
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum tentang Jual – Beli 

1. Pengertian Jual Beli Secara Umum 
 

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling 

lazim diadakan  diantara  para  anggota masyarakat. Wujud dari 

perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-

kewajiban dari kedua belah pihak, yang  saling berjanji, yaitu si 

penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli  diatur dalam Pasal 

1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual 

beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah : 

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 
lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” 

 
Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata 

tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu 

perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk 

menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli 

berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak 

milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan 

berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada 

penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 

KUHPerdata.  

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua 
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belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai 

sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun 

kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum 

dibayar (Pasal 1458 KUHPerdata). Barang dan harga inilah yang 

menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 

1517 KUHPerdata, jika pihak pembeli tidak membayar harga 

pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang 

memberikan alasan kepada pihak  penjual  untuk menuntut ganti 

rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan 

Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata “harga“ tersebut harus berupa 

sejumlah uang. Jika  dalam  suatu perjanjian tidak menunjuk 

kepada dua hal tersebut (barang dan uang), maka itu akan 

merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar, atau kalau harga 

itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian 

kerja, dan begitulah seterusnya.  

Pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa di 

satu pihak ada barang dan di lain pihak ada  uang.  Tentang  

macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu 

terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan 

dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak 

untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.1 

Jual beli yang bersifat obligator dalam Pasal 1459 

KUHPerdata menerangkan  bahwa  hak   milik   atas   barang 

1 Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, (Pradya Paramita : Jakarta, 1986), hal.21 
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yang dijual belum akan berpindah tangan kepada  pembeli  

selama belum diadakan penyerahan yuridis menurut Pasal 612, 

613, dan 616 KUHPerdata. 

Dari  sifat  obligator  tersebut  dalam   perjanjian   jual beli, 

dapat dijabarkan menjadi beberapa hal yang pada intinya juga 

termasuk dalam sifat obligator tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

obyeknya (apa saja yang menjadi obyeknya), harga yang telah 

disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian  jual  beli, dan 

yang terakhir adalah hak dan kewajiban para pihak. 

Berpijak dari asas konsensualitas dalam perjanjian jual beli 

sejak tercapainya kata sepakat mengenai jual beli atas barang dan 

harga walaupun belum dilakukan penyerahan barang ataupun 

pembayaran maka sejak saat itulah sudah lahir suatu perjanjian 

jual beli. Asas konsensualitas itu sendiri menurut pasal 1458 

KUHPerdata mengatur sebagai berikut : 

“Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah 
mereka  mencapai  kata  sepakat  tentang  barang dan harga 
meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar”. 

 
 

Kata kosensualitas tersebut berasal dari bahasa latin 

consensus yang artinya kesepakatan. Kata kesepakatan tersebut 

mengandung makna bahwa para pihak yang bersangkutan telah 

mencapai suatu persesuaian kehendak. Artinya apa yang 

dikehendaki oleh para pihak telah tercapai suatu kesamaan, 

kemudian dari persesuaian kehendak tersebut tercapai kata 
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sepakat.  Sebagai  contoh  pihak  penjual  sebagai  pihak   

pertama ingin melepaskan hak milik atas suatu barang setelah 

mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalannya. Begitu pula di 

pihak kedua sebagai pihak pembeli yang menghendaki hak milik 

atas barang tersebut harus bersedia memberikan sejumlah 

nominal (uang) tertentu kepada penjual sebagai pemegang hak 

milik sebelumnya. 

Jual beli yang bersifat obligator dalam Pasal 1359 

KUHPerdata, bahwa hak milik atas barang yang dijual belum 

akan berpindah ke tangan pembeli selama belum  diadakan  

penyerahan menurut ketentuan Pasal 612 KUHPerdata yang 

menyebutkan bahwa penyerahan atas benda bergerak dilakukan 

dengan penyerahan nyata,  Pasal  613  bahwa  penyerahan 

piutang atas nama, dilakukan dengan membuat sebuah akta 

otentik atau di bawah tangan. 

