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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan 
perjanjian sewa beli di PT. Bintang Berlian Multi Sarana Jambi dan wanprestasi 
dalam perjanjian sewa beli di PT. Bintang Berlian Multi Sarana Jambi serta upaya 
penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dimana tipe 
penelitian dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta 
apa yang terjadi pada kenyataannya dalam masyarakat dengan kata lain, penelitian 
dilakukan langsung terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam 
masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa 
masih banyak terdapat konsumen yang melakukan wanprestasi dalam melunasi 
angsuran sewa beli. Banyak konsumen yang tidak mengetahui sanksi yang 
dikenakan apabila konsumen melakukan wanprestasi pada perjanjian sewa beli. 
Maka dari itu sangatlah penting konsumen membaca isi perjanjian sewa 
beliterlebih dahulu sebelum menandatangani perjanjian tersebut dan konsumen 
perlu juga mengintropeksi diri tentang kemampuan finansial untuk melakukan 
sewa beli. 

 

Kata Kunci : Sewa beli, Perjanjian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Manusia akan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Namun, untuk memenuhi semua kebutuhan hidup adalah hal yang sangat sulit 

dilakukan. Ini dikarenakan tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama 

untuk menyediakan dana demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu 

alasannya adalah orang tersebut tidak memiliki penghasilan yang besar  tetapi 

ingin memenuhi kebutuhannya. Sebagai jalan keluar bagi masyarakat yang ingin 

memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi tidak memiliki dana yang memadai, maka 

Pada saat ini bisa di antisipasi dengan adanya sumber dana yang disediakan    oleh 

lembaga pembiayaan yaitu pembiayaan konsumen. Maka masyarakat tidak akan 

pernah terlepas dari berbagai macam perjanjian dari penyandang dana
1
. Akibat 

dari perjanjian akan lahirlah perikatan, yang artinya para pihak menjadi terikat 

dengan perjanjian tersebut. 

Perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(yang selanjutnya ditulis KUHPerdata). Buku III KUHPerdata bersifat terbuka 

yang maksudnya perjanjian dapat di lakukan oleh siapa saja asal tidak 

bertentangan dengan undang-undang
2
. Macam-macam perjanjian yang ada di 

dalam perundang-undangan yaitu : perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual  beli, 

perjanjian pemberian kuasa, dan lain-lain. 
 

 

 

1
https://eprints.uns.ac.id/10375/1/81242207200912241.pdf/“pelaksanaan perjanjian beli 

sewa barangelektronik, diaksestanggal 2 Desember 2016, pukul 19.17 
2
Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, Cet. XI, 1987, Hal.13 
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Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara 

dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan 

kewajiban masing-masing pihak.Perjanjian adalah sumber perikatan. Dengan 

demikian dalam suatu perikatan (verbintenis) terkandung unsur-unsur sebagai 

berikut, yaitu : 

1. Adanya hubungan hukum 

 

2. Kekayaan 

 

3. Pihak-pihak 
 

4. prestasi
3

 

 

Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, 

yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga 

Pembiayaan dan juga mencabut Peraturan Perundang-undangan yang merupakan 

peraturan pelaksana Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang tidak 

bertentangan pada Peraturan Presiden tersebut. Pada Pasal 1 Peraturan Presiden RI 

Nomor 9 Tahun 2009 (yang selanjutnya ditulis Perpres No. 9 Tahun 2009) 

menjelaskan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. 

Kemudian pada Pasal 3 Perpres No. 9 Tahun 2009 menetapkan kegiatan 

Perusahaan Pembiayaan  meliputi : a.sewa guna  usaha; b.anjak piutang;    c.usaha 

 

3
Mariam Darus Badrulzaman, K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan 

Penjelasan, Alumni, 1983, hal.1 
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kartu kredit; dan d.pembiayaan konsumen. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, 

“Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah perjanjian penyediaan dana bagi 

konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara 

angsuran”. Di samping perjanjian Pembiayaan dana secara angsuran dikenal juga 

perjanjian sewa beli.
4

 

Salah satu perjanjian pembiayaan di dalam masyarakat sebagaimana Surat 

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/KP/II/80 yang 

selanjutnya ditulis S.K. Menperdagkop No.34/KP/II/80 Tentang Perizinan 

Kegiatan Usaha Sewa Beli (hire purchase), Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa 

(renting). Sewa beli (hire purchase) menurut Pasal 1 butir (a) S.K. Kemperdagkop 

No.34/KP/II/80 : adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan 

barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh 

pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama yang diikat 

dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari 

penjual kepada pembeli setelah sejumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli 

kepada penjual. 

