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BAB I 

PENDAHALUAN 

A. Latar Belakang 

Pesatnya pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional telah 

menimbulkan meningkatnya produk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi 

oleh masyarakat. Terlebih lagi dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi 

informasi dan informatika menjadikan perkembangan ekonomi yang 

mengakibatkan perluasan ruang, gerak dan arus transaksi atau jasa telah 

melintasi batas-batas wilayah negara, sehingga konsumen pada akhirnya 

dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang atau jasa yang ditawarkan secara 

variatif.1  

Kondisi demikian, pada satu sisi menguntungkan konsumen karena 

kebutuhan terhadap barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan 

beragam pilihan. Namun pada sisi lain fenomena tersebut menempatkan 

kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana 

dalam hal ini konsumen berada pada posisi yang lemah, karena kosumen 

menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan besar melalui 

promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.2 

                                                 
1 Kurniawan, “Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, Universitas Brawijaya Press (UB Press), 

Malang, 2011, hlm. 1.  
2 Zulham, “Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi”, Kencana Pranada Media Group, 

Jakarta, 2013, hlm. 1. 
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Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat 

kesadaran konsumen dalam  hak-haknya yang masih rendah, hal ini disebabkan 

rendahnya pendidikan konsumen. Jadi, kehadiran Undang-undang 

perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi 

pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan swadaya masyarakat untuk 

melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan 

konsumen. 

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara 

internasional sebagaimana diatur dalam resolusi majelis umum Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) No. A/Res/39/248 Tahun 1985 Tentang Pedoman 

Perlindungan Konsumen, yang menghendaki agar konsumen dimanapun 

mereka berada, dari segala bangsa mempuyai hak-hak dasar tertentu, terlepas 

dari status sosialnya. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut 

maksudnya adalah Pertama, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar 

dan jujur,  Kedua hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, Ketiga 

hak untuk memilih, Keempat hak untuk di dengar, Kelima hak untuk 

mendapatkan keamanan dan keselamatan Keenam hak untuk memilih, Ketujuh 

hak untuk di dengan, Kedelapan hak untuk mendapatkan ganti rugi, Kesembilan 

hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih, Kesepuluh dan hak 

untuk mendapatkan pendidikan dasar.3 

                                                 
3 Kurniawan, Op. Cit, hlm. 2-3.  
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Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yaitu 

tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi4, 

sedangkan Hukum yaitu undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk 

mengatur pergaulan hidup maysrakat.5 Jadi, perlindungan hukum berarti tempat 

berlindung atau segala perbuatan yang melindungi dalam bentuk undang-

undang atau peraturan. Sajipto Rahardjo memberi definisi perlindungan hukum 

yaitu meyediakan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 

dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan terhadap 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.6 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUPK) 

menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala sesuatu yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen. Berdasarkan perpektif UUPK pengguna jasa kedudukanya adalah 

sebagai konsumen. 

Ketidakmampuan konsumen dalam menghadapi produsen jelas sangat 

merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya produsen berlindung 

dibalik perjanjian baku yang telah disepakati kedua belah pihak yakni antara 

konsumen dan produsen. UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang 

menggunakan perjanjian baku, namun kenyataannya masih banyak yang 

                                                 
4 Perlindunga, Def 1 (n.d), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 

http://kbbi.web.id/perlindungan, diakses 8 September 2020. 
5 Hukum, Def 1 (n.d), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, http://kbbi.web.id/hukum, 

diakses 8 September 2020. 
6 Sajipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69. 

http://kbbi.web.id/perlindungan
http://kbbi.web.id/hukum
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menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian seperti perjanjian penitipan 

kendaraan bermotor.  

Ketentuan perjanjian baku diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK yang 

menyatakan sebagai berikut : 

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan 

klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;  

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali barang yang dibeli konsumen;  

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang 

dibeli oleh konsumen;  

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku 

usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan 

barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang 

atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;  

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat 

jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi 

obyek jual beli jasa;  

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang 

berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan 

lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa 

konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 

usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak 

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara 

angsuran.  

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 

pengungkapannya sulit dimengerti.  

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 

dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.  

