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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia yang ditandai dengan arus globalisasi di segala 

bidang membawa dampak cukup pesat bagi perkembangan perekonomian 

Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi ini ditandai dengan tingginya 

tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas uang dan barang dalam arus 

perdagangan serta semakin pesatnya persaingan bisnis. Indonesia dalam 

dunia perdagangan dari tahun ke tahun semakin kompetitif seiring dengan 

perkembangan teknologi, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya.  

Salah satu kebutuhan hidup yang tidak kalah penting di era 

globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa pengiriman barang. Banyaknya 

penduduk yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa 

ini menjadi sangat penting. Saat ini penjualan barang tidak hanya dilakukan 

melalui tatap muka, akan tetapi sudah menggunakan media online sehingga 

barang yang diinginkan setelah disepakati dan dikirim uangnya, maka barang 

akan dikirim melalui jasa pengiriman. Bedasarkan kenyataan tersebut banyak 

bermunculan jasa pengangkutan barang, baik yang dimiliki swasta maupun 

pemerintah. 

 Pengangkutan akan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat karena dengan sarana pengangkutan akan dapat saling 
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berhubungan satu dengan yang lainnya dalam berbagai bidang apapun
1
. 

Pengangkutan merupakan suatu kegiatan memindahkan barang (commodity 

of goods) atau penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain, maka 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan jasa angkutan barang 

mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran arus 

peredaran barang dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga diharapkan 

dapat menunjang suksesnya pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini.  

Pelayanan jasa angkutan barang sangat erat hubungannya dengan 

kepuasan pelanggan sebagai pemakai jasa pengiriman. Oleh karena itu, 

perusahaan angkutan harus terus menerus meningkatkan kualitas 

pelayanannya kepada pelanggan atau pemakai jasa pengiriman, 

karena semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka pemakai jasa 

pengiriman barang akan merasa semakin puas.  

Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang bergerak di bidang 

perusahaan angkutan, maka untuk dapat terus berjalan, perusahaan angkutan 

harus meningkatkan kualitas pelayanannya. Sesuai dengan Pasal 193 Undang 

– Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  

(selanjutnya disebut UULAJ 2009) yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan 

Umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang 

karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, 

kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan 

oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan 

                                                 
1
  Soegijatna Tjakranegara. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, cetakan 

pertama.  Jakarta: PT Rhineka Cipta. Hal. 1. 
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pengirim”. Perusahaan Angkutan Umum harus bertanggungjawab mengganti 

kerugian yang diderita oleh pengirim barang sesuai dengan hukum yang 

berlaku, agar tercapai keadilan antara kedua belah pihak.  

Perusahaan angkutan barang dalam menjalankan tugasnya 

mempunyai kewajiban mengangkut barang sampai pada tempat tujuan yang 

telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut 

dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan. Namun 

dalam kenyataannya masih sering pengusaha angkutan melakukan tindakan 

yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai jasanya, baik itu 

kerugian materiil maupun kerugian immaterial. Jika pengirim barang 

menderita kerugian, berhak untuk mendapat jaminan keselamatan barang 

yang dikirimnya selama menggunakan jasa angkutan barang tersebut. Syarat 

mutlak yang harus ada pada setiap tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut 

ialah bahwa kerugian itu disebabkan oleh pengangkutan atau hal yang erat 

hubungannya dengan pengangkutan. 

Ada beberapa kasus yang merugikan pihak pengirim ketika 

melakukan pengiriman barang pada salah satu perusahaan angkutan yang 

bergerak di bidang pengiriman barang, salah satunya yakni di perusahaan 

pengangkutan darat PT Nusantara Transindo. Pengirim merasa dirugikan atas 

hilang dan rusaknya barang kiriman yang dikirim. Seharusnya PT Nusantara 

Transindo berkewajiban untuk menjamin paket barang kiriman milik 

pengirim untuk sampai ke tempat tujuan dengan aman, bukan sebaliknya 

terhadap kehilangan barang yang terjadi.  
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Perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi darat ini, 

disamping melayani jasa pengangkutan penumpang juga melayani jasa 

pengangkutan barang atau paket. Sebagai pelaku usaha, PT Nusantara 

Transindo telah berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi para pemilik barang atau pengirim. Namun demikian, masih saja terjadi 

hal – hal yang dapat merugikan pengirim barang seperti hilang dan rusaknya 

barang dalam penyelenggaraan pengangkutan.  

Sebagai contoh pengirim asal Semarang mengalami kerugian, 

karena kehilangan barang berupa laptop yang dikirimkan melalui jasa paket. 

