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ABSTRAK SKRIPSI
Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN PENGIRIMAN
BARANG STUDI KOMPARASI ( PADA PT. POS INDONESIA DENGAN
TIKI DI KABUPATEN KUDUS)” bertujuan mengetahui pertanggungjawaban
pengiriman barang perusahaan pengangkutan dalam pengiriman paket barang.
Permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana
substansi dan pelaksanaan pertanggungjawaban pengangkut dalam perjanjian
pengiriman barang di PT. Pos Indonesia dan TIKI di Kabupaten Kudus.
Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis.
Metode yang digunakan dalam penelitian yakni teknik pengumpulan data, penulis
menggunakan data primer dan data sekunder. Data disusun secara sistematis dan
dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh penjelasan yang lebih terperinci
mengenai permasalahan yang dibahas dan disusun sebagai skripsi yang bersifat
ilmiah.
PT. Pos Indonesia dan TIKI Cabang Kudus, bertanggung jawab atas segala
kerugian yang diderita oleh pengirim barang atau pihak ketiga karena
kelalaiannya dalam melaksanakan tugas. Keselamatan barang kiriman berada
dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan, pihak perusahaan memberikan
jaminan atas kerugian yang diderita pengguna jasa terhadap barang kiriman jika
terjadi kerusakan atau kehilangan dan untuk mengenai upaya penyelesaian
terhadap kerugian yang timbul apabila terjadi wanprestasi terhadap pengangkutan
paket barang, pihak perusahaan pengangkut memberikan jaminan kepada paket
barang dengan cara memberikan kesempatan konsumen untuk melaporkan setiap
permasalahan yang timbul akibat wanprestasi, akan diupayakan penyelesaian
klaim dari perusahaan.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Ganti Rugi, Pengangkut, Pengirim, PT. Pos, TIKI.
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