Sifat obligatoir dalam perjanjian jual beli menurut 

KUHPerdata  maksudnya    bahwa    perjanjian    jual    beli  

akan timbul hak dan kewajiban bertimbal balik *ilik atas barang 

yang dibeli, dengan kata lain hak milik akan berpindah dari pihak 

penjual kepada pembeli setelah diadakan penyerahan.  

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul 

disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta 

kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pendukung perjanjian 
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sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-

masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang 

menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi pihak debitur. 

Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. 

Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib 

memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur.2 

Dalam jual beli yang menjadi kreditur adalah pembeli dan 

yang menjadi debitur adalah penjual. Ini tidak benar karena 

hanya menggambarkan sepihak saja, sedangkan jual beli adalah 

perjanjian timbal balik, baik penjual maupun  pembeli  sesuai 

dengan teori dan praktek hukum yang terdiri dari, yaitu :8 

a.     Individu sebagai persoon atau manusia tertentu; 
 

1. Natuurlijke persoon atau manusia tertenntu. 
 

Subjek jual beli berupa orang atau manusia 

harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat 

melakukan suatu perbuatan hukum secara sah. 

Seseorang harus cakap untuk melakukan tindakan 

hukum, tidak lemah pikirannya, tidak berada dibawah 

pengampuan atau perwalian. Apabila anak belum 

dewasa, orang tua atau wali dari anak tersebut yang 

harus bertindak. 

 

2 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Binacipta : Bandung 1987), hlm. 5 
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2. Rechts persoon atau badan hukum. 

Subjek jual beli yang merupakan badan hukum, 

dapat berupa kooperasi dan yayasan. Kooperasi 

adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan 

hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek 

hukum tersendiri. Sedangkan yayasan adalah suatu 

badan hukum dilahirkan oleh suatu pernyataan untuk 

suatu tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum, 

yayasan bertindak pendukung hak dan kewajiban 

tersendiri. 

3.  Persoon yang dapat diganti. 
 

Mengenai persoon kreditur yang dapat diganti, 

berarti kreditur yang menjadi subjek semula telah 

ditetapkan dalam perjanjian, sewaktu-waktu dapat 

diganti kedudukannya dengan kreditur baru. 

Perjanjian yang dapat diganti ini dapat dijumpai 

dalam bentuk perjanjian “aan order” atau perjanjian 

atas perintah. Demikian juga dalam perjanjian “aan 

tonder” atau perjanjian atas nama . 

Sedangkan menurut KUHPerdata, pihak-pihak dalam 

perjanjian diatur secara sporadis di dalam Pasal 1340, Pasal 

1315, Pasal 1317, Pasal 1318 KUHPerdata 3 , antara lain: 

a.     Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. 

3 , Pasal 1318 KUHPerdata 
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b.     Para  ahli   waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari     

  padanya. 

c.     Pihak ketiga. 

Sedangkan Jika subyek-subyek tersebut (usaha dagang dan 

pembeli) mengandung larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 

1468, 1469, dan 1470 KUHPerdata, maka mereka tidak dapat 

melaksanakan perjanjian jual beli. Usaha dagang yang berperan 

sebagai penjual dalam melayani pembeli dapat bertindak langsung 

tanpa keterikatan dengan perusahaan sebagai pihak yang 

memproduksi barang. Namun ada pula penjual yang berkedudukan 

sebagai penyalur resmi  yang  bertindak dan bergerak atas nama 

perusahaan atau agen resmi, seperti dalam perjanjian jual beli 

tersebut disini. Agen itu sendiri diartikan sebagai pihak yang 

menjalankan tugas sebagai penyalur untuk melayani konsumen 

dalam memenuhi kebutuhannya.4 

Melihat dalam menjalankan tugasnya, keberadaan penjual 

tersebut memiliki persamaan dalam melayani pembeli untuk 

mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi yang menyangkut 

masalah klaim dari pembeli terhadap barang yang megalami 

kesalahan produksi pabrik tentu tidak sama. 

