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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perjanjian yang dilakukan dewasa ini banyak terkait dengan masalah 

perdagangan atau bisnis dan berbicara tentang hukum perjanjian baik yang 

disadari dan tidak disadari, oleh karena itu setiap orang harus diberi pemahaman 

tentang seluk beluk dari perjanjian paling tidak mengetahui ketentuan penting 

dalam hukum perjanjian. Mengacu juga pada ketentuan dalam Pembukaan Undang 

Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk 

membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia”. 

Landasan hukum dalam upaya memberikan perlindungan tidak terkecuali 

bagi orang orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti halnya 

transaksi jual beli. Umumnya kita tidak benar benar menyadari bahwa apa yang 

kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat 

hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya 

perjanjian tersebut. Jadi apapun yang dilakukan dalam jual beli dapat dituntut ke 

muka hukum apabila ada sebuah kecurangan didalamnya. Pada pokoknya 

substansi perjanjian itu merupakan kehendak dan keinginan para pihak yang 

berkepentingan.1 Dengan demikian susbtansi perjanjian dapat mencakup objek, 

                                                                 
1 Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, Memorandum of Understanding (MOU), Sinar Grafika, 

Jakarta, 2007,  hlm  7. 
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hak dan kewajiban para pihak dan lainnya. Setelah itu dalam Pasal 1315 KUH 

Perdata memberikan kita suatu pedoman terhadap siapa sajakah, suatu perjanjian 

mempunyai pengaruh langsung bahwa perjanjian mengikat para pihak sendiri 

adalah logis dalam arti hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian hanyalah 

untuk para pihak sendiri.2 

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik 

perjanjian secara lisan maupun tertulis. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari 

dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, artinya hukum 

perjanjian adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi 

kepentingan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa 

datang yang bervariasi seperti jual beli. Pendapat ini mengkaji hukum perjanjian 

dari aspek mekanisme atau prosedur hukum. Tujuan mekanisme ini adalah untuk 

melindungi hak yang timbul dalam pembuatan konsensus antara para pihak. 

Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukum manapun di dunia ini, 

kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian seperti 

yang ditentukan dalan Pasal 1320 KUH Perdata.3 

Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu kontrak dimulai dari adanya 

unsur penawaran (offer) oleh salah satu pihak, diikuti oleh penerimaan penawaran 

(acceptance) dari pihak lainnya, sehingga terjadilah suatu perjanjian yang 

                                                                 
2 J. Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm  

63. 
3 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (standard) Perkembangannya di Indonesia, Alumni, 

Bandung, 1980, hlm  58. 
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terutama untuk perjanjian bisnis seperti pemberian tanda jadi yang dilakukan 

secara tertulis. Fungsi pemberian tanda jadi adalah sebagai perjanjian jika dilihat 

dari aspek yuridis adalah pertama mengatur hak dan kewajiban para pihak, kedua 

mengamankan transaksi bisnis, ketiga mengatur tentang metode penyelesaian 

sengketa yang timbul antara kedua belah pihak.4 

Pada prinsipnya jual beli adalah perjanjian. Perjanjian didasarkan pada 

kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta tidak boleh diubah 

sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya. Pembatalan sepihak (tidak jadi 

beli oleh pembeli) merupakan bentuk wanprestasi (ingkar janji) sehingga tidak 

boleh ia membatalkan pembelian tersebut dengan menyuruh mengembalikan uang 

muka (panjar) yang sudah pernah dia berikan kepada penjual. Dasar hukum, Pasal 

1464 KUHPerdata, berbunyi: “Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang 

panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan 

menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”.5 

Toyota Astra Motor (TAM) selaku agen tunggal pemegang merek Toyota 

di Indonesia menetapkan kebijakan yaitu menghapus status main dealer untuk 5 

perusahaan besar Toyota di Indonesia yaitu Nasmoco, Kalla Toyota, Agung 

Toyota, Auto 2000 dan Hasjrat Abadi Toyota yang mulai berlaku bulan Juni 2015. 

