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Pembahasan skripsi ini nienyangkut jual beli se.::ira k.redit kendaraan bermotor 
roda dua ?roduksi dna yang dilaku.kan di BPR Duta Adiartt Medan. Disebebkan 
banyaknya keanekaragaman kepentingan masyarakat di dalam dunia perdagangan, 
yang mana kebutuhan-keburuhan ini semakin mendesak dan peratu.rnn-p.:raturan 
sebelumnya yang sudah 11da sejak lama sepeni jual beli, sewa menyewa dan banyalc 
lagi jenis lainny:i yang maM jenis-jenis perikatac tel'S<!but tidak cukup memadai. Oleh 
sebab kckurangan akan bentuk pcrjanjian yang terdapat di dalam masyllJ'alat, maka 
lahirlah suatu jenis perikatan yang sangat penting dan tidak kurang pentingnya dari 
perikatan·perikatan yang lain yang dikenal dengan nama jual beli sedaeara !credit. 
Sama halnya dengan perikatan·perikatan sebelumnya yang dikenal <ii dalam Bulru Ill 
KUH Perdata, jual beli secara kredit ini hampir mempunyai persamaan dengan 
perikatan·perikat3n yang tertlapat di <hilaro Bur.i lll KUH Perdata. 

Pembahasan skrips1 adaiah tentang "�imanakah akibat hukum dari 
perjanjian jual beli kendaraa.'l bermotor secara kredit, bilamana debitur it" tclah nyata 
tidi!k b.!rittklld b:rik."'. 

Untuk membabas perm3Salahan ter<'.eb11t maka dilakukan penelitian sec:ara 

kepustakaan Jan lapangan pada Bank Perkreditan Rakyat Du111 Adie11a Medan 
DAri basil pelaksanaan pene!itian ma.lea diketahui Perjanjian jual beli secara 

jual beli secar11 krcdit kendaraan bermotor tumbuh dan bcrkembang dalam masynr..kat 
berdasarlron asas kebebas3n berkontrak dalem hulcum pcrjanjian. Dimana dengan 
adanya kebebasan berkontrak tersebut m.1lca penjual sewa menetapkan akan menahan 
tanda. bu.kti kepemillcan kendaraan bermotor yang dibeli secara jual bell secara !credit 
oleh pembeli hingga adanya pelunasan eicilan dari harga jual kendaraan bennotor 
tersebut. Penjual sewa dalan1 hubungan hu.kumnya dengan pembeli sewa membuat 
ketentuan-ketentuan sedcmikian rupa untuk melindungi kepeotingannya dan 
cenderung potensial merugilcan pembeli sew dan tidak sesuai dengan asas keadilan 
dan kepatutan dalam masyarakat, kbususoya dalam ha! terjadinya ciders janji dan 
risiko. Untuk menjamin kepastian hukum yang bersendirikan keadilan dan untuk 
melindungi pembeli sewa, sudah waktunya dibuat perangkat peraturan perundang
undangan mengenai perjanjian jual bell secara jual beli secara kredit, yang da.pat 
digunakan sebagai dasar membuat perjanjian dan penyelesaian perselisihan. 
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