Jika subyek perjanjian jual beli adalah yang bertindak, yang 

aktif, maka obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai 

hal yang diperlakukan oleh subyek, berupa suatu hal yang penting 

4 Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, (Pradya Paramita : Jakarta, 1986), hal. 113. 
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dalam tujuan untuk membentuk suatu perjanjian, yaitu berupa 

barang. Maka obyek perjanjian jual beli adalah hal yang 

diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur), dan hal terhadap mana 

pihak-berhak (kreditur) mempunyai hak. 

Pasal 1332 KUHPerdata menyebutkan bahwa hanya benda 

yang berada dalam perdagangan saja yang dapat menjadi obyek 

suatu perjanjian jual beli. Dengan demikian obyek dari perjanjian 

jual beli tidak hanya benda yang berupa hak milik saja, tetapi 

benda yang menjadi kekuasaannya dan dapat diperdagangkan, 

asalkan pada waktu penyerahan dapat ditentukan jenis dan 

jumlahnya. 

Menurut   Gunawan   Widjaja   dan    Kartini Muljadi, ketentuan 

umum mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1235 

KUHPerdata), dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam 

ketentuan jual-beli (Pasal 1474), penjual memiliki 3 (tiga) kewajiban 

pokok  mulai  dari  sejak  jual-beli  terjadi  menurut ketentuan Pasal 

1458 KUHPerdata. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip  

penjual  memiliki  kewajiban untuk:5 

a.    Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan 

kepada pembeli hingga saat penyerahannya. 

b.     Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah 

ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas 

permintaan pembeli. 

5 Gunawan Widjaja dkk, Jual Beli, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hal. 127. 
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c.     Menanggung kebendaan yang dijual tersebut. 

 
Dalam Pasal 1474 KUHPerdata menjelaskan bahwa, 

sebagai pihak penjual memiliki dua kewajiban penting dalam 

pelaksanaan perjanjian. Kewajiban tersebut adalah menyerahkan 

suatu barang dan menanggungnya. Mengenai penyerahan atau 

levering dalam KUHPerdata, menganut ‘sistem kausal’yaitu 

suatu sistem yang menggantungkan sahnya levering itu pada dua 

syarat : 

1.     Penyerahan  atau  levering  telah   dilaksanakan   oleh yang 

berhak berbuat bebas (beschikking sbevoegd) terhadap 

orang yang di-levering. 

2.     Sahnya titel dalam perjanjian jual beli yang  menjadi  dasar 

levering (penyerahan). 

Dari syarat tersebut diatas, khususnya sahnya titel yang 

menjadi dasar levering, dimaksudkan perjanjian obligator yang 

menjadi dasar levering tersebut. Adapun orang yang ‘berhak 

berbuat bebas‘ adalah pemilik barang sendiri atau orang yang 

dikuasakan olehnya. Mengenai penanggungan terhadap suatu 

barang dan atau barang yang kondisinya rusak (cacat produk) 

lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 KUHPerdata, yang 

menyatakan bahwa: 

“Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat 
tersembunyi pada barang yang dijual, yang  membuat barang itu 
tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan, atau yang 
demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si 
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pembeli  mengetahui  cacat- cacat itu, ia sama sekali tidak akan 
membeli  barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan 
harga yang kurang”. 

Maksud dari Pasal tersebut bahwa cacat yang membuat 

barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang 

dimaksud dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli secara 

normal atau wajar pada saat ditutupnya perjanjian, dalam hal ini 

perjanjian jual beli. Mengapa dikatakan sebagai cacat 

tersembunyi, karena cacat tersebut  tidak mudah  kelihatan 

apabila tidak dilihat secara jeli dan teliti. Tetapi apabila cacat 

yang dimaksud sudah terlihat sebelumnya, maka barang tersebut 

tentu bukan lagi disebut sebagai cacat tersembunyi, melainkan 

dikategorikan sebagai cacat yang nampak atau kelihatan. 

Menurut Yahya Harahap, cacat tersembunyi ialah cacat 

yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai lagi dengan 

tujuan pemakaian yang semestinya. 6 Pengertian cacat 

tersembunyi  dapat dibedakan  menjadi  2 (dua) pengertian, yaitu: 

a.     Cacat  tersembunyi positif. 
 

