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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. 

Setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa selalu mencari jalan untuk 

memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari sebelumnya.
1
.Salah satu 

usaha yang sedang berkembang pesat di Indonesia adalah dalam bidang fashion. 

Pengusaha dibidang fashion mode saat ini banyak mendapat respon yang baik 

dari anak-anak muda yang senang dengan trend fashion dan desain grafis. 

Peminat  fashion di zaman digital seperti sekarang ini didominasi oleh 

kalangan muda, khususnya yang mengikuti perkembangan mode. Kesempatan ini 

tidak disia-siakan oleh para pelaku bisnis dalam bidang fashion mode.  Tidak 

mengherankan jika bisnis mode menjadi bisnis yang besar dan membawa 

keuntungan dan yang pasti menjanjikan. Oleh karena itu, hadirlah Distro 

(Distribution Outlet) sebagai tempat para pengusaha atau penjual untuk 

mendistribusikan, menjual, dan memasarkan produk hasil karya dari desainer-

desainer muda,  dibeberapa  kota besar atau di daerah.Barang-barang yang dijual  

di distro semula hanya sekitar pakaian dan pernak-perniknya, tetapi saat ini 

menjadi lebih luas lagi dikarenakan semakin besarnya daya beli konsumen yang 
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konsumtif, sehingga dapat menjadikan bisnis ataupun dunia usaha yang 

menjanjikan dan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat menjanjikan. 

Pada umumnya distro merupakan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

yang menjual barang-barang yang dipasok oleh supplier yang pada umumnya 

sudah mempunyai pelanggan.
2
 Distro menjual produk yang dikirim oleh 

supplier, dengan bentuk kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian. Pada 

umumnya produk yang dibuat oleh supplier, jumlahnya terbatas atau yang biasa 

disebut dengan istilah limited edition. Perjanjian kerjasama (konsinyasi) yang 

disepakati antara supplier dengan pemilik distro berbentuk perjanjian tertulis, 

yang meteri muatannya menyangkut pembagian keuntungan dan fee bagi pemilik 

Distro selaku penjual. 

Penjualan konsinyasi atau titip jual antara supplier dengan pemilik distro 

merupakan hal yang sudah biasa terjadi pada era sekarang ini. Hal ini tidak 

terlepas dari berkembangnya usaha distro yang ada di Kabupaten Demak. Dalam 

perjanjian konsinyasi (titip jual) antara supplier dengan pemilik distro,supplier 

sebagai pemasok barang dagangan sedangkan distro sebagai penjual barang yang 

dipasok dari supplier. Pihak yang menyerahkan barang  (pemilik) disebut 

consignor (konsinyor) atau pengamat, yaitu supplier, sedang pihak yang 

menerima titipan barang disebut consignee (konsinyi) atau komisioner, yaitu 

distro. 
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Hubungan hukum yang terjadi antara pemilik distro dengan supplier 

merupakan hubungan kerjasama antara kedua belah pihak saling mengikatkan 

dirinya untuk saling memberikan keuntungan dalam kegiatan bisnis yang mereka 

lakukan. Untuk memperlancar usahanya, Pemilik distro dengan Supplier 

memiliki suatu kontrak atau perjanjian yang mengikat yang menimbulkan hak 

dan kewajiban bagi keduanya. Dalam hal ini supplier memegang peranan sangat 

penting dalam menjamin ketersediaan barang pasokan yang dibutuhkan oleh 

perusahaan karena Supplier bertugas menyediakan sumber daya yang dibutuhkan 

oleh perusahaan untuk memproduksi barang tertentu. 

Perjanjian konsinyasi merupakan suatu perjanjian salah satu pihak yang 

memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk 

dijualkan dengan memberi komisi tertentu.
3
 Dalam hal ini juga dapat diartikan 

sebagai pengiriman barang dari distributor Distro bertindak sebagai penjual, 

dimana Supplier memberikan keuntungan berupa komisi yang sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana hak atas barang 

tersebut tetap melekat pada pihak pengirim. 

Kontrak atau perjanjian konsinyasi memang tidak diatur dalam 

KUHPerdata, sehingga termasuk dalam perjanjian tidak bernama (innominat), 

namun sedikit mirip dengan perjanjian penitipan suka rela yang diatur dalam 
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Pasal 1699 KUHPerdata.
4
Oleh karena tidak adanya pengaturan yang jelas dalam 

KUHPerdata tentang perjanjian konsinyasi, maka sarana perlindungan hukum 

yang terjadi dalam kontrak atau perjanjian konsinyasi adalah perjanjian yang 

murni atas kesepakatan yang  dibuat  oleh  Pemilik Distro dengan supplier pada  

saat  membuat  perjanjian. Perjanjian  ini  lahir  dari  kebebasan  para  pihak 

dalam membuat kontrak yang dilandasi dan  adanya asas kebebasan berkontrak 

serta asas Pacta Sunt Servanda yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Hal 

tersebut terjadi karena Buku III KUH Perdata (Perikatan) menganut sistem 

terbuka, artinya setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber dari 

perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun isinya yang mereka kehendaki 

baik yang diatur undang-undang maupun yang tidak diatur dalam undang-

undang. 

Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik Distro dan supplier termasuk 

perjanjian di bawah tangan, karena dibuat oleh kedua belah pihak tidak 

dihadapan Notaris. Perjanjian ini dibuat sebagai ikatan kedua belah pihak antara 

pemilik Distro dan supplier, perjanjian ini juga sebagai bukti jika sewaktu-waktu 

terjadi wanprestasi, maka perjanjian ini sebagai bukti dan salah satu pihak tidak 

dapat ingkar janji. Perjanjian yang telah disepakati para pihak diusahakan untuk 

dapat dijalankan dengan sebaik mungkin agar setiap pihak mendapatkan prestasi 

yang memang sudah menjadi haknya, namun dalam praktiknya perjanjian 
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tersebut dapat dimungkinkan terjadi suatu sengketa atau konflik yang disebabkan 

dari adanya suatu kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak 

sebagaimana mestinya atau yang biasa disebut dengan wanprestasi. 

Wanprestasi yang sering terjadi pada umumnya adanya barang rejectyang 

dikirim oleh supplier dan kemudian dibeli oleh konsumen sehingga konsumen 

meminta pertanggungjawaban dari pemilik distro untuk mengganti produk yang 

tidak sesuai sesuai dengan standar yang ada atau cacat. Peristiwa tersebut dapat 

menimbulkan kerugian bagi konsumen, Pemilik distro maupun supplier sendiri. 

Perjanjian kerjasama atau konsinyasi antara supplier dengan pemilik 

distro dibuat secara tertulis, namun dalam praktiknya masih adapihak yang 

ingkar janji atau wanprestasi. Ingkar janji atau wanprestasi terjadi karena supplier 

tidak menepati janji sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati didalam 

perjanjian kerjasama/konsinyasi, dalam hal ini kepastian hukum kurang 

menguntungkan bagi pemilik distro, karena pihak supplier ingkar janji atau 

wanprestasi, yaitu tidak memberikan prestasi kepada pemilik distro sebagaimana 

yang telah disepakati dalam perjanjian konsinyasi (kerjasama). Penyelesaian 

sengketa antara pihak supplier dengan pemilik distro dapat diselesaikan dengan 

cara mediasi atau musyawarah. Dalam penelitian ini Penulis telah melakukan 

prasurvey perjanjian kerjasama (konsinyasi) antara pemilik Chaca sebagai 

supplier dan pemilik Distro Starlight. 

Sengketa yang terjadi antara Chaca sebagai supplier dan Starlight sebagai 

Distro yang menjual produk dari Chaca. Dalam hal ini pihak supplier akan 
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memberikan keuntungan 10% dari penjualan produk Chaca yang terjual, namun 

dalam praktiknya pihak supplier tidak menepati janji, pihak Distro tidak 

mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 10% dari setiap penjualan produk 

dari Chaca selaku supplier. Pihak supplier juga telah melanggar perjanjian, pihak 

supplier akan menjual produknya hanya pada Distro Starlight, namun dalam 

praktiknya supplier juga menjual produknya pada Distro atau toko lain. Menurut 

informasi yang diterima penulis, di Kabupaten Demak, menurut informasi dari 

Distro Starlight   dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terdapat pelaku 

usaha Distro sebanyak 3 (tiga), Distro yaitu, Starlight, Casper Indict, Rae Distro, 

sedangkan supplier ada 3 (tiga) dari kota Jepara yaitu Chaca Store, Senja, dan 

Seven Outlet.
5
 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 

Antara Pemilik Distro Dengan Supplier dan Akibat Hukum Dalam Hal Terjadi 

Wanprestasi”. 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Distro Dengan 

Supplier? 
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2. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Dan Akibat 

Hukumnya Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Supplier Dan Pemilik 

Distro ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang akan 

diteliti sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik Distro 

dengan supplier. 

2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian dalam hal terjadi wanprestasi dan 

akibat hukumnya terhadap perjanjian kerjasama antara supplier dan pemilik 

Distro. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) manfaat yang hendak dicapai, yaitu : 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan  kontribusi 

bagi kalangan akademisi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, 

khususnya hukum perdata mengenai  menganai pelaksanaan perjanjian 

kerjasama antara pemilik Distro dengan supplier dan akibat hukumnya dalam 

hal terjadi wanprestasi. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian inidiharapkan dapat menjadi masukandan kontribusi, 

informasi dan wawasan bagi masyarakat khususnya mengenai pelaksanaan 
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perjanjian kerjasama antara pemilik Distro dengan supplier dan akibat 

hukumnya dalam hal terjadi wanprestasi. 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab berikutnya 

saling berkaitan, adapun sistematika penulisa dalam penelitian skripsi ini sebagai 

berikut : 

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan menguraikan mengenai Latar 

Belakang Permasalahan, PerumusanMasalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Pengertian 

Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Unsur Dalam Perjanjian, Asas-Asas Dalam 

Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi, Tinjauan Umum Tentang 

Distro dan Suplier, Pengertian Distro dan Pengertian Supplier. 

BAB III Metode Penelitian, bab ini akan membahas metode penelitian 

yang digunakan, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode 

Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian  Data dan Metode Analisa 

Data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan membahas permasalahan 

yang sedang diteliti yaitu mengenai  pelaksanaan perjanjian kerjasama antara 

pemilik Distro dengan supplier dan bentuk penyelesaian dalam hal terjadi 
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wanprestasi dan akibat hukumnya terhadap perjanjian kerjasama antara supplier 

dan pemilik Distro 

Bab V  Penutup, dalam bab lima ini berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil 

pembahasan. 

Daftar Pustaka  

Lampiran-lampiran 

 