Dengan penghapusan status main dealer ini artinya CV. Surya Indah Motor tidak 

lagi menjadi bagian dari Nasmoco dimana rantai suplay kendaraan Toyota resmi 

                                                                 
4Ibid, hlm  61. 
5 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm  7.  

https://konsultanhukum.web.id/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/
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di ambil alih oleh TAM. Sama seperti dealer resmi Toyota lainnya, CV. Surya 

Indah Motor juga dilengkapi dengan fasilitas seperti layanan penjualan, pembelian 

suku cadang, pelayanan servis dan layanan perbaikan bodi dan cat. Khusus untuk 

layanan perbaikan bodi dan cat dipusatkan di cabang Kudus.6 

Surya Indah Motor adalah salah satu perusahaan penjualan mobil yang 

memfokuskan pada pemasaran penjualan produk resmi segala jenis dan merek 

mobil. Dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen, Surya Indah Motor 

(produsen) mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standar), khususnya untuk 

melayani konsumen (pembeli) dalam membeli mobil, baik dengan jumlah yang 

banyak maupun satuan. Sebagaimana diketahui bahwa munculnya perjanjian baku 

dalam lalu lintas hukum, dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif 

dan efisien terhadap kegiatan yang bersifat transaksional. Surya Indah Motor, 

dalam melakukan jual beli menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat 

para pihak. 7 

Praktek pemberian tanda jadi pembelian mobil di Surya Indah Motor 

Kudus, selalu dituangkan dalam bentuk tertulis dengan akta di bawah tangan. 

Apabila ada yang mengajukan permohonan perjanjian beli untuk jenis mobil 

tertentu, maka pihak dealer (penjual) hanya tinggal menyodorkan draf perjanjian 

yang sebelumnya telah dipersiapkan Surya Indah Motor kepada calon pembeli. 

Selanjutnya calon pembeli juga tinggal menandatangani perjanjian tanda jadi 

                                                                 
6Loc., Cit. 
7Loc., Cit. 
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pembelian mobil tersebut. Pembelian mobil sesuai dengan tipe,warna, jenis 

tranmisinya, setelah itu ditunggu proses jika pembeliannya dikredit sebelumnya 

tunggu proses kreditnya berjalan, lead time proses kredit maksimal 2 (dua) hari 

sudah ada jawaban dari finance dengan catatan syarat sudah lengkap,namun jika 

pembeliannya secara tunai, tinggal tunggu unitnya siap atau inden terlebih dahulu. 

Pembelian mobil di CV.Surya Indah Motor, apabila unit yang dipesan bisa 

diketahui kapan unit yang diinginkan akan datang yang sering disebut dengan 

Monthly Delivery Plan (MDP)/ paket pengiriman bulanan CV. Surya Indah Motor. 

Jika calon pembeli setuju dengan pembelian mobil tersebut maka pembeli wajib 

mengisi surat perjanjian yang disodorkan oleh pihak dealer selaku penjual mobil. 

Isi surat perjanjian tersebut memuat identitas pembeli mobil dan jenis mobil yang 

diinginkan, sehingga perjanjian beli mobil dapat diproses lebih lanjut yaitu proses 

MDP. Penandatanganan perjanjian dimaksudkan, bahwa dengan tanda tangan 

tersebut para pihak telah sama-sama sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu 

perjanjian.Para pihak dianggap betul-betul mengerti dan memahami apa saja yang 

telah mereka setujui dalam perjanjian yang ada sebagaimana dirumuskan dalam 

ketentuan kontrak atau perjanjiannya. Hal ini dirumuskan pada kata awal 

perjanjian yang disepakati tersebut dengan kalimat; “Pihak pertama dan pihak 

kedua, sama-sama sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli atas kendaraan 

bermotor/mobil dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut”. Adanya 

kalimat dalam ketentuan perjanjian jual beli tersebut, hal ini menunjukkan, bahwa 
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antara para pihak akan melaksanakan apa saja yang terdapat dalam perjanjian, 

mulai dengan objek yang diperjanjikan, mengenai harga mobil, cara pembayaran, 

masalah kelalaian atau wanprestasi, keadaan memaksa, hak dan kewajiban para 

pihak, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya perjanjian.8 

Telah disetujuinya pembelian unit mobil di Surya Indah Motor, maka 

kedua belah pihak akan melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah ditanda 