Maksudnya adalah apabila cacat barang itu tidak 

diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli 

sendiri   tidak   melihat   atau   mengetahui    bahwa barang 

tersebut cacat, maka terhadap cacat tersebut penjual 

berkewajiban untuk menanggungnya.                                          

Tentang cacat tersembunyi positif, lebih lanjut diatur 

6 M. Yahya Harahap, Segi – Segi Hukum Perjanjian, (Alumni : Bandung, 1986), hal.198. 
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dalam Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1510 KUHPerdata. 

Hal ini menurut Pasal 1504 KUHPerdata bila dikaitkan 

dengan Pasal 1506 KUHPerdata, dapat dikatakan bahwa 

penjual harus bertanggung  jawab apabila barang tersebut 

mengandung cacat tersembunyi, lepas dari penjual 

mengetahui adanya cacat atau tidak melihat, kecuali jika 

dalam hal yang sedemikian telah meminta diperjanjiakan 

bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun. 

b.     Cacat tersembunyi negatif. 
 

Apabila  cacat   terhadap   suatu   barang sebelumnya 

sudah diberitahukan oleh penjual kepada pembeli, dan 

dalam masalah ini pembeli  benar-benar sudah melihat 

adanya cacat terhadap barang  tersebut, maka pembeli 

sendiri yang akan menanggungnya. Dalam hal ada tidaknya 

cacat tersembunyi yang diderita oleh suatu barang sangat 

perlu diadakan suatu pembuktian. Untuk itu perlu dilihat 

mengenai apa, bagaimana, serta siapa yang dibebani tugas 

pembuktian. Pertama-tama diperingatkan, bahwa dalam 

pemeriksaan di depan hakim hanyalah hal-hal yang dibantah 

saja oleh pihak lawan yang harus  dibuktikan.   

Hal-hal  yang diakui kebenarannya, sehingga antara kedua 

pihak  yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah 

dibuktikan. 

Oleh karena itu, sebenarnya tidak tepat bila Undang- 
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Undang menganggap “pengakuan“ juga sebagai suatu alat 

pembuktian. Sebab hal-hal yang  diakui  kebenarannya,  oleh 

hakim harus dianggap terang dan nyata, dengan membebaskan 

penggugat untuk  mengadakan  suatu   pembuktian.   Juga   hal- 

hal yang  dapat dikatakan  sudah  diketahui  oleh  setiap  orang 

atau hal-hal yang secara kebetulan sudah diketahui sendiri oleh 

hakim, tidak perlu dibuktikan.7 

Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 KUHPerdata, 

bahwa: 

“Barang  siapa  mengajukan  peristiwa-peristiwa   atas nama ia 
mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-
peristiwa itu; sebaliknya barang  siapa mengajukan peristiwa-
peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan pula 
membuktikan peristiwa itu”. 

Untuk itu siapa yang mengajukan suatu hak yang menunjuk 

pada suatu peristiwa, harus memberikan pembuktian; sebaliknya 

barang siapa yang membantah suatu hak, dia juga harus 

membuktikan sehingga tidak  hanya  menyatakan pihak lawan 

yang salah, tetapi jika dia benar juga harus membuktikan 

kebenarannya. 

Dalam suatu perjanjian jual beli apabila pihak pembeli 

menuntut berdasarkan cacat tersembunyi, maka pihak pembeli 

harus dapat membuktikan tentang adanya cacat tersebut kepada 

penjual, dengan alasan karena hak pihak pembeli adalah untuk 

mendapatkan barang tanpa cacat. Memang dalam kenyataannya, 

7 Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata, (PT. Intermasa : Jakarta, 1994), hal. 177. 
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pihak pembelilah yang diberi beban untuk membuktikan. 

Mengenai apa saja yang harus dibuktikan apabila barang tersebut 

ternyata mengandung cacat tersembunyi, sekali lagi  bila 

mengacu pada Pasal 1504 KUHPerdata, hal-hal yang perlu 

diperhatikan adalah cacat yang dimaksud sudah ada sebelum 

ditutupnya perjanjian dan kedua belah pihak tidak mengetahui 

adanya cacat yang terkandung pada barang tersebut. 

