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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pengertian perikatan adalah hubungan hukum (yang terletak dalam 

lapangan harta kekayaan) antara satu orang/lebih dengan satu orang 

lain/lebih, dimana pihak yang satu melakukan prestasi diikuti kontrak 

prestasi dari pihak lain. Peristiwa seperti diatas paling banyak dilahirkan 

dari suatu peristiwa dimana dua orang atau pihak saling menjanjikan 

sesuatu. Peristiwa demikian paling tepat dinamakan perjanjian, yaitu suatu 

peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji yang bisa melahirkan 

sebuah perikatan.
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Bagian pada buku III KUH Perdata memuat peraturan mengenai 

perjanjian-perjanjian bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang banyak 

dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertent. 

Misalnya: jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perjanjian 

perburuhan, pemberian (Shenking) dan sebagainya. Untuk itu perihal 

perjanjian menganut azas “kebesan berkontrak” artinya orang siapa saja 

bebas membuat perjanjian apa saja. 

Pengertian pelaku usaha sudah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

memberikan pengertian bagi pelaku usaha sebagai berikut:  

                                         
1
 J.Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), PT. Alumni, Bandung, 1999, hal 38. 
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“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan-kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi” 

Dalam kurangnya pengetahuan dan pemahaman saat inilah yang 

dapat menyebabkan konsumen yang menjadi objek pada bisnis untuk 

meraut sebuah keuntungan yang sangat sebesar-besarnya oleh pelaku 

usaha. Salah satu pada bagian dari perlindungan konsumen dari pelaku 

usaha yang menjadikannya hanya sebagai ladang objek bisnis, sehingga 

dapat mendapatkan banyak kerugian bagi konsumen ini adalah ganti rugi 

terhadap produk cacat yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. 

Dalam usaha saat ini tentu yang menjadi keuntungan dan kerugian 

bagi pihak para konsumen dalam bisnis perlengkapan rumah yaitu pagar 

dan kanopi. Hal ini menjadikanya banyak kebutuhan konsumen yang 

harus dilaksanakan bagi pelaku usaha yang guna untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. Dengan ini keterbatasan bagi pelaku usaha dibidang 

pembuatan, tentu saja menjadikan pekerjaan yang berat agar memenuhi 

kebutuhan bagi para konsumen tersebut. Pelaksanaan pembuatanya 

tersebut dalam waktu yang tidak secepat prosesnya. Akan tetapi dengan 

proses yang pengerjaannya lambat dan belum tentu terlaksananya suatu 

kebutuhan konsumen sangat terganggu. 

Dengan ini penelitian tersebut penulis sangat ingin melakukan 

penelitian terhadap tanggung jawab jasa las karena berdasarkan faktanya 

dilapangan penulis menemukan kasus yang berupa pihak jasa las 
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melakukan kelalaian dan ketidak sesuaian pengerjaan pagar dan kanopi 

sehingga merugikan konsumen yang merasa dirinya dirugikan. 

Dalam kasus tersebut penulis melaksanakan penelitian pada jasa las 

yang salah satu jasa las yang berada dirumahan yang sudah dikenal 

masyarakat didalam Kabupaten Kudus yang berada dikecamatan wergu 

kulon dan wergu wetan. Daripada ini dapat dikatakan jasa las adalah 

pelaku usaha ini menyediakan jasa pembuatan pagar dan kanopi. 

Dalam kasus apa yang terjadi dalam jasa las pada yang pertama 

konsumen menagih pertanggung jawaban terhadap kanopi yang tidak 

sesuai dengan pesanan. Kanopi yang diberikan pada jasa las tidak sesuai 

pesanan atas permintaan konsumen. Kasus yang kedua tidak adanya surat 

perjanjian tertulis antara jasa las dengan konsumen. Tidak adanya surat 

perjanjian membuat permasalahan pelaku usaha dapat berbuat seenaknya 

terhadap konsumennya. Kasus ketiga pesanan tidak tepat waktu dari awal 

perjanjian. Sehingga membuat cemas konsumen jika terjadi keterlambatan 

pesanan sehingga melebihi batas perjanjian.
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Berdasarkan kalimat latar belakang diatas penulis tertarik ingin 

membahas mengenai bentuk tanggung jawab jasa las terkait pelaku usaha 

dalam memberikan ganti rugi atas keterlambatan dan ketidak sesuaian 

yang dapat merugikan konsumen. Dengan penelitian ini penulis akan 

membuat skripsi yang berjudul yaitu: 

                                         
2
 Mudjono, “Wawancara Pribadi”, Konsumen, 20 Oktober 2018, Kudus. 
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“Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pembuatan Pagar dan Kanopi 

Terhadap Konsumen Atas Keterlambatan Pesanan dan 

KetidakSesuaian Pesanan (Studi Kasus di Kabupaten Kudus)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang sudah 

dirugikan oleh penyedia jasa pembuatan pagar dan kanopi? 

2. Bagaimana bentuk pemenuhannya dalam penyelesaian 

tanggungjawab penyedia jasa pembuatan pagar dan kanopi atas 

keterlambatan dan ketidak sesuaian pesanan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penyusun memiliki tujuan 

yang akan dicapai dengan diajukannya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen yang dirugikan 

oleh penyedia jasa las. 

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian tanggung jawab 

penyedia jasa pembuatan pagar dan kanopi atas keterlambatan dan 

ketidak sesuaian pesanan konsumennya. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian tentang tanggung jawab perusahaan jasa pembuatan pagar 

dan kanopi terhadap konsumen atas keterlambatan dan ketidaksesuaian 

pesanan. 

a. Kegunaan Teoritis 

   Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi penulis dan 

pembaca mengenai tanggung jawab perusahaan jasa pembuatan 

pagar dan kanopi terhadap konsumen atas keterlambatan dan 

ketidak sesuaian pesanan. Sebagai penambah informasi bagi civitas 

akademika, khususnya pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan 

dan referensi bagi mahasiswa yang bersangkutan mengenai upaya 

penyelesaiian dan tanggung jawab penyedia jasa dalam 

memberikan tanggung jawab. 

b. Kegunaan Praktis 

  Sebagai penyampaian pemikiran dan pengetahuan mengenai 

upaya penyelesaian terhadap adanya kerusakan, ketidak sesuaian 

pesanan, keterlambatan pesanan. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang 

tertera pada penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub 

bab dengan sistematika penyampaian berikut: 
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BAB I Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang 

diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan penelitian 

skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan 

penelitian. 

BAB III ini berisikan metode penelitian yang digunakan oleh 

peneliti. Tiap metode yang digunakan diberikan uraian mengenai 

pengertiannya, alasan penggunaannya, argumentasinya, dan juga uraian 

bagaimana operasionalnya. 

BAB IV disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang 

menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian 

pustaka atau hasil penelitian lapangan dengan teori atau peraturan 

perundang-undangan yang dipaparkan dalam Bab II (Tinjauan Pustaka). 

Hasil penelitian tersebut harus diperoleh berdasarkan operasionalisasi atau 

penggunaan metode dalam Bab III (Metode Penelitian).  

BAB V berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya. 

 

 

 


