutan seperti Bukti Kepemilikan Kendaraan 

Bermotor atau BPKB dipegang oleh lembaga atau perusahaan pembiayaan hingga 

pinjaman tersebut lunas. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak 

                                                           
5 Ibid, hlm. 5 
6 Ibid 
7 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiyaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 32 
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baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak 

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.8 

Dewasa ini, untuk memiliki sebuah kendaraan pribadi sebagai sarana 

transportasi untuk menunjang kebutuhan sehari-hari tidak lah sulit. Bahkan 

keterbatasan ekonomi yang sering sekali menjadi faktor penghambat utama upaya 

pemenuhan dan peningkatan kualitas hidup manusia pun tidak menjadi masalah, 

karena adanya fasilitas kredit atau mencicil pembelian kendaraan bermotor yang 

dapat kita temui di setiap dealer penjualan kendaraan bermotor.9 

 Kredit tentunya sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat saat 

ini bahkan bukan hanya masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah saja, 

yang menggunakan sarana ini akan tetapi masyarakat dengan standar ekonomi 

menengah keatas pun juga ikut menggunakannya. Karena selain dapat meringankan 

untuk membeli sebuah kendaraan tetapi juga terkadang ada promo-promo menarik 

yang ditawarkan kepada calon pembeli bila menggunakan fasilitas kredit untuk 

membeli sebuah kendaraan bermotor. Perolehan kendaraan bermotor secara kredit 

tentu saja tidak dapat terlepas dari perusahaan pembiayaan konsumen perusahaan 

yang menyediakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dari dealer. 

                                                           
8 Ibid 
9 Yanuar Kukuh: Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Volume 1 No. 1, 2018, hlm. 357 
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Secara umum perusahaan pembiayaan konsumen adalah memberikan suatu 

pinjaman atau kredit kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan 

langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau 

produksi. Pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan 

konsumen (consumer finance company).10 

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana 

kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik dan maksimal. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang No. 10 

Tahun 1998 selanjutnya disebut UU Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak. Pemberian kredit membantu masyarakat semakin 

berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan 

akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan 

masyarakat akan meningkat.11 

Tawaran pembelian kendaraan bermotor secara kredit melalui lembaga 

pembiayaan memang menjadi tawaran yang menggiurkan bagi masyarakat. Cukup 

dengan membayar uang muka yang sangat ringan, konsumen bisa langsung 

mendapatkan kendaraan yang dibutuhkannya kredit kendaraan melalui lembaga 

pembiayaan dengan perjanjian pembiayaan lazim disebut leasing. Pada waktu 

                                                           
10 Ibid, hlm. 358 
11 Etty Mulyati, Asas Keseimbangan  Pada Perjanjian  Kredit Perbankan Dengan Nasabah 

Pelaku Usaha Kecil, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 37 
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menandatangani perjanjian kredit tersebut tidak banyak konsumen yang secara 

cermat meneliti isi dari perjanjian tersebut. Seringkali konsumen hanya 

menandatangani saja tanpa pernah faham isi perjanjiannya.12 

Pembayaran dengan cara kredit menjadi alternatif bagi masyarakat yang 

menginginkan kendaraan secara cepat dengan pembayaran diangsur, selain dengan 

segera dapat digunakan dan dimanfaatkan, dengan pembayaran secara angsuran 

dapat meringankan pembayarannya. Kenyataan dilapangan pembayaran dengan 

menggunakan lembaga pembiayaan ini sering terjadi beberapa masalah, misalnya 

keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah ditentukan sehingga berdampak 

kerugian materil kepada pihak perusahaan dan kepada debitur (konsumen) juga 

tentunya, hal ini sering menyebabkan ketidak harmonisan antara perusahaan 

dengan konsumen. Dikarenakan pembayaran yang jatuh dari tanggal yang telah 

ditentukan membuat perusahaan harus mengambil kendaraan milik konsumen 

secara paksa. Apabila konsumen tidak dapat melunasi atau tidak dapat melakukan 

pembayaran dalam jangka waktu lama tentu saja hal tersebut jelas sangat merugikan 