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan 

dengan Undang-undang ini.” 
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Larangan ketentuan penggunaan perjanjian baku dimaksudkan untuk 

menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan 

prinsip kebebasan berkontrak. Penggunaan perjanjian baku ditentukan oleh satu 

pihak tanpa didahului proses negosiasi dengan pihak lainya. Ketentuan pelaku 

usaha dalam menawarkan barang-barang dan atau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dilarang untuk membuat serta mencantumkan klausula baku 

pada setiap dokumen ataupun perjanjian apabila menyatakan pengalihan 

tanggungjawab pelaku usaha (klausula eksonarasi). Meskipun sudah sangat 

tegas dilarang, nyatanya pelaku usaha masih menggunakan klausula baku untuk 

pengalihan tanggungjawab saat terjadi kehilangan ataupun kerusakan yang 

dialami oleh konsumen. 

Adanya klausula eksonerasi ini tentunya sangat merugikan konsumen, 

karena konsumen yang menginginkan perjanjian tersebut hanya dihadapkan 

pada 2 (dua) pilihan yaitu menandatangani atau menolak perjanjian yang 

disodorkan kepadanya tanpa bisa merundingkan apa yang diinginkannya. 

Pencantuman klausula eksonerasi ini terjadi karena posisi para pihak dalam 

perjanjian berada dalam posisi yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak 

yang lebih kuat yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian, sementara di 

pihak lainnya dalam posisi terjepit dan sangat memerlukan perjanjian tersebut. 

Kondisi seperti inilah yang rentan menimbulkan adanya penyalahgunaan 

keadaan dari pihak yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian terhadap 

pihak lainnya. 
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Sebagaimana umumnya perjanjian baku harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Pdt) yaitu: 

 (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  

(2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;  

(3) Suatu hal tertentu;  

(4) Kausa (suatu sebab) yang halal (diperbolehkan). 

 

Dalam perjanjian baku, syarat-syarat perjanjian yang merupakan 

pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha atau 

organisasi pelaku usaha, karena syarat-syarat perjanjian tersebut ditentukan dan 

dimonopoli oleh pelaku usaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan 

pelaku usaha dari pada konsumen.  

Perjanjian penitipan barang dan kewajiban serta hak para pihak diatur 

dalam Pasal 1694-1793 KUH Pdt, yang dalam Pasal 1694 menyatakan sebagai 

berikut:  

“Penitipan terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang 

lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikan 

dalam wujud asalnya” 

 

Hak dan kewajiban para pihak penitipan barang diatur dalam Pasal 1706 

dan 1707 KUH Pdt yang menyatakan sebagai berikut: 

Pasal 1706 KUH Pdt menyatakan: 

“Penerima titipan barang diwajibkan memelihara barang titipan itu 

dengan sebalik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan 

sendiri” 

 

Pasal 1707 KUH Pdt menyatakan: 

“Ketentuan dalam pasal di atas ini wajib diterapkan secara lebih teliti : 

1. Jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk 

menyimpan barang itu; 
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2. Jika ia telah meminta diperjanjikan sesuatu upah untuk menyimpan 

itu; 

3. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan 

penerima titipan 

4. Jika telah diperjanjikan penerima titipan akan akan segara 

menanggung segala kelalaian.” 

 

Pesatnya perkembangan ekonomi nasional ditandai dengan didirikan 

perusahaan-perusahaan yang juga diikuti dengan kenaikan jumlah pengguna 

kendaraan bermotor yang sangat pesat khususnya kendaraan sepeda motor. 

Istilah kendaraan bermotor diuraikan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya 

dalam penulisan ini disebut UU LLAJ) adalah setiap kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang 

berjalan di atas rel.  

Perkembangan ekonomi yang pesat juga terjadi di Kabupaten Jepara 

Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang 

ada di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu tujuan Kabupaten Jepara adalah 

menggerakkan ekonomi kerakyatan agar ekonomi lapisan tingkat bawah, 

menengah dan atas mampu berjalan seimbang 

Berdasarkan data sebagaimana diperoleh dari Dinas Perindustrian 

jumlah perusahaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara adalah 

sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel 1. 

Tabel 1. 

Jumlah Perusahaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 

No Nama Perusahaan Alamat pendirian Daerah 
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1  Sung Shin Advance 

Indonesia  

JL. Raya Mayong Pancur 

KM.1 RT.005 RW.003 

SIngorojo Mayong Kab. 

Jepara Jawa Tengah 

Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 

2 Century Furnishing 

Industry  

Desa Sengonbugel RT. 05 

dan RT. 06 RW. 03 , Kel. 

