
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian 

1. Pengertian Hukum Perjanjian 

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 

yang menyebutkan bahwa : 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih.”1 

 

Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa : 

“Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta 

benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau 

dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak 

melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk 

menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.”2 

 

 

 

 Menurut R. Subekti, berpendapat bahwa : 

1 Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1313. 
2 Wirjono Rodjodikoro, Asas - Asas Hukum Perjanjian, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm. 4. 
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“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 

kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.”3 

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian 

adalah kesepakatan yang terjadi antar satu orang atau lebih dengan satu 

orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya secara hukum atau 

tertulis yang harus memenuhi segala hak dan kewajibannya berdasarkan 

kesepakatan yang dibuat. 

2. Syarat Terjadinya Perjanjian 

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, 

yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukannya 

empat (4) syarat, yaitu : 

1) “Adanya para pihak yang sepakat untuk mengikatkan dirinya; 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 

3) Suatu hal tertentu; 

4) Suatu sebab yang halal.” 

a. Adanya para pihak yang sepakat untuk mengikatkan 

dirinya. 

Yang dimaksud sepakat adalah para pihak tidak dalam 

keadaan terpaksa atau tertipu atau adanya unsur kekhilafan. 

Seperti yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata pasal 1321, yang menyebutkan bahwa : 

3 Subekti, Hukum Perjanjian, Op.cit, hlm 1. 
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“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu 

diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan 

paksaan atau penipuan.” 

 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 

Yang dimaksud cakap adalah cakap dimata hukum, 

yaitu orang yang sudah dewasa dan dapat 

mempertanggungjawabkan segala tindakannya di mata 

hukum. Seperti yang disebutkan dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata Pasal 1329, yang menyebutkan 

bahwa : 

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat 

perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak 

dinyatakan tak cakap”. 

Pasal 330 KUH Perdata:  

“Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat 

perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 

tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.” 

Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 

Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan Undang-

undang Perkawinan : 
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“Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai 

umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah 

mencapai umur 16 tahun.” 

Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : 

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam 

keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus 

ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-

kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seseorang 

dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan 

karena keborosannya.” 

Yang dimaksud dengan mereka yang berada di bawah 

pengampuan adalah mereka yang memiliki kelemahan fisik 

maupun mental dan kejiwaannya yang di nilai tidak dapat 

bertindak atas kemauannya sendiri. 

c. Suatu hal tertentu. 

Dalam Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa : 

“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 kemudian dapat 

ditentukan atau dihitung.” 
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Perjanjian kesepakatan yang objeknya tidak memenuhi 

syarat dalam Pasal 1333 KUH Perdata akan menjadi batal. Yang 

termasuk dalam suatu hal tertentu, adalah : 

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1332 KUH 

Perdata, yang berbunyi : 

“Hanya barang-barang yang dapat 

diperdagangkan yang dapat menjadi pokok 

perjanjian".  

Berdasarkan Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata, yang 

berbunyi : 

"Barang-barang yang baru akan ada di kemudian 

hari dapat menjadi pokok perjanjian". 

d. Suatu sebab yang halal. 

Yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah 

dimana perjanjian dibuat beratasdasarkan adanya tujuan 

yang ingin dicapai, ada suatu sebab yang sah yang 

membuat perjanjia tersebut dibuat. Contohnya, sebab 

terjadinya utang dan piutang adalah dimana satu pihak 

menginginkan uang dan satu pihak ingin mendapatkan 

bunga, sahnya sebab perjanjian itu dibuat ditentukan pada 

saat perjanjian dibuat.  

Namun ada beberapa suatu sebab hal yang bertentangan dengan 

persyaratan ini, yaitu: 
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1. Perjanjian tanpa sebab, jika tujuan yang dimaksud oleh para 

pihak pada saat perjanjian dibuat tidak berdasarkan suatu 

sebab hal maka perjanjian tersebut tidak akan tercapai. 

Contohnya : para pihak membuat perjanjian atas suatu 

perikatan yang tidak ada maksud tertentu. 