Pengirim segera mengklaim kejadian tersebut kepada pihak pengangkut. 

Selanjutnya, perusahaan menanggapi kejadian tersebut dan melakukan 

investigasi untuk mencari tahu kebenaran akan laporan dari pengirim. 

Setelah melakukan investigasi, ternyata memang benar barang milik 

pengirim hilang. Kemudian pihak PT Nusantara Transindo berupaya untuk 

mencari barang yang hilang tersebut. Setelah dicari ternyata barang tersebut 

tidak ditemukan dan pihak PT Nusantara Transindo tidak mau mengganti 

barang yang hilang tersebut. 

Dari uraian kasus yang terjadi di PT Nusantara Transindo, yakni 

adanya kehilangan barang dari pengirim tersebut nampak bahwa masih ada 

perusahaan pengangkutan dalam menyelenggarakan angkutan barang yang 

tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim, terutama 

terhadap hilang dan rusaknya barang kiriman.  
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Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : 

PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN 

DARAT DALAM HAL TERJADI HILANG DAN RUSAKNYA 

BARANG MILIK PENGIRIM (Studi Kasus di PT. Nusantara 

Transindo) 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggungjawab oleh PT Nusantara Transindo 

sebagai perusahaan angkutan darat dalam hal terjadi hilang dan rusaknya 

barang milik pengirim? 

2. Hambatan – hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan 

tanggungjawab oleh PT Nusantara Transindo sebagai perusahaan 

angkutan darat dalam hal terjadi hilang dan rusaknya barang milik 

pengirim? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggungjawab oleh PT Nusantara 

Transindo sebagai perusahaan angkutan darat dalam hal terjadi hilang 

dan rusaknya barang milik pengirim. 
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2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam pelaksanaan 

tanggungjawab oleh PT Nusantara Transindo sebagai perusahaan 

angkutan darat dalam hal terjadi hilang dan rusaknya barang milik 

pengirim. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya mempunyai manfaat 

sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan Ilmu Hukum, khususnya hukum pengangkutan 

mengenai tanggungjawab perusahaan angkutan darat dalam hal 

terjadi hilang, rusak atau musnahnya barang milik pengirim. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi: 

a. Perusahaan PT Nusantara Transindo : dalam melaksanakan dan 

meningkatkan tanggungjawabnya terkait hilang dan rusaknya 

barang 

b. Pihak pengirim : dapat mengetahui hak – haknya yang terkait 

dengan penggantian kerugian dalam hal hilang dan rusaknya 

barang. 
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c. Pihak pemerintah : bisa memberikan masukan dalam pembuatan 

aturan – aturan yang baru dalam bidang pengangkutan barang. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang lebih 

didasarkan pada bukti – bukti nyata sesuai apa yang diperoleh peneliti, serta 

lebih kepada mencari makna dalam penelitian yang dilakukan
2
. 

Peneliti akan menjelaskan alasan – alasan subyektif tentang 

pelaksanaan tanggungjawab oleh PT Nusantara Transindo sebagai 

perusahaan angkutan darat dalam hal terjadi hilang dan rusaknya barang 

milik pengirim, maka dalam melaksanakan penelitian berpedoman pada 

pendekatan kualitatif, dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, 

tanggapan, informasi, konsep – konsep dan keterangan yang berbentuk 

uraian dalam mengungkapkan masalah.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis, artinya suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan dan memaparkan keadaan objek penelitian pada saat 

sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya untuk 

kemudian dianalisis secara objektif. 

                                                 
2
   Petrus Soerjowinoto, dkk. 2014. Metode Penulisan Karya Hukum. Semarang : Fakultas Hukum 

Universitas Katolik Soegijapranata. Hal. 10. 
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Deskriptif artinya memberikan gambaran tentang objek yang diteliti, 

yaitu segala ketentuan dan prosedural yang berhubungan dengan pelaksanaan 

tanggungjawab oleh PT Nusantara Transindo sebagai perusahaan angkutan 

darat dalam hal terjadi hilang dan rusaknya barang milik pengirim, 

sedangkan analitis artinya melakukan kajian yang mendalam terhadap objek 

penelitian dalam rangka menjawab permasalahan. 

3. Metode Sampling  

Populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki kesamaan ciri 

berdasarkan kriteria tertentu, sedangkan sampel adalah kumpulan objek  

yang merupakan bagian dari sebuah populasi yang dikumpulkan melalui 

sebuah proses sampling tertentu
3
. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi.  

