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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan pembangunan 

yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, 

bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana 

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4, yaitu: (1) untuk membentuk suatu 

pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) untuk memajukan kesejahteraan 

umum; (3) mencerdasakan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. 

Tujuan negara tersebut pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan 

suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata, material dan spiritual 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam 

suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam 

lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. 

Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat 
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dan pemerintah. Berhasilnya pembangunan nasional di antaranya tergantung 

pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, 

ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia serta para penyelenggara 

negara. 

Salah satu bentuk perwujudan dari pembangunan nasional tersebut di 

atas adalah ditandai dengan semakin meningkatnya pembangunan sarana dan 

prasarana masyarakat. Pesatnya pembangunan sarana dan prasarana di 

Indonesia saat ini membawa dampak yang sangat besar dalam dinamika 

kehidupan bermasyarakat di negara ini.  

Pembangunan sarana dan prasarana yang terjadi tidak hanya di 

lingkungan pemerintahan saja, tetapi juga di lingkungan swasta dan 

perorangan. Pesatnya pembangunan yang terjadi pada saat ini tentunya 

membutuhkan ketersediaan bahan bangunan, termasuk di dalamnya batu split.  

Batu split adalah salah satu jenis batu material bangunan yang 

diperoleh dengan cara membelah atau memecah batu yang berukuran besar 

menjadi ukuran kecil-kecil. Batu Split juga sering disebut dengan nama batu 

belah. Secara umum fungsi utama batu split adalah sebagai bahan campuran 

utama untuk pembuatan beton cor selain bahan lain seperti semen dan pasir. 

Namun demikian setelah melihat jenis ukuran batusplit, ternyata fungsinya 

tidak hanya sebagai bahan campuran beton cor saja tetapi juga berfungsi 

untuk keperluan yang lain.
1
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Untuk mendapatkan batu split, bongkahan batu yang diperoleh dari 

hasil penambangan akan dibelah dengan mesin penghancur (crusher 

machine). Bongkahan batu yang dihancurkan tersebut akan menghasilkan 

batu split berbagai macam ukuran. Batu yang sudah dihancurkan (crushed) 

tersebut kemudian akan dikelompokkan dan disortir berdasarkan ukurannya. 

Jenis ukuran batu split dan fungsinya masing-masing adalah sebagai berikut:
2
 

1. Batu Split Ukuran 0 – 5 mm (mili meter).  

Batu split jenis ukuran ini banyak dibutuhkan untuk campuran dalam 

proses pengaspalan atau dapat digunakan sebagai pengganti pasir. 

Material batu split ukuran ini merupakan bahan utama untuk pembuatan 

gorong-gorong dan batako press. 

2. Batu Split Ukuran 5–10 mm (milimeter) atau disebut juga dengan batu 

split ukuran 3/8 cm (centimeter).  

Material batu split jenis ini banyak digunakan untuk campuran dalam 

proses pengaspalan jalan, mulai dari jalan yang ringan sampai jalan 

kelas1.  

3.   Batu Split Ukuran 10 – 20 mm (mili meter).  

Material batu split jenis ini banyak digunakan untuk bahan pengecoran 

segala macam konstruksi, mulai dari konstuksi ringan sampai konstruksi 

berat. Misalnya digumakan untuk jalan Tol, Gedung bertingkat, 

Landasan Pesawat Udara, Bantalan Kereta Api, Pelabuhan dan Dermaga, 

Tiang Pancang, Jembatan, dan sebagainya. 

                                                             
2 Loc. Cit. 
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4. Batu Split Ukuran 20 – 30 mm (mili meter).  

Batu split jenis ini banyak digunakan untuk bahan pengecoran lantai dan 

pengecoran atau pembetonan horizontal yang lain. 

5. Batu Split Ukuran 30 – 50 mm (mili meter).  

Material batu split jenis ini biasanya digunakan untuk dasar badan jalan 

sebelum menggunakan material yang lain, penyangga bantalan kereta 

api, penutup atau pemberat pipa di dasar laut, beton cor pemecah ombak 

dan lain-lain. 

6. Batu Split Jenis Agregat A.  

Batu split jenis Agregat A ini merupakan campuran antara beberapa jenis 

ukuran baru split. Bahan campurannya terdiri dari abu batu, pasir, batu 

split ukuran 10-20 mm, batu split ukuran 20-30 mm dan batu split ukuran 

30-50 mm. Pencampuran bahan ini tidak ada pedoman komposisi yang 

pasti atau baku dari masing-masing bahan. Komposisi disesuaikan 

dengan jenis penggunaannya. Batu split jenis Agregat A ini pada 

umumnya digunakan sebagai bahan pengecoran dinding, pembuatan 

dinding dan campuran bahan beton cor. 