2. Perjanjian dengan sebab palsu. Yang dimaksud dengan 

sebab palsu adalah suatu sebab yang dibuat oleh para pihak 

dengan menutupi maksud yang sebenarnya atau tidak 

memberikan dasar yang sebenar-benarnya. 

3. Perjanjian dengan sebab tidak halal. Yang dimaksud 

dengan sebab tidak halal adalah hal-hal yang bertentangan 

dengan undang-undang, melanggar ketertiban umum serta 

kesusilaan. 

Syarat ‘adanya kesepakatan antar pihak’ dan ‘kecakapan untuk 

melakukan suatu perjanjian’ merupakan syarat yang bersifat subyektif, 

dimana syarat ini berbicara mengenai pihak-pihaknya. Sedangkan syarat 

‘suatu hal tertentu’ dan ‘suatu sebab yang halal’ adalah syarat yang 

bersifat obyektif, yaitu syarat yang berbicara mengenai objek dalam 

perjanjian tersebut. Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka 

salah satu pihak memiliki hak untuk membatalkan perjanjiannya. Pihak 

yang dapat melakukan pembatalan adalah pihak yang tidak cakap hukum 

atau pihak yang sepakat secara tidak bebas atau dipaksa. Dan apabila 

syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan batal 
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demi hukum, yang berarti sejak awal tidak pernah dilahirkan suatu 

perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. 

3. Kelalaian/Wanprestasi 

Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang 

mengadakan perjanjian, tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dalam 

kesepakatannya. Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu 

pihak dapat berupa empat jenis, yaitu: 

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian. 

2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan. 

3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian. 

4. Melanggar apa yang dilarang dalam perjanjian. 

4. Hapusnya Perjanjian 

Hapusnya suatu perjanjian terjadi dikarenakan beberapa hal, yaitu ; 

a. Pembayaran 

Pembayaran adalah setiap pemenuhan hak dan kewajiban 

para pihak dalam perjanjian yang dilakukan tanpa adanya 

pemaksaan.  Berdasarkan Pasal 1382 KUH Perdata berakhirnya 

suatu perjanjian atau hapusnya suatu perjanjian terjadi karena 

adanya pembayaran oleh terutang kepada pihak yang 

berpiutang. Suatu perikatan dapat terhapus juga oleh pihak 

ketiga, yang tidak berkepentingan selagi pihak ketiga bertindak 

mengatasnamakan pihak yang berutang. 

 

Universitas Internasional Batam 
 

Angelia Kristina. Tinjauan tentang Perjanjian Kerjasama Pembelian Buku antara Sekolah Theodore 
dengan Penerbit Buku, 2019. 
UIB Repository©2019



13 
 

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan 

atau penitipan uang atau barang pada Panitera Pengadilan 

Negeri 

Adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan 

apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran utang dari 

debitur, setelah kreditur menolak pembayaran, debitur dapat 

memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan 

penawaran pembayaran tersebut yang diikuti dengan 

penyerahan uang atau barang sebagai tanda pelunasan atas 

utang debitur kepada Panitera Pengadilan Negeri. Setelah 

penawaran pembayaran disahkan oleh Pengadilan Negeri, maka 

barang atau uang yang akan dibayarkan disimpan atau 

dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dengan demikian 

berakhirlah utang piutang itu. 

c. Pembaharuan utang atau novasi 

Adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang 

menggantikan suatu perjanjian lama.  Menurut Pasal 1413 

KUH Perdata ada 3 jenis cara melaksanakan suatu 

pembaharuan utang atau novasi, yaitu yang diganti debitur, 

krediturnya (subyeknya) atau obyek dari perjanjian itu. 

d. Kompensasi atau Perjumpaan Utang 

Adalah suatu cara penghapusan/pelunasan utang dengan 

jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang 

secara timbal-balik antara kreditur dan debitur.  Jika debitur 
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mempunyai suatu piutang pada kreditur, sehingga antara 

debitur dan kreditur itu sama-sama berhak untuk menagih 

piutang satu dengan lainnya. 