Menurut Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata telah memberikan kebebasan 

berkontrak pada setiap orang untuk membuat suatu perjanjian. Hal ini erat 

kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat suatu perjanjian. 

Dari Pasal tersebut maka perkembangannya timbulah perjanjian-perjanjian dalam 

masyarakat yang tidak diatur dalam KUHPerdata, seperti perjanjian sewa beli. 

Perjanjian  sewa  beli  merupakan  campuran  antara  perjanjian  sewa     menyewa 

4  
Mariam Darus Badruszaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni Bandung, 1994, hal. 3 
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dengan perjanjian jual beli. Perjanjian sewa beli ini adalah perjanjian tidak 

bernama (innominaat) yang dalam Pasal 1319 KUHPerdata telah diberikan 

landasan yuridis mengenai perjanjian tidak bernama. Selain itu perjanjian sewa 

beli yang merupakan perjanjian innominaat ini haruslah tunduk pada ketentuan 

umum KUHPerdata seperti dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang memberikan 

batasan bahwasanya segala bentuk perjanjian diperbolehkan apabila  tidak  

dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau    ketertiban 

umum
5
. 

 
Kapan terjadinya perjanjian sewa beli ini tidak ditentukan tegas, namun 

apabila melihat dari Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian sewa beli ini adalah pada 

saat terjadinya persamaan kehendak antara penjual sewa dan pembeli sewa. Dari 

sisi perjanjian formal terjadinya perjanjian sewa beli adalah pada saat 

ditandatanganinya   perjanjian   sewa   beli   oleh   para   pihak
6
.   Sejak terjadinya 

perjanjian tersebut maka timbulah hak dan kewajiban dari para pihak, hak penjual 
 

sewa adalah menerima uang pokok beserta angsuran setiap bulannya dari pembeli 

sewa sedangkan kewajiban penjual sewa adalah menyerahkan obyek sewa beli 

tersebut dan mengurus surat-surat yang berkaitan dengan obyek sewa beli  

tersebut. Hak pembeli sewa adalah menerima barang yang disewabelikan setelah 

pelunasan terakhir, sedangkan kewajiban pembeli sewa adalah membayar uang 

pokok, uang angsuran setiap bulannya dan merawat barang yang disewabelikan 

tersebut. Maka disini angsuran mempunyai dua fungsi,  yaitu sebagai uang    sewa 

5
http://www.academia.edu/8244677/makalah-perjanjian-sewa beli-hukum-perikatan, 

diakses tanggal 2 desember 2016, pukul.19.26 WIB 
6
http://lawandheart.blogspot.co.id/2012/03/normal-0-false-false-false.html- tinjauan 

tentang perjanjian sewa beli, diakses tanggal 4 Desember 2016, pukul 20.13 WIB 

http://www.academia.edu/8244677/makalah
http://lawandheart.blogspot.co.id/2012/03/normal-0-false-false-false.html-%20%20%20tinjauan
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dan sebagai angsuran harga barang dengan syarat angsuran telah mencapai target 

harga barang yang diperjanjikan. Apabila angsuran belum mencapai target harga 

barang maka angsuran hanya berfungsi sebagai uang sewa
7
. 

Di dalam praktek bentuk perjanjian sewa beli dibuat dalam bentuk tertulis dan 

di bawah tangan, artinya perjanjian hanya ditandatangani oleh para pihak yang 

mengadakan perjanjian sewa beli saja, yang mana perjanjian dibuat oleh pihak 

penjual sewa. Pihak penjual sewa biasanya menggunakan perjanjian baku
8
. 