Sengonbugel, Kec. Mayong, 

Jepara 

Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 

3 DCP Traveling Products JL. Raya Jepara – Kudus 

Km. 21 No. 88 

Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 

4 Boo Young Indonesia  JL. Mayong Pancur KM. 1 Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 

5 Fu-Li Indonesia  JL. Lapangan Desa 

Segonbugel, RT. 01 RW. 03, 

Kec. MAyong, Jepara 

Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 

6 SunJoo Kreatif 

Indonesia 

Desa Sengonbugel, RT. 01 

RW. 03 

Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 

7 Hefeng Yuan Indonesia Jalan Raya Jepara-Kudus 

KM. 20 RT. 02 RW. 03 

Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 

8 Sinar Jaya Mandiri Ds. SIngorojo RT. 001 RW. 

002 

Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 

9 Wins Smart JL. Raya Jepara-Kudus KM. 

26 

Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 

10 Dawon Fola Tech JL. Raya Mayong Pancur 

KM 01 RT. 03 RW. 05 

Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 

11 Thriving Xue Indonesia JL. Raya Jepara-Kudus KM 

19 Des. Pelang RT. 05 RW. 

02 

Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 

12 Parkland World 

Indonesia 

JL. Raya Jepara-Kudus RT. 

002 RW. 003 

Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 

13 Safelock Medical JL. Raya Jepara-Kudus KM. 

21 No. 99 

Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 

14 Han Young Indonesia Blok Kedawung Des. 

Mayong Lor RT. 03 RW. 01 

Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 
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15 Handal Sukses Karya JL. Raya Mayong Pancur 

KM. 01 

Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 

16 Chin Tang Indonesia JL Lapangan RT. 001 RW. 

003 

Provinsi Jawa Tengah 

Kab. Jepara, Kec. 

Mayong 

Sumber: Diolah peneliti dari Bangkres Dinas Perindustrian Kabupaten Jepara, 

tahun 2020 

Perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini juga diikuti perkembangan 

jumlah kendaraan bermotor termasuk sepeda motor. Badan Pusat Statistik Jawa 

Tengah (BSP Jateng) melaporkan jumlah kendaraan bermotor khususnya 

sepeda rmotor yang terdaftar pada tahun 2020 di provinsi Jawa Tengah dan 

khusus di kabupaten Jepara sebanyak 189.565.7 

Munculnya banyak perusahaan di Mayong sehingga banyak tenaga 

kerja dan sebagian besar mereka membawa sepeda motor. Perusahaan tidak 

menyiadakan tempat parkir sehingga masyarakat sekitar perusahaan 

menjalankan atau membuka usaha penitipan sepeda motor. Dalam praktik 

penitipan sepeda motor di sekitar pabrik di Mayong terdapat pengguna jasa 

penitipan yang kehilangan Sepeda motor dan/atau helm sebagaimana tercantum 

dalam tabel 2 di bawah ini:8 

Tabel 2. 

                                                 
7 Badan Pusat Statiska, “Jumlah Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kendaraan 

(Unit) Provinsi Jawa Tengah, 2017-2020”, 

https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/23/1983/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-

kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-jawa-tengah-2017-2019.html, Di akses pada 

16 Juni 2021 
8 Sochib.,“ Hasil Wawancara Pribadi “,Komunitas Pemilik Usaha Penitipan Sepeda Motor Di 

Sekitar Pabrik Kecamatan Mayong, 16 September 2021, JL. Raya Jepara-Kudus RT. 002 RW. 003 

Kecamatan Mayong, Kebupaten Jepara, tahun 2021 

https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/23/1983/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-jawa-tengah-2017-2019.html
https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/23/1983/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-jawa-tengah-2017-2019.html
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Jumlah Kehilangan Sepeda motor dan Helm di tempat penitipan sepeda motor. 

 

 

Pelaku usaha penitipan sepeda motor dan/atau helm di sekitar Pabrik 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara telah mencamtumkan tulisan di karcis 

parkir yang berbunyi bahwa “Segala kehilangan dan/atau kerugian adalah 

tanggung jawab pemilik barang, dan bukan tanggung jawab pengelola usaha 

No Tempat Jenis barang yang hilang 

Helm Motor 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

1 Sekitar PT. 

Parkland 

Indonesia 

- 3 2 1 - 1 - - 

2 Sekitar Han 

Young 

Indonesia 

1 - 3 2 - - - - 

3 Sekitar DCP 

Traveling 

1 1 - 1 - - - - 

4 Hefeng 

Yuan 

Indonesia 

2 1 2 - - - - - 

5 Chin Tang 

Indonesia 

1 - - - - - - - 
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parkir”.  Jadi para Pelaku usaha menyebut usahanya sebagai penyedia jasa 

parkir, yang pada makna yuridisnya mestinya adalah penyedia jasa penitipan. 

