
1  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Persaingan di dunia pasar otomotif membawa pengaruh yang besar dalam  yang akhirnya berdampak pada pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri. Pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia khususnya di kota-kota besar mengalami peningkatan penjualan setiap tahun.1 Begitu banyaknya jenis dan tipe kendaraan khususnya roda empat atau mobil dari berbagai macam merk. Salah satunya mobil yang berasal dari Jepang masih terlihat mendominasi pada pasar otomotif Indonesia di tahun 2017. Menurut data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermoto Indonesia (Gaikindo) hingga November 2017, produk-produk Toyota masih menguasai tiga besar dari 20 mobil terlaris 2017.2  Banyaknya jenis dan tipe kendaraan khususnya mobil yang dipasarkan di Indonesia tersebut, di satu sisi menguntungkan konsumen karena ada banyak pilihan dalam membeli sesuai dengan pilihan dan keinginan. Di sisi yang lain seringkali justru konsumen dapat dirugikan karena tidak sedikit pelaku usaha baik produsen, agen ataupun distributor yang hanya mengejar                                                            1 Internet, 21 Maret 2018, WWW: https://anzdoc.com/bab-i-pendahuluan-persaingan-di-dunia-industri-otomotif-memb.html, pukul 11.27 WIB. 2 Internet, 21 Maret 2018, WWW: http://validnews.co/Pasar-Otomotif-Lesu--Toyota-Masih-Kuasai-Pasar-UBE, diakses pukul 12.00 WIB. 



2  keuntungan, tetapi tidak memperhatikan hak-hak konsumen sebagai pembeli seperti: kerusakan atau cacat produk, kebutuhan setelah purna jual, dan lain-lain. Oleh karena itu, konsumen dalam memilih produk barang atau pelayanan jasa diwajibkan berhati-hati dan selektif karena tanpa disadari konsumen akan menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya. Hak-hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara benar dan jelas karena konsumen juga akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Melihat kenyataan bahwa begitu lemahnya kedudukan konsumen dengan kegiatan yang dilakukan pelaku usaha yang sering kali tidak jujur bahkan menyesatkan dan dapat merugikan konsumen. Hal ini bisa terjadi baik sebelum, saat pelaksanaan maupun paska transaksi yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia, pengaturan hak-hak konsumen telah dimuat dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk selanjutnya disebut dengan UUPK, yang menyebutkan yakni: Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.  Dimana ganti rugi ini merupakan bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat 



3  mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang. Meskipun saat ini di Indonesia sudah ada UUPK yang antara lain mengatur tanggung jawab pelaku usaha, tetapi masih banyak pelanggaran dari peraturan perundang-undangan tersebut. PT. New Ratna Motor adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif khususnya mobil merk Toyota. PT. New Ratna Motor merupakan dealer utama atau distributor untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan mulai mengembangkan usahanya membuka dealer cabang yang salah satunya adalah PT. Nasmoco Pemuda di Semarang. PT. Nasmoco Pemuda adalah dealer cabang yang memasarkan mobil merk Toyota yang fokus pada penjualan unit mobil, service, dan penyediaan spare part. Pembeli yang ingin membeli atau hanya sekedar melihat tipe unit mobil bisa datang langsung ke tempat showroom. Berbagai tipe unit mobil yang ditawarkan mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri dapat dilihat dari segi keamanan, kenyamanan, dan lain-lain. Dilihat dari segi tersebut bukan berarti bebas dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian, salah satu contohnya adalah kasus yang berkaitan dengan pembelian mobil yang dialami oleh konsumen atau pembeli. Pada tahun 2016, pembeli melakukan transaksi pembelian sebuah unit mobil Toyota Etios berwarna merah. Saat unit mobil tersebut sampai di tangan pembeli, ternyata cat merah pada kap mesin tersebut 



4  tidak rata atau rapi (belang). Oleh karena itu, pembeli mengeluhkan hal tersebut dan merasa dirugikan dengan warna yang tidak enak dipandang. Sedangkan, pihak perusahaanpun belum bisa bertanggung jawab akan hal yang dikeluhkan oleh pembeli dan  hanya bisa memberikan penjelasan dengan membandingkan unit mobil Terios yang lain dengan yang dibeli oleh pembeli tersebut.3 Dari peristiwa tersebut, sudah jelas bertentangan dengan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur didalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyebutkan:  Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.  Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Distributor Mobil Terhadap Peristiwa Yang Menimbulkan Kerugian 

Bagi Konsumen (Studi Kasus PT. Nasmoco Pemuda di  Semarang).”  