Perjanjian baku yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausa-klausa sudah 

dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai 

peluang untuk merundingkannya atau meminta perubahan. Dalam  perjanjian 

baku, syarat-syarat cenderung menguntungkan penjual sewa sebagai pelaku usaha. 

Klausa eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian 

dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya 

dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar 

janji atau perbuatan melawan hukum
9
. Biasanya pihak pembeli sewa tidak 

memiliki keberanian untuk mengubah isi dan persyaratan yang ditentukan oleh 

pembeli sewa karena posisi mereka berada pada pihak yang lemah dari aspek 

ekonomi. Mereka tidak memiliki uang kontan untuk membayarnya. Isi dan 

persyaratan perjanjian baru dipersoalkan pada saat pembeli sewa tidak mampu 

membayar  angsuran,  bunga  dan  denda.  Lain  halnya  dengan  pembelian   yang 

7
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2014, hal. 372 
8
http://lawandheart.blogspot.co.id/2012/03/normal-0-false-false-false.html- tinjauan 

tentang perjanjian sewa beli, diakses tanggal 4 Desember 2016, pukul 20.13 WIB 
9
Mariam Darus Badrulzaman,Op.cit,.hal 46. 

http://lawandheart.blogspot.co.id/2012/03/normal-0-false-false-false.html-%20%20%20tinjauan
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dilakukan secara tunai (cash), karena dalam hal ini jarang sekali menimbulkan 

permasalahan, sebab setelah sepakat dengan harga barang yang diinginkan maka 

pihak penjual akan langsung membuka faktur penjualan atau kwitansi penjualan 

dan pihak pembelipun langsung membayar saat itu juga secara tunai sesuai  

dengan harga yang telah disepakati bersama, dan barangpun akan langsung 

diserahkan. Dengan demikian hubungan hukum dari kedua belah pihak akan 

berakhir. 

Kegiatan usaha sewa beli harus memenuhi persyaratan yang telah di atur 

dalam Pasal 4 S.K. Menperdagkop Nomor 34/KP/II/80 harus mempunyai izin 

usaha, yaitu: 

1. Permohonan izin harus memiliki  Surat Izin Usaha Perdagangan 

 

2. Permohonan harus menentukan salah satu kegiatan usaha sewa beli (hire 

purchase), atau jual beli dengan angsuran, atau sewa (renting) sebagai 

kegiatan usaha 

3. Perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum 

Indonesia 

4. Modal perusahaan atau saham seluruhnya dimiliki WNI 

 

5. Direksi/Penanggung jawab perusahaan dan seluruh pengurus perusahaan 

adalah WNI 

6. Modal yang disetor sedikitnya berjumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta 

rupiah) 

7. Mempunyai kantor tetap di Indonesia yang beralamat jelas 
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8. Perusahaan mempekerjakan sedikitnya seorang tenaga ahli dibidang 

usahanya 

9. Tidak mempekerjakan tenaga kerja atau tenaga ahli warga Negara asing, 

kecuali atas rekomendasi Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya 

10. Mempunyai rencana sedikitnya untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun 

 

11. Dalam hal ini diperlukan adanya asuransi, maka penutupannya harus 

dilakukan pada perusahaan asuransi nasional yang berkedudukan di 

Indonesia 

Sewa beli mendapat perhatian dari masyarakat luas, khususnya masyarakat di 

Merlung, Tanjung Jabung Barat. PT. Bintang Berlian Multi Sarana adalah salah 

satu perusahaan yang bergerak dibidang sewa beli barang elektronik dengan 

berbagai merek. Barang elektronik beraneka ragam seperti TV, AC, Kulkas, 

Handphone, Mesin cuci dan lain-lain.Yang beroperasi di Jl. Lintas Timur Km.121 

Merlung, sejak Tahun 2011. PT. Bintang Berlian Multi Sarana terdapat 3 (tiga) 

cabang salah satunya yang berada di Kecamatan Merlung, KabupatenTanjung 

Jabung Barat, yaitu Bhifa Berlian tempat penulis melakukan penelitian. 