konsumen.13 

Lembaga pembiayaan dalam membuat perjanjian pembiayaan konsumen 

benda bergerak secara kredit dengan pihak konsumen (debitur) tersebut selalu 

menuangkan dalam bentuk kontrak baku yang wajib disetujui pihak konsumen 

(debitur), meskipun klausula baku dari perjanjian tersebut lebih cenderung 

                                                           
12 Triwanto, Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula 

Baku Dalam Perjanjian Kredit, 2019, hlm. 355 
13 Hendri Mahmud Nawawi, Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Kendaraan 

Roda Dua Menggunakan Metode Topsis (Studi Kasus PT. Central Sentosa Finance Claims), Jurnal 

Inkofar * Volume 1 No. 1, 2019, hlm. 35 
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menguntungkan pihak lembaga pembiayaan (kreditur) dan menyulitkan/ menjerat 

bahkan cenderung merugikan pihak konsumen (debitur), karena konsumen selalu 

berada pada pihak yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk 

memperjuangkan haknya terhadap perjanjian yang sudah terlanjur ditanda 

tanganinya.14 Meskipun kontrak baku pada perjanjian pembiayaan antara kreditur 

dan debitur bukanlah suatu perjanjian yang terlarang, karena di buat berdasarkan 

asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan kedua belah pihak serta memenuhi 

syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdata. Namun juga seharusnya kontrak 

baku tersebut memperhatikan asas keseimbangan karena hal tersebut menyangkut 

kedudukan dan hubungan hukum para pihak di kemudian hari.15 

PT. Federal International Finance (FIF) adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang pembiayaan khusus sepeda motor merek Honda. Didirikan 

dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan sepeda motor merek Honda dengan 

cara membantu Dealer Honda melalui penjualan secara kredit, karena tidak semua 

Dealer mampu memberikan kredit disebabkan karena terbatasnya dana dan sumber 

daya manusia. Kelancaran usaha pembiayaan ini sangat tergantung pada kelancaran 

pembayaran angsuran dari nasabah tiap bulannya, sehingga dalam hal ini 

dibutuhkan suatu sistem yang baik dan terkoordinir terutama dalam pengambilan 

keputusan pemberian kredit kepada nasabah PT. Federal International Finance 

atau yang lebih dikenal dengan PT FIF saat ini memiliki 205 kantor cabang dan 

                                                           
14 Erma Zahro Noor, Perlindungan Terhadap Debitur Yang Memperoleh Fasilitas Kredit 

Sepeda Motor Dengan Perjanjian Fidusia, 2017, hlm. 70 
15 Ibid 
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1800 cabang pembantu, serta memiliki 4.893.232 kontrak pembiayaan aktif dan 

mengusai 51% pangsa pasar pembiayaan sepeda motor. 16  

Pembiayaan konsumen pada PT. FIF GROUP ini menyediakan barang 

bergerak yang diminta konsumen (semisalnya motor/mesin industri) kemudian 

diatas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). 

Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara 

fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia 

kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana 

dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang mempunyai barang mengajukan 

pembiayaan kepada kreditur lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan 

jaminan fidusia terhadap benda milik debitur.17 

Mengenai perjanjian kredit tersebut dapat kita jumpai pada dunia 

perdagangan sepeda motor. Di dalam perdagangan sepeda motor, peristiwa kredit 

sering terjadi. Hal ini disebabkan karena harga sepeda motor yang relatif mahal. 