 

 

                                                            3 Evi Ayu, Wawancara, Customer Relations Coordinator PT. Nasmoco Pemuda, 30 November 2017. 



5  B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha distributor mobil terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen? 2. Hambatan apa yang dihadapi pelaku usaha distributor mobil dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen? 
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha distributor mobil terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. 2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi pelaku usaha distributor mobil dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. 
D. Manfaat penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:  1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Perdata, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam hal pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha distributor mobil terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.  



6  2. Manfaat Praktis a. Bagi Perusahaan Memberikan masukan bagi PT. Nasmoco Pemuda dalam melaksanakan dan meningkatkan tanggung jawabnya terhadap konsumen yang mengalami kerugian. b. Bagi Masyarakat Memberikan wawasan kepada konsumen agar mengetahui hak dan kewajibannya. c. Bagi Pemerintah Sebagai bahan masukan pemerintah dalam merevisi atau melengkapi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. 
E. Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian, diperlukan suatu metode yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat memberikan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang dimaksud oleh penulis adalah sebagai berikut: 1. Metode Pendekatan Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka metode yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan 



7  sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistic.4 Metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data. Pendekatan ini bertujuan agar peneliti dapat lebih memahami data yang diperoleh. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha distributor mobil terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. 2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena peneliti berusaha memaparkan secara sistematis tentang fakta, prosedur-prosedur, ketentuan-ketentuan dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti. Bersifat analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha distributor mobil terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. 3. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah segala informasi yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha distributor mobil terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.                                                            4 Petrus Soerjowinoto, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Hal. 8. 



8  4. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data penelitian, maka penulis menggunakan metode studi lapangan dan studi pustaka. a. Studi Lapangan Studi lapangan adalah kegiatan penelitian yang langsung dilakukan di PT. Nasmoco Pemuda untuk memperoleh data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asalnya dan belum diuraikan oleh orang lain.5 Untuk mendapatkan data primer maka penulis melakukan wawancara dengan responden. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sebagai berikut: 1). Customer Relations Coordinator (CRC) PT. Nasmoco Pemuda; 2).  Finance and Insurance (F&I) PT. Nasmoco Pemuda; 3). Tiga konsumen yang mengalami kerugian. Namun, pada hal ini penulis tidak bisa mendapatkan data konsumen dari pihak pelaku usaha dikarenakan bersifat confidential (rahasia). b. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, diktat, undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya                                                            5 Ibid., Hal. 9. 



9  telah diolah oleh orang lain. Data yang terkait dengan penelitian ini meliputi: 1). Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar berupa peraturan perundang-undangan seperti: a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; b). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2). Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer seperti buku literatur yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha. 3). Bahan Hukum Tersier Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. 5. Analisa Data Dalam penelitian ini analisa data yang dipakai adalah dengan analitis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan lalu dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan sumber literatur lainnya. Dengan begitu 



10  dapat diperoleh hasil yang jelas mengenai pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha distributor mobil terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. 6. Teknik Penyajian Data Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha distributor mobil terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, data-data yang didapat penulis dijabarkan lalu disajikan dalam bentuk skripsi. 
F. Sistematika Penulisan Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, maka sistematika penulisan skripsi direncanakan sebagai berikut: Bab I  : PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II  : TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini berisi tinjauan tentang pelaku usaha dan tanggung jawab, tinjauan tentang konsumen, peristiwa yang yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, perjanjian baku, dan  penyelenggaraan transaksi konsumen.   



11  BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya PT. Nasmoco Pemuda, visi dan misi, struktur organisasi, penyelenggaraan penjualan unit mobil, kasus kerugian konsumen yang terjadi dan cara penyelesaiannya. Dalam bab ini juga berisi pembahasan yang terdiri dari pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha distributor mobil terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen serta hambatan yang dihadapi PT. Nasmoco Pemuda dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. BAB IV : PENUTUP Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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