tanganinya. Kemudian pihak pembeli dapat menguasai dan menggunakan mobil 

yang telah dibeli secara kredit tersebut sesuai dengan peruntukannya dengan 

catatan, bahwa pembeli berkewajiban melakukan pembayaran kepada pihak Surya 

Indah Motor sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli 

mobil secara cash ataupun kredit. Tingginya minat masyarakat menegah ke bawah 

untuk memiliki mobil baru mengakibatkan masyarakat dapat memiliki mobil 

idaman mereka dengan membayar sejumlah uang muka sebagai tanda jadi dan 

akan dapat menerima mobil tersebut. Konsumen yang ingin membeli mobil dapat 

langsung datang ke Surya indah motor Kudus dengan membawa identitas diri 

(KTP, SIM) dengan mengisi SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dengan 

menyebutkan spesifikasi mobil yang dipesan dan membayar uang muka.9 

Perlu diketahui bahwa dalam suatu perjanjian dalam bentuk apapun kedua 

belah pihak saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu yang sudah 

diperjanjikan. Namun dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan bahwa salah 

                                                                 
8 Danny P. W., Wawancara Pribadi, Pembeli Mobil di Surya Indah Motor, 2 Oktober  2018.  
9 Mariyono, Wawancara Pribadi, Kasir Surya Indah Motor, 2 Oktober  2018. 
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satu pihak yang sudah menyepakati perjanjian tersebut tidak melaksanakan apa 

yang sudah diperjanjikan, yaitu dengan tidak dilunasi pembayaran mobil sesuai 

dengan tempo 6 (enam) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan sudah 

tersedianya kendaraan yang dipesan pembeli (konsumen) maka uang yang sudah 

diterima akan dikembalikan. Apabila ternyata mobil pihak penjual tidak bisa 

menyediakan barang yang dipesan, maka pihak penjual dalam hal ini Surya Indah 

Motor mencarikan barang di cabang lain atau pembeli bisa menunggu alokasi 

bulan berikutnya, dan apabila pembeli tidak mau menunggu maka bisa dilakukan 

pembatalan oleh customer/ pembeli. 10 Dalam suatu perjanjian jual beli mobil 

apabila seorang pembeli tidak mau melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan 

maka seorang pembeli tersebut dapat dikatakan telah lalai atau seorang pembeli 

tersebut sudah melakukan wanprestasi.11 

Dipilihnya Surya Indah Motor sebagai objek penelitian adalah penjualan 

mobil tiga bulan terakhir menunjukkan bahwa merk toyota yang dijual di Surya 

Indah Motor sangat diminati masyarakat Kabupaten Kudus, sebagaimana data di 

bawah ini : 

Tabel 1 : Data market 3 bulan terakhir area Kudus 

Data Market 3 bln terakhir KUDUS 2018 

Area Kudus  Oktober November Desember 

TOYOTA               58               54                57  

LEXUS                  -                   -                   -  

BMW                  -                   -                   -  

                                                                 
10Mariyono, Wawancara Pribadi, Kasir Surya Indah Motor, 9April  2019. 
11 Mariyono, Wawancara Pribadi, Kasir Surya Indah Motor, 2 Oktober  2018. 
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Chevrolet                  1                  -                  1  

Daihatsu               43               40               47  

Datsun                 1                   1                 1  

Honda               54                25               40  

Hyundai                  -                   -                  1  

Isuzu                  -                   -                   -  

Kia                  -                   -                   -  

Mazda                  -                   -                  1  

Mercedes                 1                   -                  1  

Mitsubishi               20                25                15  

Nissan                  -                   -                   -  

Proton                  -                   -                   -  

Suzuki                 9                10                15  

Ford                  -                   -                   -  

Tata                  -                   -                   -  

Wuling                 2                  2                  2  

Others                 2                   -                   -  

PASSENGER MARKET TOTAL            191            157            181  

Toyota Share          24,6           29,1           31,5  

 

 Penelitian di Surya Indah Motor ini Penulis juga akan membedakan 

pembelian mobil tanpa tanda jadi dengan yang menggunakan tanda jadi 

sebagaimana data yang sudah dipersiapkan Penulis, yaitu sebagai berikut :  

 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu kiranya diadakan penelitian dengan 

judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Mobil Dengan Pemberian 

Tanda Jadi di Surya Indah Motor Kudus” 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang penulis 

kemukakan pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli mobil dengan 

pemberian tanda jadi di Surya Indah Motor Kudus ? 

