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PE:"IDAHljLUAN 

Dcngan scma� in besar dan kornpleknya kchidupan, maka <laJam sistem 

l.d1idup.111 )<lllg l�rgcrak mcnuju pada arah kcmajuan dan kcscjahtcraan yang scbaik 

1Pungk111 <l1pcrlul.a11 ad<tll)a pc1.11uian hukum )ang lcdadi agar tcrpclihara kcstabilan 

dan kcadilan hagi masyarakat. Daya jangkau dunia hukum sanga1 luas. mcliputi segala 

aspek kehidupan sehingga hukum mas)arakat merupakan dua rangkaian yang tidak 

terpisahkan. 

Salah salu aspck hukum yang perlu mendapat perhatian kurena keberadaannya 

dalarn masyarokat adalnh dalam bidang pe1janjian khususnya pcrjanjianjual bel'. Jenis 

1><:rj;mj1a11 i111 l'llla }.lllg .1kan 111c111ad1 pcmhahasan isi sknpsi. 

:\l.unNa h1.l11p d1 Junia ini tidak oapal bcrdiri �n<liri. dcmikian juga halnya 

.lcngan u'aha manusi.1 mcmcnuhi kcbutuhannya. rnanusia itu hams berhubungan 

dcngan ):tng laitm).i kar.:na scndiri adalah rnakhluk "Luun Pulit1<·u11''. Hubungan 

antara manusia ini jugalah )ang discbutkan dengan hubunga n hukum yang berani 

�cgala akibatnya diatur olt!h hukum dan mempunyai kepastian hukum. demikian 

jugalah dengan perjonjian jual bcli harus tunduk kcpada pcraturan hukum yang 

bcrlaku. 

Sejak kemcrdckaan. berbagai usaba telah didahulukan berbagai pihak 

men,!<'nai kc1enman-keten1uan yang bersifat nasional. dalam perkembangannya 

c alur � uri,rrmknsi d.1pa1 dilih,11 balm a dalam ('<!lllhinaan hukum perjanjian 
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nasional. yurisprudcnsi mcmegang peran yang aktif dalam mcmberikan masukan 

h:rh;11lar r•·ruh.1h;111-r,·ruhah,111 \nsiul akihat kcmajuan yang dicapai olch masyarakal 

i111 ,,·11.iiri J'c·r11h;iha11 M1'idl illl pada hakt'klllnya lci.1h 11lClllhcrikan rcrubahan 

p;111d.111�;111 1lHl\�araka1 p;1da hukum yang m.:mherikan warisa11 Pcmcrintahan Belanda. 

Pada dasamya hukum pcrjanjian di Indonesia telah jauh berubah dengan 

kcadaan hukum perjanjian Zaman Hindia Belanda dahulu. hanya saja terdapat 

beberapa perubahan yang dilakukan melalui jurisprudensi yang disesuaikan dengan 

m;isyarnkat. 

Sepcrti kita kctahui bahwa jual beli merupakan pcrikatan (Pcrjanjian) yang 

di<llur dalmn Buku Ill Knal:i Undang-undang I lui-um J>crdnta yang tcntw1ya 

111cmp1111y:ii 1 i'iku. 

J>al.1111 11<11 1,,·l1 1Saln <'Ollll'<ILI) .i.<lalah sualu pc1janji.111 licriimhal bnlik (Pasal 

1457 K�ll Perdata) Ocngan adan)a kata sepakat mengcnai harga benda yanr: menjadi 

ubJ.:1- mal.<1 1d.ih t.:rj.icli jual bdi mcnurut Pali<!I 1458 KUI I Perdatu. Tetapi dalam hal 

demikian s i  iiembcli (eigenaar). karena harus dilakukan penycrahan (levering). 

Pemindahan hak milik baru te:jadi apabila benda-bcnda itu diserahkan kepada 

si pcrnbeli. Na111u11 <lemikinn dapatlah jual beli itu dianggap t�lah lerjadi diantara 

kedua belah pihak. 111c�kip11n kebcndaan itu bclum diserahkan dnn harganya belum 

lun.". 

'\d1;1ga 1.cny Ma:in � ang timbul dalam masyarakat jual bcli bcr.i.neka ragam. Di 

,l,1lam pem'1aha,Jn 1111 �;mg p.11ing d1perha1ikan adalah mas:il�h pcr,etujuannya. dalam 

hcn111k yang '1;1i;ai111;111a perikatan jual bcli itu dilal.sanakan ant:ira para pihak. Sepcni 
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diketahui bah,,a terdapat dua macam perikatan yaitu perikatan yang bemama dan 

perikatan tidak bemama yang peraturan-perarurannya kita jumpai di dalam KUH 

Perdata. Pcrikatan tidak bcrnama merupakan salah satu jembatan yang bisa dilakukan 

dan bcrkembang di tengalHengah masyarakat secara khusus dan tidak diatur di dalam 

KUH Perdata seperti sewa bcli, kredit, perjanjian jual btl .. 

Uc11gan d.:mi�dan. datum hukum perjanjian di anut asas keb:basan berkontrak 

.irtinya hah\\a parn piihrk dapat mcmbuat perjanjian apa sa.ia )811£ diinginkannya asal 

11J.1k b.:rt.:n1an;;.1n J.:ngan undang-undang kesusilaan <Ian kctcntuan hidup dalam 

masyarakat. asal ini dapat dis1mpulkan dari Pasal 1338 KUI I Perduta. 

t\. Pcnci::1san dan Pcngcrli:m .Juclul 

Sct iap pcnulisan knrya ilmiail sdalu dibcrikan judul. Judul suatu karya tuli! 

dapat diambil Jari kcjadian :llaupun objek-objek pcnelitian ilmiah bahwa ada juga 

yang mengamhiln� a dari peristi\\a-peristi\\J kemasyaraka1an. 

Judul d.1pat .1uga t-crlungsi sebagai top1k pembahasan pcnulisan sekaligus dan 

1udul suatu tulis.m clapal <lil..atakan gambaran yang mt'n}Cluruh dari karya tulis 

lL0rsd•11I. 

\dapun jud11I �kripsi ini adalah "Jual bcli kelapa sawil tlttinjau clnl'i aspek 

hukum perjanjian" �kripsi ini selain sebagai topik baha�an. juga memberi arah 

"cpada penulisan dalam mcnyusun isi skripsi ini sehingga mcmbataSi penulisan agar 

udak mc11y1111pang dari objek sasaran penelitian penulisan. Oleh karena itu. judul 

tersebu1 telah membcrikan batasan-batasan dalam pengurainn isi skripsi ini maka 
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