Apabila  barang   tersebut   tidak   dapat   digunakan sesuai 

dengan tujuannya atau mengurangi pemakaiannya, maka sudah 

sepatutnya pembeli memberikan tuntutan kepada pihak penjual 

untuk menanggung atas keadaan barang yang dijualnya. 

Walaupun pihak penjual tidak bersalah, namun ia tetap 

diwajibkan untuk menanggung kerugian yang diderita oleh pihak 

pembeli. 

Kewajiban penjual adalah untuk memelihara dan merawat 

kebendaan     dan     merupakan     kewajiban     yang 

dibebankan berdasarkan ketentuan umum mengenai perikatan 

untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu sebagaimana  

diatur dalam Pasal 1235 KUHPerdata: 

“Dalam tiap-tiap perikatan umtuk memberikan sesuatu adalah 
termaktub  kewajiban  untuk  menyerahkan kebendaan yang 
bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah 
tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Kewajiban yang 
terakhir ini  adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-
persetujuan tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini akan 
ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”. 
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Selain kewajiban penjual, pembeli juga memiliki 

kewajiban.  Kewajiban    utama    pihak    pembeli    menurut 

Pasal 1513 KUHPerdata adalah membayar  harga  pembelian 

pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut 

perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan 

tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat  dan  pada 

waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 

KUHPerdata). 

Menurut Pasal 1515 KUHPerdata, meskipun pembeli tidak 

ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari 

harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan 

memberi hasil atau lain pendapatan. Sedangkan yang menjadi 

hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang  telah  

dibelinya  dari  si penjual. Penyerahan tersebut, oleh penjual 

kepada pembeli menerut ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata 

merupakan cara peralihan hak milik dari kebendaan yang dijual 

tersebut. 

Pasal 1234 KUHPerdata, menentukan setiap perjanjian 

adalah untuk memberikan  sesuatu,   untuk   berbuat   sesuatu, 

atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian yang harus dilakukan itu 

disebut prestasi.  

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap 

debitur dalam setiap perjanjian. Pemenuhan perjanjian adalah 

hakekat dari suatu perjanjian. Agar suatu perjanjian dipenuhi 
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oleh debitur, maka perlu diketahui sifat-sifat prestasi tersebut, 

adalah: 

a.     Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. 
 

b.     Harus mungkin. 
 

c.     Harus diperbolehkan (halal). 
 

d.     Harus ada manfaatnya bagi kreditur. 
 

e.     Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan. 
 

Jika salah satu perbuatan atau semua sifat tidak dipenuhi 

pada prestasi itu, maka perbuatan itu menjadi tidak berarti, dan 

perjanjian itu dapat batal atau dibatalkan. Tidak dipenuhinya 

kewajiban atau prestasi, ada dua kemungkinan yaitu  karena 

kesalahan debitur baik secara sengaja atau karena lalai 

(wanprestasi) dan karena keadaan memaksa (overmacht). 

  Pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah 

pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau 

dilakukan tidak menurut selayaknya. 8   Apabila  si  berutang 

(debitur)  disebutkan  dan  berada   dalam   keadaan wanprestasi,  

jika ia dalam melakukan  pelaksanaan  prestasi  perjanjian  telah 

lalai  sehingga  terlambat  dari  jadwal  waktu   yang   ditentukan 

atau  dalam  melaksanakan   prestasi   tidak   menurut sepatutnya 

atau  selayaknya.      

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang 

sangat penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si 

8 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hal. 20. 
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berhutang melakukan wanprestasi atau lalai. Kadang tidak 

mudah untuk mengatakan bahwa seorang lalai atau alpa, karena 

seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak 

diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli 

barang, misalnya tidak ditetapkan kapan  barangnya  harus 

dikirim ke tempat si pembeli, atau kapan si pembeli ini harus 

membayar uang harga barang tersebut. Paling mudah untuk 

menetapkan seorang itu melakukan wanprestasi ialah dalam 

perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu  

perbuatan.  