7. Batu Split Jenis Agregat B.  

Batu split jenis Agregat B ini merupakan campuran antara beberapa jenis 

ukuran baru split. Bahan campurannya terdiri dari tanah, abu batu, pasir, 

batu split ukuran 10-20 mm, batu split ukuran 20-30 mm dan batu split 

ukuran 30-50 mm. Batu split jenis Agregat B ini pada umumnya 

digunakan untuk bahan timbunan awal pengerasan jalan dengan tujuan 
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untuk meratakan dan mengikat lapisan batu split yang digelar pada 

lapisan di atasnya. 

8. Batu Split Jenis Agregat C.  

Batu split ini sering disebut batu asalan. Batu split jenis Agregat C ini 

merupakan campuran antara beberapa jenis ukuran baru split. Bahan 

campurannya terdiri dari tanah, abu batu, pasir, batu split apa saja dan 

dengan komposisi yang tidak beraturan. Batu split jenis Agregat C ini 

pada umumnya digunakan untuk bahan timbunan untuk pengurukan 

lahan, reklamasi dan lain-lain. 

9. Batu Gajah.  

Batu jenis ini sering disebut dengan boulder elephant stone. Batu gajah 

merupakan salah satu jenis batu split yang mempunyai ukuran paling 

besar dibandingkan dengan jenis batu split yang lain. Batu gajah ini 

biasanya digunakan untuk membuat bahan beton pemecah ombak, bahan 

reklamasi pantai, bahan untuk membuat dermaga kecil atau yang paling 

umum digunakan untuk bahan pondasi bangunan. 

Berdasarkan uraian singkat tentang batu split tersebut di atas, dapat 

dipahami bahwa batu split termasuk bahan pokok dalam setiap kegiatan 

pembangunan fisik. Kondisi demikian ini oleh sebagian masyarakat 

ditangkap sebagai peluang bisnis sehingga banyak masyarakat yang 

melakukan usaha jual beli batu split, baik melakukan pemecahan batu sendiri 

ataupun sekedar menjadi penjual. 

http://www.indonesiacoalbarge.com/berita-164-.html#.VgUzhH2PzM8
http://www.indonesiacoalbarge.com/berita-164-.html#.VgUzhH2PzM8
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Demikian pula di Kabupaten Jepara, pesatnya pembangunan yang 

berimbas tingginya kebutuhan batu split menjadikan sebagian masyarakat 

membuka usaha penjualan batu split. Sebagian membuka usaha dari mulai 

pemecahan batu hingga penjualan, sebagian lagi hanya melakukan penjualan 

saja. 

Dari survey sementara, untuk saat ini terdapat 7 (tujuh) usaha 

pemecahan batu split sekaligus sebagai penjual langsung yang menjual batu 

split.
3
 Pada umumnya, untuk memenuhi kebutuhan batu split ini dilakukan 

dengan cara jual beli antara konsumen dengan toko bahan bangunan atau 

langsung dengan pengusaha batu split. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian 

difokuskan pada jual beli antara konsumen dengan pengusaha atau produsen 

batu split di Kabupaten Jepara. 

Untuk memenuhi kebutuhan batu split sendiri pada dasarnya dapat 

dikatakan tidak mudah atau tidak dapat secara langsung karena keterbatasan 

persediaan, sehingga konsumen harus pesan terlebih dahulu dan memerlukan 

waktu beberapa hari untuk memperolehnya ketika tidak ada barangnya. 

Disampaikan oleh Agung salah satu pengusaha pemecahan batu split 

sekaligus penjual batu split, bahwa keterbatasan batu split di pasaran 

disebabkan banyak faktor. Selain karena kebutuhan akan batu split yang 

tinggi, pemenuhan bahan baku berupa batu tambang juga membutuhkan 

                                                             
3
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waktu lama karena harus mendatangkan dari luar daerah dan itu pun belum 

tentu ada barangnya.
4
 

Perjanjian jual beli batu split tersebut pada umumnya dilakukan secara 

lisan dengan bukti pemesanan berupa kuitansi atau nota pembayaran. Kondisi 

demikian ini pada akhirnya berpotensi memunculkan permasalahan, 

khususnya bila konsumen merupakan pemborong bangunan yang melakukan 

pembelian batu split dalam jumlah besar, biasanya dibeli langsung ke 

pengusaha batu split (produsen). Permasalahan yang mungkin timbul antara 

lain adalah tidak tepatnya jadwal pemenuhan pesanan dan tidak sesuainya 

ukuran batu split antara yang diterima konsumen dengan yang dipesan. 

Disebutkan dalam Pasal 1457 KUH Perdata, bahwa jual beli adalah 

suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga 

yang telah diperjanjikan.  

