
BABI 

PENDAHULUAN 

Kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak mungkin hidup sendiri oleh 

karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. 

Pengelompokkan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat, 

dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak kepentingan, 

pertentangan serta hal-hal lainnya yang timbul diakibatkan oleh keberadaan 

masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat sebagai mana yang dikatakan yang terdiri dari individu 

erupakan subjek hukum, dimana sebagai subjek hukum maka individu dapat 

ertindak didalam hukum terutama untuk kepentingkan sendiri. Selain individu 

asih dikenal subjek hukum lainnya yaitu suatu badan hukum. Suatu badan 

urn dianggap atau dipersamakan dengan manusia sehinga dengan akibat 

ebut maka suatu badan hukum juga dapat bertindak di bidang hukum. 

Hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses kehidupan 

usia mempunyai fungsi dalam hal menjalani kehidupan, dibentuk berbagai 

an-peraturan yang mengatur ruang lingkup tata kehidupan manusia. 

, lnya dalam bidang perjanjian dibentuk hukum perjanjian yang secara umum 

"-J.LUU~ pada buku III KUH Perdata tentang perjanjian. Akan tetapi seiring dengan 

...:mbangan zaman yang begitu cepat sehingga peraturan-peraturan tersebut 

rung dan tidak sesuai atau tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan 

at sehingga diperlukan penyesuaian terhadap hukum yang mengatur 

""""-'"'"·L~,pan masyarakat agar lebih sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam 

.:.'3ct;a~!!ID· · aspek kehidupan. 
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Disamping itu selain perkembangan masyarakat ini maka hal ini harus 

dibareng dengan peningkatan pembangunan disegala bidang diantaranya bidang 

industri dan perdagangan. Dimana dalam kedua bidang ini tumbuh dan terus 

berkembang satu jenis peijanjian yang biasa dikenal pembiayaan konsumen yang 

hampir sama dengan leasing. Namun walaupun hampir sama tetapi perusahaan 

pembiayaan konsumen dan perusahaan leasing tetaplah berbeda satu sama 

lain.Leasing adalah Suatu peijanjian penyediaan barang-barang modal yang 

digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Sedangkan pembiayaan konsumen 

(consumers finance) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan 

pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem 

pembayaran secara angsuran atau berkala dan tidak disertai dengan hak opsi. 

Pembiayaan konsumen merupakan suatu pinjaman atau kredit yang 

diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa 

.'ang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi 

tau produksi. Pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan 

' onsumen (consumer finance company). Hal ini sangat dibutuhkan bagi 

· erusahaan yang bergerak di bidang apapun baik dalam hal untuk distribusi, 

· roduksi, maupun konsumsi . Dalam arti lain Pembiayaan konsumen adalah 

., giatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen 

ngan pembayaran secara angsuran. 1 

Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbilang jumlahnya 

abkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut 

.....,.,.. ... n-~pang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara, dari tahun ke 

1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.Ol2/2006 Tentang 
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