Pada surat perjanjian sewa beli di PT. Bintang Berlian Multi Sarana, 

berisikan hak dan kewajiban para pihak. Pada Pasal 4.2 perjanjian sewa beli,  

pihak perusahaan menyerahkan barang setelah adanya pembayaran uang muka, 

kemudian Pasal 4.3 surat perjanjian sewa beli menyatakan kewajiban konsumen 

selaku debitor untuk mengangsur secara bertahap melalui kasir showroom atau 

transfer melalui Bank. Uang angsuran berfungsi sebagai uang sewa, dan jika uang 

angsuran  sudah  mencapai  target  lunas,  maka  hak  milik  akan  beralih   kepada 
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konsumen. Namun dalam prakteknya tidak semua konsumen sebagai nasabah 

perusahaan tersebut lancar dalam melakukan kewajibannya atau dikenal juga 

dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah seorang debitur yang tidak 

melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau  

terlambat melakukan prestasi. 

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari PT. Bintang Berlian 

Multi Saranabahwa terdapat konsumen yang wanprestasi dalam sewa beli pada 

tahun 2016 berjumlah 158 yaitu terdiri dari 90 konsumen yang menunggak 

angsurannya dan 58 konsumen yang barangnya ditarik oleh pihak PT. Bintang 

Berlian Multi Sarana. 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa banyak konsumen wanprestasi 

terjadi dalam sewa beli di PT. Bintang Berlian Multi Sarana dikarenakan, 

konsumen lalai dalam membayar angsuran tiap bulan ataupun objek sewa beli 

ditarik oleh perusahaan, tanpa memperhitungkan angsuran yang telah dibayar, 

karena uang angsuran tersebut berfungsi sebagai uang sewa. 

Banyaknya kasus wanprestasi akan merugikan pihak pengusaha dan 

pihak konsumen. Si Pembeli sewa lalai atau tidak memenuhi prestasinya kepada 

kreditur, hal ini juga berakibat kerugian ekonomi pengusaha, dimana pengusaha 

tidak mendapat keuntungan sebagaimana yang diharapkannya, sedangkan bagi 

konsumen merasa rugi karena angsuran yang telah dibayar hanya berfungsi 

sebagai uang sewa saja. Maka oleh sebab itu penulis ingin meneliti pelaksanaan 

sewa beli barang elektronik pada PT. Bintang Berlian Multi Sarana di Kecamatan 

Merlung,  Kabupaten Tanjung Jabung  Barat dan  upaya  penyelsaian  wanprestasi 



9 
 

 

 

 

 

 

dalam perjanjian sewa beli barang elektronik pada PT. Bintang Berlian Multi 

Sarana di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Atas dasar uraian diatas penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi 

dengan judul “Sewa Beli Barang Elektronik Pada PT. Bintang Berlian Multi 

Sarana Di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat” 

B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang di 

bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa beli barang elektronik pada PT. 

Bintang Multi Sarana di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat? 

2. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli barang elektronik 

pada PT. Bintang Multi Sarana di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat. 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian sewa beli barang 

elektronik pada PT. Bintang Berlian Multi Sarana di Kecamatan Merlung 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian wanprestasi dalam 

perjanjian sewa beli barang elektronik pada PT. Bintang Berlian Multi Sarana 

di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini sebagai sumbangsih penulis pada bidang 

hukum perdata khususnya dalam perjanjian Sewa Beli. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberi gambaran dengan jelas 

serta objektif mengenai pelaksanaan perjanjian sewa beli barang elektronik 

pada PT. Bintang Berlian Multi Sarana di Kecamatan Merlung Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat serta upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian 

sewa beli barang elektronik pada PT. Bintang Berlian Multi Sarana di 

Kecamatan Merlung Kelurahan Tanjung Jabung Barat. 

E. Kerangka Konspetual 

 

1. Sewa Beli 

 

Menurut Pasal 1 huruf (a) S.K. Menperdagkop No.34./KP/II/1980, Sewa Beli 

adalah “Jual beli dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara 

memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan 

pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam 

suatu perjanjian, serta hak milik atas barang beralih dari penjual kepada 

pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual” 

2. PT (Perseroan Terbatas) 

 

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum 

yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya    terbagi 
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dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- 

undang ini serta peraturan pelaksanaannya
10

. 

