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Pcrjanjrnn adalah mcrupakan masalah yang menank untuk dtbahas dan di 

bicarakan karena masalah pcrJnnJ1an adalah masalah yang tcrus bcrkembang 

scjalan dengan pcrkembangan 1lmu pengetahuan dan teknologr scsuai dcngan daya 

nalar manusia dalam pcmcnuhnn kebutuhannya. Masalah pcrjnnjian dttemu�an 

dttcngah-tengah masyaraknt $Cbab perJanJran dibuat dalam kchidupan sehan-hari. 

Oleh sebab rtulah pc1JanJt3n drsebut sebagai gcJala sosial. 

Kebutuhan manusm bcrancu ragam. kebutuhan yang satu dengan yang 

lainnya bcrbeda-bcda, olch sebab rtu diperlukan pihak lam untu� mcmbantu 

manus1a itu dalam mcmcnuhi kebutuhannya. 

Sesuai dcngan pcrkcmbangan mas yarakat yang dinamis mcmbawa 

munculnya pcrjnnJian krcdtt d1 dalam mayarakat. Seinng itu kcmunculnn lembaga 

pembrayaan ttda� mcnghcrankan karcna sifat dan masyarakat 11u �ndrn yang 

sclalu mencari kepuasan dapat sebagar klausa timbulnya bcbcrapa akrbat dalam 

perj anJian kred1t 1tu 

Bahwa b1snrs lembaga pembiayaan akan menarik banyak mrnat masyarakat 

tidak diragukan lagi. sebah biasanya para konsumen akan syulit untuk 

mendapatkan suatu kred11 konsumsi (consumer credit). Hanya S3JB, j1ka lembaga 

pembiayaan dilakukan olch perusahaan pembiayaan, sementara kredll konsumsi 

drberikan oleh bank, namun dem1k1an pengertian kredt1 konsums1 sebenamya 

secara substansrfsama dcngan lembaga pembiayaan yaitu . 
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·· kredit yang d1benkan kepada konsumcn guna pembehan barang

barang konsum$1 dan jasa scperti yang dibedakan pinjaman yang 

drgunakan untuk tUJUan-luJuan produkur n1au dagang Krcdu yang 

demikian itu dnpat mengandung resiko ynng lebih besar dori pada 

kredit dagang brasa. maka dari pada itu biasanya kredit nu d1berikan 

dcngan tingka1 bunga yang lebrh unggi"". 

Dalam sistem lcmbaga pemb1ayaan ini, dapat saJa suatu perusnhaan 

pemb1ayaan mcmbenkan ba,1tuan dana untuk pembehan barang-barang produk 

dari perusahaan dalam kelompoknya Jadi marketnya sudah tentu. Pcrusahaan 

sepeni tni d1scbut "Cap111w! Finance Company"'. misalnyn seper11 yang yang 

d1lakukan oleh PT As1ra Credit Company Cabang Medan yang menyediakao 

permbiayaan konsumen 1erhadap penJualan produk-produk kendaraan bermotor 

roda empat ( mob1l) merk Toyota 

D1dalam hukum perJa11.J1an telah diatur di dalam buku ke Ill K UI I Perdata, 

yang mcnganut asas kebebasan berkontrak yang secara yundis format dinlur dalam 

pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: 

Scmua pefjanJian yang d1bua1 sccara sah berlaku scbaga1 undang

undang bagi mcreka yang mcmbuatnya. 

PcrJanJ1an-perJaOJ1an itu udak dapat d1tanf,. kembali selain dengan 

scpakat kedua bclah pihak, ntau karena alasan-alasan yang oleh 

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu PcrJ3nJ1an-pefjanJ1an harus 

ddaksanakan dengan 1tikad ba1k 
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