2. Bagaimanakah cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Surya Indah 

Motor Kudus baik terhadap konsumen dengan pemberian tanda jadi maupun 

tanpa tanda jadi ? 

C. Tujuan Penelitian 

No SPK TYPE Nama Cust Tanda Jadi KETERANGAN 

004972 CALYA 
SRI RATNA 
MAYAWATI             1.000.000  

MATCHING UNIT 
READY 

005021 CALYA M IKBAR SAPUTRA             1.000.000  
MATCHING UNIT 
READY 

004961 YARIZ PUJI ASTUTI             1.500.000  
MDP 19 SEPTEMBER 
2018 

004742 AVANZA DAMAYANTO           20.000.000  
MATCHING UNIT 
READY 

004851 AVANZA NINIK PURYATI           99.000.000  
MATCHING UNIT 
READY 

004944 FORTUNER MUHADI             1.000.000  
MATCHING UNIT 
KUDUS 

004989 RUSH 
OFFICE SIM KUDUS 
(PENGGANTI AGAC)             1.000.000  

MATCHING UNIT 
READY 

004997 AGYA SAIFUROHMAN             1.000.000  
MATCHING UNIT 
READY 

004960 INNOVA NUR KHASANAH             2.000.000  BELUM ADA UNIT 

004919 AVANZA ARDIAN AGUS I   
MATCHING UNIT 
READY 

005017 CALYA INADA REJEKI   
MATCHING UNIT 
READY 

005014 CALYA AGUS REZA   
MATCHING UNIT 
READY 

004920 YARIZ 
YUSUF ZAENAL 
ARIFIN   

MATCHING UNIT 
READY 

004993 CALYA MASTUNIK   
MATCHING UNIT 
READY 

005020 CALYA IMAM ROHMAWAN   
MATCHING UNIT 
READY 

004992 RUSH MUSRIATUN   
MATCHING UNIT 
READY 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang penulis 

kemukakan pada penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap 

pembeli mobil dengan pemberian tanda jadi di Surya Indah Motor Kudus. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian masalah yang 

dilakukan olehSurya Indah Motor Kudus baik terhadap konsumen dengan 

pemberian tanda jadi maupun tanpa tanda jadi. 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli mobil dengan 

pemberian tanda jadi di Surya Indah Motor Kudus ini diharapkan dapat memberi 

manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada 

pengembangan dan kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan khususnya 

Ilmu Hukum Perdata. 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

terutama kepada Pemerintah dan masyarakat dalam hal jual beli mobil.  
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a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran Ilmu Hukum khususnya 

dalam perlindungan hukum terhadap pembeli mobil setelah 

pemberian tanda jadi pembelian mobil.  

b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan Ilmu Pengetahuan tentang perlindungan hukum 

terhadap pembeli mobil setelah pemberian tanda jadi pembelian 

mobil di Surya Indah Motor Kudus. 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing 

bab terdapat keterkaitannya. Masing – masing bab diuraikan ke dalam sub – sub 

bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini : 

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian 

teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok 

permasalahan, yang terdiri dari sub – sub bab yakni tentang tinjauan umum 

perjanjian, tinjauan umum jual beli, tinjauan umum perlindungan konsumen. 
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BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan 

sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data. 

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan 

inti dari skripsi ini yang meliputi bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli 

mobil dengan pemberian tanda jadi di Surya Indah Motor Kudus dan cara 

penyelesaian masalah yang dilakukan olehSurya Indah Motor Kudus baik terhadap 

konsumen dengan pemberian tanda jadi maupun tanpa tanda jadi 

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan 

ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak – 

pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pembeli mobil dengan 

pemberian tanda jadi di Surya Indah Motor Kudus. 

 