Menurut Pasal 1429 KUH Perdata, perjumpaan utang ini 

dapat terjadi dengan tidak membedakan darimana sumber 

utang-piutang antara kedua belah pihak itu telah terjadi, 

kecuali: 

i. Apabila penghapusan/pelunasan itu dilakukan dengan 

cara yang berlawanan dengan hukum. 

ii. Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang 

dititipkan atau dipinjamkan. 

iii. Terdapat sesuatu utang yang bersumber pada tunjangan 

nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita.” 

e. Percampuran utang 

Adalah apabila kedudukan sebagai orang berpiutang 

(kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul pada satu 

orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang 

dengan mana utang-piutang itu dihapuskan, misalnya: debitur 

menikah dengan krediturnya, atau debitur ditunjuk sebagai ahli 

waris tunggal oleh krediturnya. 

f. Pembebasan utang 

Menurut Pasal 1439 KUH Perdata, “Pembebasan utang 

adalah suatu perjanjian yang berisi kreditur dengan sukarela 

membebaskan debitur dari segala kewajibannya.” 
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Artinya, kreditur yang adalah pihak yang berpiutang, secara 

cuma-cuma mengakhiri piutangnya dari pihak yang berutang, 

dan pihak berutang lepas dari kewajibannya untuk melunasi 

utangnya kepada yang berpiutang. 

g. Musnahnya barang yang terutang 

Adalah jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian 

musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga 

sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada atau 

tidak, maka hapuslah perikatannya jika obyek dalam perikatan 

tersebut musnah atau hilang di luar kesalahan yang berutang 

dan sebelum ia lalai menyerahkannya. 

h. Pembatalan 

Menurut Pasal 1446 KUH Perdata pembatalan atas suatu 

perjanjian terjadi dikarenakan pihak yang melakukan perikatan 

dibuat oleh orang yang belum dewasa atau yang berada 

dibawah pengampuan. Menurut Prof. Subekti  permintaan 

pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif 

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :  

1) Secara aktif menuntut pembatalan perjanjian 

tersebut di depan hakim; 

2) Secara pembelaan maksudnya adalah menunggu 

sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi 
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perjanjian dan baru mengajukan kekurangan dari 

perjanjian itu. 

5. Bentuk-bentuk perjanjian 

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, 

yaitu: 

1) Perjanjian obligatoir 

Artinya perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk 

menyerahkan atau membayar sesuatu. Perjanjian  obligatoir 

terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. 

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang 

membebankan prestasi hanya pada satu pihak. 

Misalnya perjanjian hibah, perjanjian 

penanggungan (borgtocht), dan perjanjian 

pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan 

perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang 

membebankan prestasi pada kedua belah pihak. 

Misalnya jual beli. 

b) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas 

beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian 

di mana pihak yang satu memberikan suatu 

keuntungan kepada pihak yang lain tanpa 

menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya 

hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa 
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bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. 

Sedangkan perjanjian atas beban adalah 

perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu 

untuk melakukan prestasi berkaitan langsung 

dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak 

lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual 

beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam 

dengan bunga. 

c) Perjanjian konsensuil, perjanjian riil dan 

perjanjian formil. Perjanjian konsensuil adalah 

perjanjian yang mengikat sejak adanya 

kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya 

perjanjian jual beli dan perjanjian sewa 

menyewa. Sedangkan perjanjian riil adalah 

perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan 

kesepakatan, namun juga mensyaratkan 

penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. 

