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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Prosedur dalam menjalankan proses leasing kendaraaan bermotor roda 

empat pada beberapa perusahaan pembiayaan sudah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada. Dimulai dengan penentuan objek, 

pemberian persyaratan dokumen yang diikuti dengan pengecekan kelayakan 

calon lessee, penentuan biaya atau jumlah pendanaan, penandatanganan 

perjanjian leasing dan juga jaminan fidusia, pemberian objek leasing, dan 

pelaksanaan kewajiban sesuai dengan perjanjian.  Terdapat penambahan di 

perusahaan tertentu yakni sebuah kotak kosong dalam perjanjian leasing 

dengan tujuan agar calon konsumen dapat bernegosiasi atau menuangkan 

ketentuan khusus yang tentunya disetujui para pihak dan tidak menyalahi 

peraturan yang ada ataupun lembar pernyataan mengetahui isi perjanjian 

sebagai suatu inisiatif dari lessor dengan tujuan sebagai bukti mengetahui 

dari pihak lessee.   

2. Akibat hukum wanprestasi dalam suatu leasing kendaraan bermotor roda 

empat adalah pengeksekusian objek barang leasing tersebut. Eksekusi 

dimulai dengan peringatan ringan dengan telepon dan/atau pengiriman 3 

surat peringatan selama kurang lebih 1 minggu. Hal tersebut dilanjutkan 
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dengan pihak lessor mendatangi tempat tinggal ataupun tempat usaha lessee 

tersebut untuk mengingatkan kembali dan memberi peringatan. Jika tidak 

ada itikad baik dari lessee untuk membayar ataupun memberikan objek 

dengan sukarela maka akan dilakukan pengeksekusian objek leasing. 

Pengeksekusian yang dilakukan berdasarkan jaminan fidusia dengan 

membawa bukti jaminan fidusia tersebut. Hasil eksekusi tidak langsung 

dilelangkan tetapi diberikan waktu untuk lessee melaksanakan kewajiban 

membayar angsurannya, jika lessee tidak melaksanakannya maka 

dilanjutkan ke pelelangan. Pelelangan yang dilakukan secara umum 

diadakan di balai lelang adapun perusahaan tertentu yang memiliki 

pelelangan internal tersendiri. Uang hasil pelelangan dilakukan untuk 

menebus kewajiban lessee dan jika berlebih akan dikembalikan kepada 

lessee, namun biasanya hasil yang didapat tidak cukup untuk menutupi 

hutang lessee dan berujung rugi. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa 

permasalahan, oleh sebab itu penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Terdapat wanprestasi dari debitur yang mengklaim tidak memahami 

perjanjian secara mendetail dikarenakan bahasanya yang sulit dimengerti 

dan tulisannya yang kecil. Penulis menyarankan perusahaan pembiayaan 

menggunakan bahasa perjanjian yang mudah dimengerti dan ukuran tulisan 

yang mudah dibaca. Untuk perusahaan pembiayaan dapat memberikan 

suatu lembar pernyataan dan juga merekam video atau suara saat transaksi 
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berlangsung agar dapat menjadi bukti pembelaan dikemudian hari. Tidak 

hanya itu perusahaan pembiayaan juga dapat memberikan perjanjian 

terlebih dahulu menggunakan email ataupun platform aplikasi tersendiri 

agar calon lessee ataupun lessee dapat membaca dan memahami terlebih 

dahulu isi perjanjian tersebut. Hal ini juga dapat diterapkan dalam 

pemberian dokumen-dokumen terkait, agar lessor memiliki bukti 

pengiriman menggunakan email ataupun aplikasi kepada lessee. Untuk 

calon lessee agar lebih detail membaca perjanjian dan mempertanyakan 

apabila ada yang kurang dimengerti. 

2. Agar dapat mengurangi adanya ketidakmampuan ataupun keterlambatan 

pembayaran yang dilakukan oleh kreditur, perusahaan pembiayaan dapat 

melakukan adanya suatu pengingat untuk kreditur seminggu sebelum jatuh 

tempo ataupun secara berkala per minggunya berbentuk aplikasi. Dengan 

teknologi pada era modern ini, penggunaan aplikasi untuk mengingatkan 

pada kreditur dapat menjadi sarana untuk mengurangi terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

  