Dalam beraktivitas/bekerja  di pabrik, para Pekerja suatu perusahaan di Mayong 

menitipkan sepeda motor atau helmnya di tempat Pelaku usaha jasa parkir di 

sekitar pabrik. Usaha penitipan sepeda motor dan helm pada suatu waktu terjadi 

kehilangan sepeda motor atau helm di sekitar pabrik sebagaimana data di Tabel 

II di atas. 

Seorang pekerja dari suatu pabrik pada saat pulang dan akan mengambil 

sepeda motor yang dititipkan ternyata sepeda motor dan helmnya sudah tidak 

ada, kemudian kosumen pengguna jasa parkir meminta pertanggungjawaban 

kepada pengelola jasa parkir, namun pengelola atau Pelaku usaha parkir 

berdalih bahwa kehilangan bukanlah menjadi tanggungjawab pengelola jasa 

parkir. Hal tersebut didasarkan pada tulisan di karcis bahwa kehilangan bukan 

merupakan tanggungjawab kami.  Tanggungjawab yang seharusnya ada pada 

pengelola jasa parkir justru dibebankan kepada konsumen padahal dalam Pasal 

18 ayat (1) UUPK dijelaskan bahwa pengalihan tanggungjawab oleh pelaku 

usaha merupakan suatu hal yang dilarang. Lantas bagaimana 

pertanggungjawaban pelaku usaha penitipan sepeda motor dan/atau helm, 

apakah pengelola parkir bisa lepas tangan dengan tidak memberikan 

pertanggungjawaban dengan adanya tulisan kehilangan dan kerugian bukan 

menjadi tanggungjawab pengelola parkir. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa 
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Penitipan Kendaraan Bermotor Atas Kehilangan Sepeda Motor Atau 

Helm Di Kecamatan Mayong”. 

B. Rumusan Masalah: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum pengguna jasa 

penitipan kendaraan bermotor atas kehilangan sepeda motor dan/atau 

helm di Kecamatan Mayong ? 

2. Bagaimanakah optimalisasi perlindungan hukum terhadap pengguna 

jasa penitipan kendaraan bermotor atas kehilangan sepeda motor 

dan/atau helm di Kecamatan Mayong ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna jasa 

penitipan kendaraan bermotor atas kehilangan sepeda motor atau helm 

di Kecamatan Mayong; 

2. Untuk mengetahui optimalisasi perlindungan hukum terhadap pengguna 

jasa penitipan kendaraan bermotor atas kehilangan sepeda motor 

dan/atau helm di Kecamatan Mayong 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat atau 

kegunaan bagi semua pihak. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 



 

13 

 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperkaya serta 

memberikan khasanah keilmuan tentang hukum perlindungan 

konsumen, khususnya mengenai hak-hak konsumen terkait 

perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir atas kehilangan 

kendaraan bermotor dan helm. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat 

secara praktis, yaitu kepada: 

a. Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar 

hukum perlindungan konsumen bagi konsumen khususnya Warga 

Negara Indonesia yang tunduk dan patuh terhadap hukum di 

Indonesia. 

b. Instansi terkait dan praktisi hukum, untuk memberikan masukan 

mengenai hak-hak konsumen. 

c. Mahasiswa hukum, memberikan masukan serta bahan perbandingan 

bagi mahasiswa hukum yang tertarik mendalami hal-hal yang 

berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen, khususnya hak-

hak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

E. Sistematika Penulisan  

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling 

berkaitan.Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan 

skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa 
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Penitipan Kendaraan Bermotor Atas Kehilangan Sepeda Motor Dan/Atau 

Helm Di Kecamatan Mayong”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu : 

BAB I PENDAHALUAN, yang akan diuraikan mengenai Latar 

Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Peelitian, Kegunaan 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJUAN PUSTAKA, yang akan dijelaskan mengenai 

kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan 

dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yang 

terdiri dari Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Perjanjian Pada 

Umunya, Perjanjian Baku.  

BAB III METODE PENELITIAN, yang mejelaskan terkait Metode 

Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode 

Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Penyajian data dan 

Metode Analisis Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang 

memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah 

yang telah disusun, yaitu meliputi, Pelaksanaan Perlindungan Hukum 

Pengguna Jasa Penitipan Kendaraan Bermotor Atas Kehilangan Sepeda 

Motor Dan/Atau Helm Di Kecamatan Mayong dan Optimalisasi 

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Penitipan Kendaraan 

Bermotor Atas Kehilangan Sepeda Motor Dan/Atau Helm Di Kecamatan 

Mayong 
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BAB V PENUTUP, yang memuat kesimpulan dari jawaban 

perumusan masalah skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam 

mengatasi permasalahan tersebut. 