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan 

tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel 

dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, 

kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan penelitian. 

Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah tanggungjawab mutlak PT 

Nusantara Transindo terhadap hilang dan rusaknya barang milik pengirim. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis dalam penulisan skripsi 

yakni Perusahaan Angkutan PT Nusantara Transindo Cabang Semarang yang 

berada di Jalan Dr. Cipto No.106 Semarang. 

                                                 
3
  Sugiono D. 2006. Statistik Parametrik untuk Penelitian. Jakarta : Alfabeta. Hal. 72. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

 a.  Data Primer. 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang 

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sehubungan 

dengan penggunaan metode pendekatan kualitatif maka metode 

pengumpulan datanya dilakukan dengan cara : 

             1). Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis terhadap fenomena – fenomena yang diselidiki dalam suatu 

penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengamati berbagai 

keadaan atau situasi dan kondisi yang berhubungan dengan tujuan 

penelitian. 

           2).  Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menggali informasi secara menyeluruh, dimana ada 

proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Wawancara 

merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.  

Wawancara dilakukan peneliti dengan : 

a).  Koordinator  PT Nusantara Transindo Cabang Semarang.  
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b). 3 orang pengirim barang yang mengalami hilang atau rusaknya 

barang kiriman di PT Nusantara Transindo Cabang Semarang.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari 

berbagai sumber seperti kitab undang – undang, buku, laporan, jurnal, 

dan lain – lain yang berhubungan dengan ilmu hukum khususnya yang 

membahas tentang pelaksanaan tanggungjawab perusahaan angkutan 

dalam hal terjadi hilang dan rusaknya barang milik pengirim, terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan dalam peraturan perundang –

undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat :  

a).  Kitab Undang – Undang Hukum Perdata  

b). Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan 

2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer, berupa buku/literatur, tulisan – 

tulisan ilmiah yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

 

 

6. Metode Analisis Data 

Bertitik tolak dari peraturan – peraturan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti, pendekatan penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif, maka data penelitian ini dianalisis dengan 
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menggunakan teknik analisis data kualitatif, data yang dianalisis dan 

digambarkan sedemikian rupa, sehingga diperoleh suatu kesimpulan
4
.  

Data yang disajikan ini didasarkan pada metode berpikir induktif. 

Metode berpikir induktif berarti pengambilan kesimpulan yang dimulai dari 

pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat 

umum untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diketengahkan
5
. 

 

7. Metode Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian disusun secara teratur 

dan sistematis selanjutnya dilakukan proses pengolahan data untuk 

memeriksa data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah proses pengolahan 

data selesai, data disusun secara sistematis dalam bentuk uraian, kemudian 

disajikan dalam bentuk skripsi. 

F. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, Sistematika Penulisan Skripsi diuraikan sebagai 

berikut: 

Bab  I    PENDAHULUAN  

              Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II   TINJAUAN PUSTAKA  

                                                 
4
 Sambas Ali, Muhidin. 2007. Analisis dalam Penelitian. Bandung : Penerbit Pustaka Setia.       

Hal. 21. 
5
   Rianto Adi. 2005. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta : Granit. Hal. 61-70. 
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              Pada bab ini berisi Tinjauan Umum tentang Pengangkutan yang 

terdiri dari Pengertian, Fungsi dan Jenis Pengangkutan; Perjanjian 

Pengangkutan yang terdiri dari Pengertian Perjanjian Pengangkutan 

dan Hak dan Kewajiban Pengangkut; Tanggungjawab Pengangkutan 

terdiri dari Pengertian Tanggungjawab Pengangkutan, Prinsip 

Tanggungjawab Pengangkutan dan Luas dan Batas Tanggungjawab 

Pengangkut .   

Bab III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu : Sejarah 

berdirinya PT Nusantara Transindo, Struktur organisasi di PT 

Nusantara Transindo, Proses kegiatan pengangkutan barang di PT 

Nusantara Transindo, Beberapa kasus hilang dan rusaknya barang di 

PT Nusantara Transindo dan penyelesaiannya.  

Pembahasan terdiri dari Pelaksanaan Tanggungjawab oleh PT 

Nusantara Transindo dalam Hal terjadi hilang dan rusaknya barang 

milik pengirim, dan Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan tanggungjawab PT. Nusantara Transindo dalam Hal 

terjadi hilang dan rusaknya barang milik pengirim. 

Bab IV   PENUTUP 

Bab penutup terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran – saran 

sebagai rekomendasi dari penulis. 

 

 

 


