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lSI RD1GKASAN : 

r.asal,C'h penelitian :, Jika ditinjau dari aspek hukum, maka manfaat 

apa yang diperoleh para pengusaha dalam rnengernbangkan usahanya me 

lalui kegiatan leasing serta bagaimana realisasi dan mekanisrne pe~ 

berian surnber pembiayaan (modal) oleh ~rusahaar leasing kepada p~ 
, 

ra pengusaha untuk mendapatkan barang-barang modal. 

Tujuan penelitian : Untuk menghimpun data dan.mendapatkan informasi 

mengenai manfaat kegiatan leasing bagi para pengusaha dalam upaya 

mengembangkan dunia usaha serta untuk mengetahui berbagai masalah 

yang berkaitan dengan mekanieme pemberian sumber pembiayaan (modal) 

oleh perusahaan leasing kepada para pengusaha. 
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Dengan diketahuinya kegiatan leasing yang ada dalam praktek akan 

bermanfaat bagi para pengusaha pada khu8usnya dan dapat menambah ser 

ta memperkaya khasanah studi ilmu hukum pada umumnya. 

Pene11tian ini merupakan ,pen~11t1an yang bertipe doktrinal atauQij.$ 

normAt1! I yll1 tu pannl1 tian hukum Ylm~ menesunaltan number data oel:undair 

etnu "umber data yang berasal dari bah6n kepustakaan. 

3umbcr data dal<'m pene11tian ini diperoleh dari peraturan perun

dnnC-llndane':Jn yene berka1 tan denC<ln ma:l~loh prClkte\t kC[:;inton le<l<;il1C 

pacto penccmbnncan dun1a u~aha serta bahan baeaan lain yang dapat menun

jancnya, sela1n itu juga ditunjang dengan sumbcr data lapangan y~nz 

bcroGaool'dori I<etenmcan!penjeleson a t au do kumen resmi dari pejolmt 

ynnc tcrkait dnl~m peneli\ian in1. 

sedanckcn teknik pencumpulan datanya dilakukan dengan rnengeunak2n 

s t ud L dokumen, yai tu me nglva ji peraturan perundangan yang be r ka i. tan de-. 

nc"n pr-ak t ek kegiatan Leau I ng oerta bahan bacaan LaLnny a yanG d1 tun

j~nG dencon wawcncnrn longDunc atou memberikan daftar pertanyaan kcpn

dn pe j oba t yang tcrlt(lit dengan praktek ke g i a t an leasing. 

;,(;.1:111 ':,r,c'li"iD lmnlit~,tif, y;Jitu data yr,l)G suclc',h tcrllUmpul dikaji de

rerundnnc-undnnc'.n YDn~ barlaku dan teor1 hukum lens1nc ynnc ada di 
•Incone::;in
 

I,e2s1ng sebage I s&l"h satu sistim pembiayoan mempunyai pe ranan da


l~m men1ngkatk~n pembangunan perekonornian nasional terutama dalam
 

meng?tas1 kesulitcn sumber pembiayaan untuk mendapatkan barang


b~r£ng modal yang diperlukan oleh p~ra pengusaha.
 

Disamp1ng 1tu kegiatan leasing sangat bermanfaut bagi para pengu


aahu da Lam rangka mengembClngkan dunia uaahanya , l'::rnfaat yang dip!:
 

roleh para pengusaha adalah sebaGai ber!kut :
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_	 dengan melalui leasing para pengusaha dapat memperoleh barang 

modal secara cepat dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, di , 
bandingkan dengan fasilitas yang disediakan oleh lembaga.perban

kan; 

_ Bagi pe~sahaan yang ingin mengembangkan proses produksi secara 
, 

cepat. akan tetapi ti~ak mempunyai modal tunai dapat mengadakan 

perjanjian leasing dengan jalan sewn beli yang dapat diangsur se

tiap bulan atau setiap tiga bulan sekali; 

- Dengan perjenjian leaeing, make biaya untuk pengeluaran modal tu

nai dap£.t dihemat, dibanding deng<.n membeli secara tunai; 

- Barang modal yang diperoleh dari perusahaan leasing (lessor) tidak 

harus utuh. tetepi dapat diperoleh delam bentuk sebagian-sebagian. 

Dalam melaksanakan perjanjian leasing, masing-masing pihak terikat 

pade ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut dan para pi

hak diharapkan k6neekwen dalam melaksanakan perjanjian tersebut se


suai dengan kesepakatan bersama.
 

Dalem,mekanisme perjanjian leasing ternyata terdapat lembaga lain
 

yang saling berhubungan satu sarna lain, sehingga merupak~n satu kesa


tucn dal2m perjanjian leasing, Lembaga-Iembaga tersebut adalah su


pplier atau pabrilt2.n dan pe r-usahaan e surans.L,
 

• 

iii
 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PENELITIAN TlNJAUAN VURIDIS TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN DUNIA USAHA L BUDI KAGRAMANTO