Dalam hal ini sebagai jaminan bahwa pembeli tetap akan melunasi sisanya secara 

mengangsur, maka bukti kepemilikan sepeda motor (BPKB) belum diserahkan 

kepada pembeli. Selama harga belum dilunasi, maka pembeli tidak berhak 

memindahkan kepemilikan sepeda motor itu kepada pihak lain. Pembeli berhak 

                                                           
16 Anesia Nila Kinanti, Sistem Penunjang Keputusan Pemberian Kredit Motor Pada PT. 

Federal International Finance (FIF) Kantor Cabang Kualasimpang Dengan Menggunakan Bahasa 

Pemprograman Visual Basic, Jurnal Komtekinfo Fakultas Ilmu Komputer, Volume 2, No. 1, 2015, 

hlm. 91 
17 Ibid 
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untuk memindahkan kepemilikan sepeda motor setelah harga sepeda motor lunas 

dan BPKB telah diserahkan kepada pembeli.18 

 Dalam perusahaan pembiayaan seperti PT. FIF cabang Kualasimpang yang 

merupakan perusahaan pembiayaan satu-satunya dan terbesar di Kabupaten Aceh 

Tamiang pada saat ini masalah yang banyak dihadapi adalah sistem pemberian 

kredit kepada nasabah. Sehingga masalah pemberian kredit nampaknya mesti 

mendapat perhatian serius dalam pengelolaannya. Setiap penyaluran kredit oleh 

kreditur tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan 

manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Informasi yang dibutuhkan 

untuk mendukung pemberian kredit pada PT. FIF cabang Kualasimpang adalah 

Character (Sifat seseorang), Capacity (Kemampuan nasabah), Capital (Modal), 

Collateral (Jaminan), dan Condition (Kondisi ekonomi nasabah) sebagai kunci 

pengambilan keputusan.19 

Tindakan atau perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen untuk 

menyerahkan dana pembiayaan yang diperlukan oleh konsumen, serta demikian 

pula tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh konsumen untuk melakukan 

pembayaran kembali hutang pembiayaan, tentunya hal itu merupakan suatu 

perbuatan yang akan membawa akibat hukum. Oleh karenanya, perbuatan tersebut 

perlu mendapatkan penanganan dari aspek hukum perdata. Oleh karna itu dalam 

perjanjian ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan 

konsumen (Consumer Finance) tidak diatur dalam KUHPerdata, sehingga 

                                                           
18 Agustina Mahardika Eka, Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan 

Bermotor Di Putra Utama Motor Surakarta, Surakarta, Almuni 2010, hlm. 3 
19 Ibid, hlm.97 
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merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam pasal 1338 KUHPerdata disebutkan 

bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah 

suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-

undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat 

ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau 

berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.20 

Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbeda-

beda. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling 

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 

Persetujuan ini merupakan arti yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar 

dari kebanyakan transaksi dagang. Sedangkan Subekti memberikan pengertian 

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau 

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa 

itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. 

Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung 

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis suatu perikatan adalah 

suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak.21 

Para pihak dalam perjanjian leasing antara lain lessor yang merupakan 

perusahan pembiayaan atau biasa di sebut sebagai kreditur, supplier yang 

merupakan perusahaan penyedia barang, dan lessee yang merupakan pihak debitur. 

                                                           
20 Munir Fuadi, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung: Citra 

aditya bakti, 2010), hlm. 12 
21 Ibid 
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Hubungan hukum para pihak tersebut terkait dengan penyaluran pembiayaan 

dengan menggunakan leasing dalam rangka pemasaran kendaraan bermotor adalah 

Lessor atau perusahaan pembiayaan dalam hal ini memberikan biaya pembelian 

motor secara tunai kepada supplier. Supplier memberikan motor kepada lessee. 

Setelah lessee memperoleh motor, maka ia melakukan pembayaran lease kepada 

lessor. Upaya hukum yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk 

menangkal resiko apabila lessee wanprestasi adalah sebelum meng-ACC 

permohonan leasing, perusahaan pembiayaan menetapkan persyaratan jaminan 

yang harus dipenuhi lessee. Jaminan itu meliputi jaminan utama, jaminan pokok 

dan jaminan tambahan.  