Dari rumusan Pasal 1457 KUH Perdata tersebut dapat ditarik 

pengertian bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang 

melahirkan tanggung jawab kepada para pihak untuk menuntut hak dan 

melaksanakan kewajibannya masing-masing. Adapun salah satu kewajiban 

penjual menurut ketentuan Pasal 1474 KUH Perdata adalah memberi 

pertanggungan atau jaminan atas barang yang dijualnya. Sebaliknya 

kewajiban pembeli adalah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang 

disepakati. 

                                                             
4
 Agung, Wawancara Pra Survey, Pengusaha batu split sekaligus penjual batu split di Kabupaten 

Jepara, Desember 2018. 



 

8 
 

Seseorang dianggap wanprestasi atau berprestasi buruk apabila tidak 

melakukan apa yang telah dijanjikannya, melakukan tetapi tidak sebagaimana 

mestinya, melakukan tetapi terlambat, dan/atau melakukan sesuatu yang 

menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
5
 

Perlu diketahui bahwa dalam jual beli batu split tidaklah semudah 

seperti jual beli bahan bangunan lainnya. Dalam jual beli batu split, 

konsumen harus menjelaskan secara rinci jenis batu, ukuran splitnya, jumlah 

yang dibeli, dan batas akhir pengiriman barang. Setelah kriteria batu yang 

dibutuhkan konsumen dipahami oleh produsen, selanjutnya produsen akan 

menjanjikan pengiriman pesanan beberapa hari kemudian karena harus 

diproses terlebih dahulu. Permasalahan muncul, adalah ketika catatan kriteria 

pesanan yang dibuat secara asal dan jual beli yang dilakukan secara lisan 

sehingga berpeluang memunculkan kesalahan proses dan salah order, dan 

konsumen akan beranggapan bahwa produsen tidak melaksanakan 

kesepakatan atau wanprestasi. Selanjutnya pihak konsumen karena merasa 

produsen telah wanprestasi, konsumen tersebut tidak bersedia melakukan 

pemenuhan pembayaran, dan akhirnya produsen beranggapan konsumen telah 

wanprestasi pula. 

Kondisi di atas benar-benar terjadi dalam praktik dan bisa juga berakhir 

dengan permasalahan yang tak berujung. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

kiranya dipandang perlu dilakukan penelitian melalui bentuk penulisan 

skripsi yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli 

                                                             
5
 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm 45. 
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Batu Split Secara Lisan Antara Produsen Dengan Konsumen Di Kabupaten 

Jepara”. 

A. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jual beli batu 

split secara lisan antara produsen dengan konsumen di Kabupaten Jepara? 

2. Bagaimanakah solusi untuk menghindari terjadinya wanprestasi pada 

perjanjian jual beli batu split secara lisan antara produsen dengan 

konsumen di Kabupaten Jepara? 

B. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jual beli batu 

split secara lisan antara produsen dengan konsumen di Kabupaten Jepara. 

2. Untuk mengetahui solusi dalam menghindari terjadinya wanprestasi pada 

perjanjian jual beli batu split secara lisan antara produsen dengan 

konsumen di Kabupaten Jepara.. 

C. Kegunaan Penelitian 

Penelitian tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jual beli 

batu split secara lisan antara produsen dengan konsumen di Kabupaten Jepara 
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sebagaimana diuraikan di muka, diharapkan dapat memberikan kegunaan 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kearah 

pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum pada 

umumnya dan khususnya adalah Hukum Perdata.  

2. Kegunaan Praktis. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam hal penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jual beli batu split 

secara lisan antara produsen dengan konsumen di Kabupaten Jepara. 

Sumbangan pemikiran ini terutama ditujukan kepada pihak-pihak yang 

terkait dengan perjanjian jual beli batu split secara lisan antara produsen 

dengan konsumen di Kabupaten Jepara. Bagi pemerintah, penelitian ini 

diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan dalam menjaga ketertiban 

dan keteraturan. 

D. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, berikut dijelaskan 

secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab V, yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I merupakan pendahuluan dalam skripsi. Dalam Bab I ini 

dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 



 

11 
 

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang berguna 

untuk membahas permasalahan yang meliputi Perjanjian Pada Umumnya, Jual 

Beli, dan tentang Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Jual Beli. 

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode 

analisis data. 

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

merupakan inti dari skripsi ini yaitu mengenai Penyelesaian Wanprestasi Pada 

Perjanjian Jual Beli Batu Split Secara Lisan Antara Produsen Dengan 

Konsumen di Kabupaten Jepara, dan tentang Solusi Dalam Menghindari 

Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Batu Split Secara Lisan 

Antara Produsen Dengan Konsumen di Kabupaten Jepara. 

BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

  