Apabila orang itu melakukannya,  artinya  ia melanggar 

perjanjian. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu 

barang atau untuk melakukan  suatu  perbuatan,  jika  dalam 

perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berhutang 

akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, 

pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada 

debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki 

pelaksanaan perjanjian. 

Jikalau prestasi dapat seketika  dilakukan,  misalnya dalam 

jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, 

maka prestasi tadi (dalam hal ini menyerahkan barang tersebut) 

tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak 

seketika dapat dilakukan, maka si berhutang perlu diberikan 

waktu yang pantas. 
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2. Pengertian Jual Beli Menurut Pakar Hukum 

 
R. Subekti memberikan pendapat mengenai pengertian jual 

beli, yaitu :9 

  “Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam 
manapihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan 
hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (si pembeli) 
berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang 
sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut”. 

 
Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah 

hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas 

barang tadi, yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau 

“levering” secara yuridis. 

Mengenai sifat dari perjanjian jual beli, menurut para ahli 

hukum Belanda, perjanjian jual beli hanya mempunyai sifat 

obligator, atau bersifat mengikat para pihak.  Menurut Wiryono 

Prodjodikoro, dalam setiap perjanjian ada dua macam subyek. 

Yang pertama dapat berupa individu, yaitu: penjual dan pembeli, 

dan yang kedua  adalah  seorang dapat berupa suatu badan  

hukum.  Kedua  subyek  hukum tersebut dalam suatu perjanjian 

jual beli, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. 

 

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta 

benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji 

9 R. Subekti, Aneka Perjanjian (cetakan ketujuh), (Alumni : Bandung, 1985), hlm. 1. 
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untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut 

pelaksanaannya. Supaya perjanjian mempunyai kekuatan hukum, haruslah 

memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, yakni;  

a. “adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan diri,  
b. adanya kecakapan untuk membuat perjanjian,  
c. adanya suatu hal/obyek tertentu dan  
d. adanya suatu sebab yang halal.” 

 
Keempat syarat  perjanjian diatas, merupakan syarat mutlak yang 

harus dipenuhi untuk syahnya suatu perjanjian, apabila salah satu syarat 

tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal 

(nietig). Bilamana kesepakatan terjadi disebabkan karena adanya kesesatan 

(dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) maka perjanjian tersebut 

dapat dimintakan pembatalan (vernieteg verbaar) kepada hakim dan apabila 

kesepakatan diberikan dengan secara tidak bebas, sehingg salah satu pihak 

dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka 

perjanjian itu adalah cacat dan karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas 

permintaan pihak yang telah memberikan kesepakatannya dengan secara 

tidak bebas atau oleh orang yang tidak cakap membuat perjanjian tersebut. 

Dari empat syarat perjanjian diatas, dua syarat yang pertama yakni 

mengenai sepakat dan kecakapan dari para pihak yang mengadakan 

perjanjian dinamakan syarat subyektif, dinamakan demikian karena 

berhubungan dengan orang-orangnya atau subyek hukum yang mengadakan 

perjanjian. Sedangkan dua syarat berikutnya yakni mengenai hal tertentu 

dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat obyektif, oleh karena 
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mengenai isi dari perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum 

yang dilakukan para pihak dalam perjanjian. 

Dilihat dari sahnya, suatu perjanjian dapat dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu: 

a. Esensialia 

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat 

yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti 

persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian. 

b. Naturalia 

Bagian ini merupakan sifat bawaan atau natuur perjanjian yang secara 

diam-diam melekat pada perjanjian sehingga menjamin tidak cacat 

benda yang dijual. 

c. Aksidentialia 

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian, dalam hal 

secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Dalam hukum perjanjian 

terdapat pula beberapa azas yang dapat dijadikan sebagai pedoman, 

azas-zas tersebut antara lain terdapat dalam pasal 1320, pasal 1338 

ayat 1, 2 dan 3 KUH Perdata. 