Jaminan utama meliputi penilaian terhadap 5C, yakni yang terdiri dari:22 

1) Character adalah karakter debitur. 

2) Capacity adalah kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan 

pinjaman.  

3) Capital adalah modal yang dimiliki debitur. 

4) Collateral adalah jaminan pinjaman debitur. 

5) Condition adalah kondisi ekonomi debitur. 

7P yang terdiri dari :23  

1) Personality yaitu mencakup, sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan 

debitur dalam menghadapi suatu masalah.  

                                                           
22 Agustina Mahardika Eka, Op.cit hlm. 54 
23 Ibid 
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2) Party yaitu termasuk klasifikasi debitur berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. Karena pemberian kredit untuk pengusaha modal besar dengan 

pengusaha modal kecil sangat berbeda.  

3) Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan debitur dalam mengambil kredit.  

4) Prospect yaitu untuk menilai usaha debitur dimasa yang akan datang apakah 

menguntungkan atau tidak.  

5) Payment merupakan ukuran dari sumber penghasilan apa saja yang 

diperolehnya untuk mengembalikan kredit, karena semakin banyak sumber 

penghasilan debitur maka semakin baik.  

6) Profitability yaitu untuk mengetahui bagaimana cara debitur dalam 

menghasilkan laba, dapat diukur dari periode ke periode apa tetap sama atau 

akan meningkat.  

7) Protection yaitu suatu bentuk perlindungan terhadap pinjaman yang dapat 

berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. 

 Serta 3R yang terdiri dari24: (1) Returns, dalam arti hasil yang dicapai oleh 

debitur untuk mencicil kembali hutangnya, (2) Repayment, dalam arti misalnya 

penetapan schedule pengembalian kredit yang sesuai dengan kemampuan debitur, 

dan (3) Risk Bearing Ability, dalam arti kemampuan debitur dalam hal adanya 

resiko-resiko tertentu dari lessee. Jaminan pokok adalah kendaraan bermotor itu 

sendiri, sedangkan jaminan tambahan (sering kali tidak diminta), meliputi jaminan 

kebendaan dari lessee sendiri, corporate guarantee yang merupakan jaminan atau 

penjamin dari perusahaan atau institusi bahwa debitur dapat membayar 

                                                           
24 Ibid 
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pinjamannya ataupun personal guarantee yang merupakan jaminan atau penjamin 

dari pihak ketiga jika debitur dapat membayar pinjamannya. Selain menetapkan 

jaminan, perusahaan leasing juga melindungi dirinya dari wanprestasi dengan cara 

menarik kendaraan bermotor yang menjadi objek leasing untuk kemudian 

mengeksekusinya jika lessee tidak dapat membayar lease-nya.25 

Pelaksanaan jual beli kredit sering kali memiliki banyak permasalahan pada 

kedua belah pihak. Hal yang paling mendasar adalah barang atau sepeda motor yang 

dipesan (order) tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pihak penjual.  Penjual 

dalam hal ini leasing dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap pembeli. 

Keadaan ini tentu merugikan pihak pembeli karena ternyata ekspektasi tidak sesuai 

dengan realita yang ada.26  

 Permasalahan lain yang kemudian timbul adalah waktu order yang 

dianggap lama. Seringkali dalam dalam order sepeda motor waktu datangnya 

barang atau sepeda motor memerlukan waktu yang relatif lama sehingga 

menimbulkan kekecewaan pembeli, dan yang paling banyak terjadi adalah sistem 

pembayaran kredit yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran 

terhadap perjanjian kredit, dimana pembeli seharusnya membayar cicilan bulanan, 

namun ternyata perjanjian ini tidak dijalankan. Sehingga banyak sekali lembaga 

pembiayaan (leasing) menggunakan jasa pihak ketiga atau biasa di sebut sebagai 

debt collector atau penagih hutang untuk melakukan penagihan dan bahkan 

                                                           
25 Rusdi, Tinjauan Hukum Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan 

Pembiayaan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 8 
26 Ahmad Subagyo, Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah, (Jakarta: Mitra Wacanamedia, 