Misalnya perjanjian penitipan barang dan 

perjanjian pinjam pakai. Perjanjian formil 

adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata 

sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, 

sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh 

undang-undang. Contohnya pembebanan 

jaminan usia. 
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d) Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan 

perjanjian campuran. Perjanjian bernama adalah 

perjanjian yang secara khusus diatur di dalam 

undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah 

perjanjian yang tidak diatur secara khusus di 

dalam udang-undang. Misalnya perjanjian 

leaseing, franchising dan factoring. Sedangkan 

perjanjian campuran adalah perjanjian yang 

merupakan kombinasi dari dua atau lebih 

perjanjian bernama. Misalnya perjanjian 

pemondokan (kost) yang merupakan campuran 

dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian 

untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci 

baju, menyetrika baju, dan membersihkan 

kamar) 

2) Perjanjian non obligatoir  

Yaitu perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang 

untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Perjanjian non 

obligatoir terbagi menjadi: 

a) Zakelijk overeenkomst, adalah perjanjian yang 

menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari 

seseorang kepada orang lain. Misalnya balik 

nama hak atas tanah. 
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b)  Bevifs overeenkomst, adalah perjanjian untuk 

membuktikan sesuatu. 

c)  Liberatoir overeenkomst, adalah perjanjian 

dimana seseorang membebaskan pihak lain dari 

suatu kewajiban. 

d) Vaststelling overenkomst, adalah perjanjian 

untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan 

luas perhubungan hukum di antara para pihak. 

6. Asas-asas Perjanjian 

Berdasarkan aturan yang terkandung gidalam KUHPerdata (Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata), terdapat 5 asas yang berlaku dalam 

membuat perjanjian, yaitu : 

a) Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract) 

Menurut KUHPerdata pasal 1338 “Semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya.” Dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian apapun yang dilakukan oleh setiap orang yang 

dianggap sah (dalam hal ini sah dewasa dalam hukum) 

dapat melakukan suatu perjanjian, dan selagi perjanjian 

yang dibuat tidak melanggar Hukum dan atau Undang-

undang yang berlaku, norma kesusilaan, dan ketertiban 

umum. 

b) Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda) 
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Yaitu adanya unsur kepastian hukum selama 

berlangsungnya perjanjian tersebut, contohnya saat ada 

pihak yang melanggar hak dan atau kewajibannya dalam 

perjanjian yang disepakati, maka secara pasti hakim dapat 

memberikan putusan terhadap si pelanggar dan pihak yang 

dirugikan memiliki perlindungan hukum. 

c) Asas Konsensualisme (Concensualism) 

Asas ini berbicara bahwa pada dasarnya suatu perjanjian 

telah terjadi ketika adanya suatu kesepakatan atau kata 

sepakat oleh parah pihak, seperti yang disebutkan dalam 

pasal 1320 KUHPerdata. Namun, ada pengecualian jika 

perjanjian yang disepakati adalah perjanjian formil atau 

perjanjian riil, yang memiliki ketentuan berdasarkan 

undang-undang yang harus dipenuhi. 

d) Asas Itikad Baik (Good Faith) 

Disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdata bahwa suatu 

perjanjian harus dilakukan berdasarkan itikad baik, yang 

dimaksud dalam hal ini adalah perjanjian dibuat 

beratasdasarkan kepercayaan dan kemauan baik dari para 

pihak. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Penerbit Buku 

1. Pengertian Penerbit Buku 
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Penerbit buku adalah sebuah instansi perusahaan yang bergerak 

dibidang publikasi buku dari pengarang maupun penulis, dalam hal ini 

buku yang dimaksud memiliki banyak jenis, seperti buku cerita anak, 

buku mata pelajaran, buku novel, komik dan lainnya. 

Pada umumnya sebuah penerbit buku akan menjalin hubungan 

kerja sama dengan toko buku, perpustakaan dan juga sekolah. Toko 

buku yang menjadi sarana bagi masyarakat yang dapat diakses dengan 

bebas untuk dapat melakukan pembelian, yang dapat disebut juga 

bahwa toko buku adalah toko yang menjual buku secara retail atau 

yang biasa disebut dengan eceran. Perpustakaan menjadi tempat 

dimana banyak pengetahuan dapat ditemukan melalui buku, 

perpustakaan juga memberikan akses bebas bagi masyarakat namun 

buku tidak diperjualbelikan, hanya untuk dimanfaatkan di tempat atau 

peminjaman. 