3. Barang Elektronik 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Barang Elektronik adalah alat yang 

dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang 

menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. 

Dengan kata lain barang elektronik adalah alat elektronik untuk penggunaan 

pribadi dan digunakan sehari-hari. 

Jadi penulis maksudkan dalam judul skripsi ini adalah perjanjian dimana  

isi perjanjian tersebut berupa sewa beli barang dengan cara memperhitungkan 

setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga 

yang telah disepakati bersama yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak 

milik atas barang beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah 

harganya dibayar lunas. 

F. Metode Penelitian: 

 

1. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bintang Berlian Multi Sarana, yang 

beralamat di Jl. Lintas Timur Km. 121, Kecamatan Merlung, Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat. 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang dilakukan adalah 

melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu tipe penelitian yang di    lakukan 

 
 

10
M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.33 
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dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa  yang  

terjadi pada kenyataannya dalam masyarakat dengan kata lain, penelitian 

dilakukan langsung terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam 

masyarakat. 

3. Spesifikasi Penelitian 

 

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini termasuk ke dalam sifat 

penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran wanprestasi dalam 

perjanjian sewa beli antara konsumen dengan PT. Bintang Berlian Multi 

Sarana. 

4. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Dalam pelaksanaan penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah 

konsumen yang melakukan wanprestasi pada perjanjian sewa beli di PT. 

Bintang Berlian Multi Sarana padatahun 2016. Tehnik pengambilan  

sampel adalah Purposive Sampling yakni sampel yang dipilih berdasarkan 

kriteria tertentu. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini  

adalah : 

a. Responden 

 

Sedangkan sampel untuk konsumen dalam perjanjian sewa beli barang 

elektronik pada PT. Bintang Berlian Multi Sarana yaitu sebagai narasumber 

yang diambil dari pembeli diambil secara purposive sampling,terdapat 

148orang yang wanprestasi dalam sewa beli di PT. Bintang Berlian Multi 

Sarana yang terdiri dari 90 orang konsumen yang angsurannya menunggak dan 

58 orang konsumen yang barang nya di tarik. diambil 12 orang konsumen yang 
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bermasalah yang terdiri dari konsumen yang menunggak 6 orang dan 

konsumen yang barang objek sewa beli di tarik 6 orang pada tahun 2016. 

b. Informan 

 

Penulis juga memperoleh data dari informan yaitu: 

 

a) Kepala Cabang PT. Bintang Berlian Multi Sarana 

 

b) Manajer Pemasaran PT. Bintang Berlian Multi Sarana 

 

c) Karyawan administratif PT. Bintang Berlian Multi Sarana 

 

d) Kepala kolektor PT. Bintang Berlian Multi Sarana 

 

5. Pengumpulan Data 

 

Adapun sumber data dalam penulisan ini terdiri dari: 

 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, guna 

memperoleh data yang diperlukan dengan mempergunakan pedoman 

wawancara. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri 

dari: 

1) Bahan hukum primer yaitu: 

 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

 

b) Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2009 Tentang Lembaga 

Pembiayaan 

c) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No: 34/KP/II/80 

Tentang Sewa Beli 
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2) Bahan hukum sekunder yaitu: 

 

Literatur-literatur ataupun bacaan ilmiah yang berkenaan dengan 

penelitian ini. 

3) Bahan hukum tersier: 

 

a) Kamus Hukum yang berkaitan dengan penulisan tentang Sewa  

Beli. 

b) Kamus Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan penulisan Sewa 

Beli. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini di peroleh 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara 

 

Pengumpulan data melalui wawancara yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dengan menggunakan pedoman pertanyaan untuk menentukan dan membantu 

memperoleh data yang diperlukan. 

b. Studi Dokumen 

 

Studi dokumen yaitu berupa perjanjian Sewa Beli PT. Bintang Berlian Multi 

Sarana. 

7. Pengolahan dan Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

“metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan 

cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan”. 

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, 
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yaitu dengan menggambarkan tentang permasalahan yang diteliti serta terdapat 

kesimpulan yang berupa pernyataan-pernyataan. 

G. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini, secara keseluruhan dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  kerangka 

konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB  II  TINJAUAN  UMUM  TENTANG  PERJANJIAN  SEWA BELI, 

 

pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang perjanjian, asas- 

asas hukum perjanjian, jenis-jenis perjanjian, pengertian dan dasar hukum 

perjanjian sewa beli, hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa beli barang 

elektronik, serta wanprestasi perjanjian sewa beli barang elektronik pada PT. 

Bintang Berlian Multi Sarana di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat. 

BAB III PEMBAHASAN, dalam pembahasan ini penulis akan membahas 

tentang: a. Pelaksanaan perjanjian sewa beli barang elektronik Pada PT. 

Bintang Multi Sarana di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung  

Barat; b. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli barang 

elektronik pada PT. Bintang Berlian Multi Sarana di Kecamatan Merlung 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
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BAB IV PENUTUP, merupakan bab yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya dan berisi saran yang 

perlu disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari solusi dari masalah 

yang ada. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan pada bab terdahulu dapat 

disimpulkan: 

1. Pelaksanaan perjanjian sewa beli barang elektronik pada PT. Bintang 

Berlian Multi Sarana di Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat belum terlaksana sebagaimana mestinya. Masih terdapat konsumen 

yang melakukan wanprestasi dalam melunasi angsuran sewa beli. Terdapat 

konsumen yang terlambat membayar angsuran sewa beli barang  

elektronik. Terdapat konsumen yang terlambat membayar angsuran sewa 

beli barang elektronik. Dan terdapat pula konsumen yang menunggak 

membayar angsuran 3 (tiga) bulan secara berturut-turut sehingga barang 

sewa belinya ditarik kembali oleh pihak perusahaan 

2. Wanprestasi dalam perjanjian sewa beli barang elektronik pada PT. 

Bintang Berlian Multi Sarana di kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat terdapat 2 (dua) jenis yaitu: a.konsumen terlambat membayar 

uang angsuran sewa beli barang elektronik b.konsumen menunggak dalam 

membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut (objek barang sewa beli 

ditarik kembali oleh pihak perusahaan). Sedangkan Upaya penyelesaian 

bagi konsumen yang terlambat membayar angsuran sewa beli yaitu 
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dengan membayar denda sebesar 0,5% dari angsuran sewa beli perbulan,  

ditambah dengan uang administrasi sebesar Rp. 10.000,- ditambah dengan 

angsuran pokok sewa beli. Setelah konsumen membayar denda, uang  

administrasi, dan uang angsuran pokok yang tertunggak, maka perjanjian sewa 

beli dapat dilanjutkan sampai lunas. Sedangkan upaya penyelesaian konsumen 

yang menunggak hingga 3 (tiga) bulan beruturut-turut yaitu barang sewa belinya 

ditarik kembali oleh pihak perusahaan, dan uang angsuran yang terlah dibayar 

konsumen selama ini hanya berfungsi sebagai uang sewa saja, hak milik atas 

barang tersebut adalah milik perusahaan, maka perjanjian sewa beli pun berakhir. 

B. Saran 

 

1. Kepada pihak perusahaan: a. sebaiknya juga menyerahkan duplikat atau photo 

copy surat formulir pengajuan perjanjian sewa beli peru diserahkan kepada 

konsumen, agar konsumen dapat lebih memhami isi dari perjanjian sewa beli 

tersebut; b. agar lebih hati-hati dalam menilai kelayakan konsumen untuk 

disetujui permohonan sewa beli. 

2. Kepada masyarakat sebagai konsumen harus lebih berhati-hati dan lebih teliti 

untuk memahami setiap isi perjanjian sewa beli yang akan ditanda tangani, 

sebaiknya membaca isi perjanjian sewa beli terlebih dahulu sebelum 

ditandatangani dan bertanya kepada pihak perusahaan apabila kurang mengerti 

dengan isi perjanjian sewa beli tersebut. Serta perlu juga untuk intropeksi diri 

tentang kemampuan untuk melakukan sewa beli. 