2015), hlm. 21 
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penarikan unit sepeda motor. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan yang 

baru dalam pelaksanaan jual beli sepeda motor secara kredit.27 

Kasus-kasus yang terjadi setelah pengkreditan kendaraan bermotor 

dilakukan umumnya debitur mempunyai masalah dalam financial yang 

mengakibatkan ketidakmampuan seorang debitur memenuhi kewajibannya atau 

biasa disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janjinya seorang debitur 

di dalam pelaksanaan sebuah perjanjian dapat di golongkan menjadi empat jenis 

antara lain:  

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;  

c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.  

Terhadap kelalaian atau kealpaan (yang berhutang atau debitur sebagai pihak yang 

wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman 

tersebut antara lain adalah: pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur 

atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; kedua, pembatalan perjanjian atau juga 

dinamakan pemecahan perjanjian; ketiga, peralihan resiko; keempat, membayar 

biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.28 Berdasarkan uraian 

diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “HUBUNGAN 

HUKUM ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YANG TELAH 

MENANDATANGANI PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN 

                                                           
27 Ibid 
28 Ibid, hlm. 74 
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BERMOTOR (STUDI KASUS PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE 

/FIF GROUP)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan merupakan bagian dasar dari suatu penelitian sehingga 

permasalahan ada menjadi inti penelitian, maka dari itu penulis mengungkapkan 

beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Bagaimanakah penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian leasing 

(Leasing Agreement)? 

2. Bagaimanakah dampak kerugian terhadap lembaga pembiayaan jika 

debitur wanprestasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini merupakan hasil akhir yang akan dituju dari sebuah 

penelitian adapun tujuan penelitian dan penulis memiliki tujuan penelitian antara 

lain:  

1. Mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian leasing 

(Leasing Agreement). 

2.  Mengetahui dampak kerugian terhadap lembaga pembiayaan jika debitur 

wanprestasi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah. 

Bagi OJK, melalui proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

pengawasan yang lebih efektif kepada perusahaan perkreditan dan 

memperbanyak upaya dalam melindungi membantu masyarakat dalam 

perkreditan. 

b. Bagi Perusahaan Perkreditan. 

Khususnya PT. Federal International Finance (FIF GROUP) melalui 

proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada 

masyarakat yang ingin melakukan perkreditan. 

c. Bagi Masyarakat. 

Khususnya masyarakat, melalui proposal skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan rasa tanggung jawab dalam melakukan perkreditan 

barang atau benda yang ingin di miliki. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan Proposal Skripsi ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

memperbaiki dan meningkatkan Hukum Asuransi yang berlaku di 

Indonesia agar dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat 

terhadap Asuransi.    

b. Diharapkan Proposal Skripsi ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi 

Pemerintah untuk meningkatkan Pengawasan kepada Perusahaan 

Asuransi dengan tujuan meminimalisir atau mengurangi kelalaian 

Perusahaan Asuransi dalam menjalankan kewajibannya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan skripsi ini 

dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi 

ini, maka garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penilitian, manfaat 

penulisan, sistematika penulisan, tinjauan penelitian dan metode penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan konsepsi pendukung yang 

membantu dalam penelitian ini. 

BAB III PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN 

LEASING (LEASING AGREEMENT) 

Bab ini menjelaskan hasil dari analisa dan pembahasan terkait Penerapan 

Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Leasing (Leasing Agreement). 

BAB IV DAMPAK KERUGIAN TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN 

JIKA DEBITUR WANPRESTASI 

Bab ini menjelaskan hasil dari analisa dan pembahasan terkait Dampak 

Kerugian Terhadap Lembaga Pembiayaan Jika Debitur Wanprestasi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian. 

 

 

 