Lain hal dengan sekolah, sekolah menyediakan buku bagi siswa/i 

nya melalui transaksi pembelian. Tiga tempat berbeda namun 

membutuhkan pemasok yang serupa, yaitu penerbit buku sebagai 

sumber penyedia buku. 

2. Tugas dan Tanggungjawab Penerbit 

Menyediakan segala kebutuhan konsumen dalam hal ini 

menyediakan buku tepat pada waktunya dan sesuai dengan jumlah 

pemesanan seperti yang ada pada ketentuan perjanjian yang dibuat 

sebelumnya. Penerbit juga bertanggungjawab untuk menyediakan 
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buku dengan kondisi yang baik, tidak adanya cacat fisik atau kesalahan 

dalam konten buku tersebut. 

3. Hak dan Kewajiban Penerbit sebagai Penjual 

a) Hak Penerbit 

1. Penerbit berhak untuk meminta bayaran dari pembeli atas 

transaksi pembelian yang telah dijalankan sesuai dengan 

masa waktu jatuh tempo yang telah diperjanjikan.  

b) Kewajiban Penerbit 

1. Penerbit wajib menyerahkan barang yang merupakan objek 

transaksi kepada pembeli sesuai dengan yang disepakati 

dalam perjanjian, tidak ada cacat produk dan tepat waktu. 

2. Penerbit sebagai penjual wajib menanggung akibat dari 

cacat-cacat tersembunyi dalam objek transaksi yang belum 

diketahui dan menjamin kondisi objek secara baik, seperti 

yang disebutkan dalam pasal 1491 KUHPerdata yang 

berbunyi “Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual 

terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu 

pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan 

tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut 

yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga 

menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.” 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli 

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli 
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Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah “suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar 

harga yang telah dijanjikan.” Secara terminologi jual beli didefinisikan 

dengan ‘tukar menukar harta secara suka sama suka’ atau ‘peralihan 

pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang 

diperbolehkan.’4 

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli memiliki konsep 

tukar menukar suatu benda yang memiliki nilai sehingga hubungan 

timbal balik diantaranya saling menguntungkan, dimana diantaranya 

telah ditentukan bersama bagaimana bentuk ataupun proses yang akan 

dilakukan. 

2. Unsur Perjanjian Jual Beli 

1) Objek Jual Beli 

Objek yang disebutkan dalam suatu perjanjian adalah suatu 

barang atau benda, benda yang di maksud memiliki arti yang luas. 

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1332 KUHPerdata “hanya 

barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi 

pokok suatu perjanjian”. Barang yang disebutkan berupa : 

Pasal 503 KUHPerdata: 

“Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh” 

Pasal 504 KUHPerdata: 

4 Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta : Kencana,2003), h.192-193. 
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“Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, 

satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua 

bagian berikut.” 

Pasal 505 KUHPerdata: 

”Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan 

atau tak dapat dihabiskan; kebendaan dikatakan dapat 

dihabiskan, bilamana karena dipakai, menjadi habis.” 

 

2) Harga 

Harga adalah suatu ketetapan jumlah yang harus dibayarkan 

dalam bentuk uang, berapa jumlah harga ditentukan oleh para 

pihak dan dengan adanya ketetapan tersebut maka itu menjadi 

kewajiban pembeli untuk membayarkan sejumlah uang kepada 

penjual. Berikut beberapa metode cara dilakukannya pembayaran : 

a) Pembayaran Tunai 

Yaitu metode yang sederhana dimana pembayaran 

terjadi secara langsung ketika adanya kata sepakat oleh 

para pihak dan penyerahan suatu objek jual beli 

tersebut. 

b) Pembayaran Jual Beli dengan Cicilan 

Metode ini berlangsung dengan adanya pembayaran 

secara berkala, namun objek jual beli telah diterima 
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pada saat pembayaran di awal, dan dengan adanya 

ketentuan para pihak yang mengatur sisa dari 

pembayaran tersebut, serta cicilan tersebut akan 

menjadi hutang piutang bagi kedua pihak. 