Pasal 1320 mencerminkan azas konsensualisme, menurut azas ini 

pada dasarnya untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan kata 

sepakat, melalui itu perjanjian menjadi mengikat dan tidak perlu lagi suatu 

formalitas pembuktiannya. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Pasal 1320 KUHPer 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari empat bagian yaitu: 

1. Buku I (Pertama) tentang Orang yaitu mengatur tentang hukum 

perseorangan dan hukum  keluarga, yaitu hukum yang 

mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek 

hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan 

seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian 

dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, 

sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku 

dengan disahkannya Undang-Undang  nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan. 

2. Buku II (Kedua) tentang Kebendaan yaitu mengatur tentang hukum 

benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki 

subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak 

kebendaan,waris dan penjamina, yang dimaksud dengan benda 

meliputi : 

a.     benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan 

dan kapal dengan berat tertentu); 

b.     benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya 

selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; 

dan  

c.     benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang). Khusus 

untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah 

dinyatakan tidak  berlaku dengan di undangkannya UU nomor 
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5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula  bagian mengenai 

penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku 

dengan di undangkannya UU tentang hak tanggungan. 

3. Buku III tentang Perikatan yaitu mengatur tentang hukum perikatan 

atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya 

mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur 

tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, 

antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan 

yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang 

timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan 

suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-

undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi 

KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa 

dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.10 

4. Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan 

kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam 

mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang 

berkaitan dengan pembuktian.                                                                     

       Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh 

para ahli hukum dan masih diajarkan pada fakultas-fakultas hukum di 

Indonesia. 

Syarat sah sebuah perjanjian dalam 1320 KUHPER yaitu : 

a.     Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

10 http://www.edukasippkn.com/2015/10/pengertian-definisi-kitab-undang-undang.html 
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b.     Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c.     Suatu pokok persoalan tertentu; 

d.     Suatu sebab yang tidak terlarang;11 

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif 

karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan 

syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif  karena 

kedua syarat ini harus dipenuhi oleh objek perjanjian.12 

Tidak di penuhinya syarat subjektif akan mengakibatkan suatu 

perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian 

tersebut batal apabila ada yang memohon pembatalan . Sedangkan 

tidak terpenuhinya syarat objektif akan mengakibatkan perjanjian 

tersebut batal demi hukum , artinya sejak semula dianggap tidak 

pernah dilahirkan suatu pernjanjian dan tidak pernah adana suatu 

perikatan. 13 

Berikut penjelasan syarat sah sebuah perjanjian yang ingin 

dijelaskan oleh penulis : 

1.     Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian kasus sepakat 

atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. 

Pasal 1321 KUHPER menentukan bahwa kata sepakat tidak sah 

apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan 

paksaan atau penipuan. 

11 http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/ 
12 Komariah . Hukum Perdata, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang , 2002, Hlm. 175-
177. 
13 Ibid. 
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2.     Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

Pasal 1330 KUHPER menentukan bahwa setiap orang 

adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang 

menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang 

tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam 

pasal 1330 KUHPER yaitu: 

a. Orang-orang yang belum dewasa; 

b. Mereka yang di taruh di bawah pengampuan; 

c. Orang-orang perempuan yang telah kawin.  

Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena pasal 

31 undang-undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan 

suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk 

melakukan perbuatan hukum.  

3.     Suatu pokok persoalan tertentu 

Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 

dan 1333 KUHPER. Pasal 1332 KUHPER menentukan bahwa 

Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat 

menjadi pokok suatu perjanjian. 

Sedangkan Pasal 1333 KUHPER menentukan : Suatu 

perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang 

paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan 

bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu 

terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. 
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4.     Suatu sebab yang diperkenankan 

Isi dari perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau 

tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum 

(Pasal 1337 KUHPER). Selain itu Pasal 1335 KUHPER juga 

menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab 

atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah 

tidak mempunyai kekuatan hukum.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

14 P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: 
Djambatan,2009,Hlm.334. 
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