c) Pembayaran Jual Beli dengan Pemesanan 

Merupakan metode yang melakukan pemesanan 

terlebih dahulu oleh para pihak dengan mengikatkan 

dirinya pada suatu perjanjian yang berisikan hak serta 

kewajiban kedua belah pihak berkenaan dengan objek 

jual beli yang dipesan. Setelah adanya kelengkapan 

objek jual beli akan dilanjutkan ke proses pembayaran 

oleh pembeli kepada penjual.  

 

D. TINJAUAN TENTANG PENDIDIKAN 

1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.5 

5 Indonesia, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 20 tahun 2003, Ps. 1. 
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Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional 

Indonesia) pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk 

memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan batin), pikiran (intellect) 

dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya.6 

 Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan unsur penting yang 

tertanam pada diri setiap manusia yang diperoleh dari bimbingan belajar secara 

verbal maupun non-verbal disetiap lingkungan dimanapun manusia tersebut 

berada serta ajaran berupa ilmu pengetahuan, moral, akhlak dan santun. 

Pendidikan yang diperoleh juga secara akademik dari Sekolah yang merupakan 

sarana dimana proses kegiatan belajar berlangsung sesuai dengan jenjang masing-

masing anak. 

2. Tujuan Pendidikan Nasional 

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.7 

  Tujuan pendidikan menurut para ahli : 

6 http://www.teoripendidikan.com/2015/01/makalah-pendidikan-menurut-ki-hajar.html diakses 
pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 14:38 Wib. 
7 Indonesia, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 20 Tahun 2003. 
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Todaro & Smith menyatakan bahwa pendidikan 

memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia 

untuk menyerap teknologi modern, dan untuk mengembangkan 

kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang 

berkelanjutan.8 

Nazili Shaleh Ahmad Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk 

anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, 

berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat 

mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi 

beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikanya.9 

 Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki tujuan 

untuk menciptakan generasi yang lebih maju baik secara akademis ataupun non-

akademis, bukan hanya sebatas kecerdasan namun tingkah laku yang baik untuk 

menghasilkan nilai masyarakat yang bermutu bagi bangsa dan negara sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

3. Jalur Pendidikan 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 telah ditentukan jalur 

pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu : 

(Pasal 13) 

8 Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. ( Jakarta: 
Erlangga). Jilid 1 Edisi Kedelapan. hal 404. 
9 Nazili Shaleh Ahmad, Pendidikan dan Masyarakat, (Yogyakarta : CV. Bina Usaha 1982) hal 3. 
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“Ayat 1, Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, 

nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan 

memperkaya. 

Ayat 2, Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka 

dan/atau melalui jarak jauh.” 

 

(Pasal 14) 

“Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.” 

 “Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) 

dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta pendidikan tinggi yaitu berbentuk 

program pendidikan diploma atau sarjana atau yang diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi lainnya.” (Disebutkan dalam pasal 17, 18 dan 19) 

Sekolah yang sebagai jalur tercapainya pendidikan tersebut tentu 

memerlukan tenaga pendidik yang memiliki standarisasi yang cukup untuk 

menjadi pengajar/guru dan berkompeten, seperti yang disebutkan berikut ini : 

(Pasal 6) 

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 
guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.” 

Dari paparan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam jalur pendidikan 

dibagi menjadi beberapa bagian, tergantung pada tingkatannya masing-masing 
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serta memiliki sistematika pengajaran yang berbeda. Dalam bidang pendidikan 

khususnya sekolah tentu memerlukan tenaga pendidik yang pada umumnya kita 

kenali sebagai Guru, guru yang sebagai tenaga pendidik harus memenuhi syarat 

kualifikasi dirinya agar memiliki kualitas yang baik agar dapat memberikan 

pengajaran bagi anak-anak sekolah. 
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