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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi membawa suatu fenomena baru, yaitu 

populernya notebook sebagai salah satu bentuk Komputer jinjing. Notebook 

adalah komputer bergerak yang berukuran relatif kecil dan ringan, beratnya 

berkisar dari 1-6 kg, tergantung ukuran, bahan, dan spesifikasi laptop tersebut. 

Sumber daya notebook berasal dari baterai atau adaptor A/C yang dapat 

digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan laptop itu sendiri. 

Baterai notebook pada umumnya dapat bertahan sekitar 1 hingga 6 jam 

sebelum akhirnya habis, tergantung dari cara pemakaian, spesifikasi, dan 

ukuran baterai. 

Sebagai komputer pribadi, notebook memiliki fungsi yang sama 

dengan komputer destop (desktop computers) pada umumnya. Komponen 

yang terdapat di dalamnya sama persis dengan komponen pada destop, hanya 

saja ukurannya diperkecil, dijadikan lebih ringan, lebih tidak panas, dan lebih 

hemat daya. Notebook kebanyakan menggunakan layar LCD (Liquid Crystal 

Display) berukuran 10 inci hingga 17 inci tergantung dari ukuran laptop itu 

sendiri. Selain itu, keyboard yang terdapat pada laptop gratis juga kadang-

kadang dilengkapi dengan papan sentuh yang berfungsi sebagai "pengganti" 

tetikus. Keyboard dan mouse tambahan dapat dipasang melalui soket 

[[USB]/Universal Serial Bus] maupun PS/2 jika tersedia. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Baterai
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Adaptor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/LCD
http://lampuajaib.com/
http://id.wikipedia.org/wiki/Tetikus
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Berbeda dengan komputer desktop, notebook memiliki komponen 

pendukung yang didesain secara khusus untuk mengakomodasi sifat notebook 

yang portabel. Sifat utama yang dimiliki oleh komponen penyusun notebook 

adalah ukuran yang kecil, hemat konsumsi energi, dan efisien. Notebook 

biasanya berharga lebih mahal, tergantung dari merek dan spesifikasi 

komponen penyusunnya, walaupun demikian harga notebook pun semakin 

mendekati desktop seiring dengan semakin tingginya tingkat permintaan 

konsumen. 

Hal ini tentu saja juga memicu banyaknya konter atau toko yang 

khusus menjual notebook. Bisnis ini cepat ditangkap oleh pelaku usaha yang 

bergerak di bidang ini (penjualan notebook). Karena dengan banyaknya 

permintaan notebook maka akan banyak pula keuntungan yang akan 

didapatkannya. Dalam transaksi jual beli pembelian notebook, terdapat 

beberapa permasalahan yang bisa timbul, antara lain terkait dengan pemberian 

layanan purna jual pada jual beli notebook. Dalam suatu transaksi pembelian 

notebook, penjual memberikan garansi sebagai pertanggungjawaban resiko 

yang rentang waktunya variatif untuk mengantisipasi adanya cacat 

tersembunyi yang menimbulkan ketidakpuasan pembeli. 

Permasalahan pertanggungjawaban resiko tersebut diatur dalam hukum 

perdata sebagai suatu perjanjian antara penjual dan pembeli notebook. Fakta di 

lapangan menunjukkan bahwa kerugian yang diderita pembeli masih saja 

terjadi, hal ini dikuatkan oleh banyaknya aduan masyarakat yang bertindak 

sebagai pembeli merasa dirugikan baik materiil maupun non materiil. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_desktop


 

3 

 

 

Ditambah lagi kenyataan bahwa dalam sengketa antara konsumen dan pelaku 

usaha, seringkali pelaku usaha masih lolos dari jerat hukum. Hal ini sesuai 

dengan yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kaedah hukum 

yang berisi kenyataan normatif atau apa yang seyogyanya dilakukan (das 

sollen) tidak sesuai dengan peristiwa konkrit di lapangan (das sein).
1
  

Hal ini bisa kita lihat secara nyata dari kasus yang terjadi pada 

beberapa kota besar di Indonesia sebagaimana data artikel Surat Terbuka yang 

diperoleh peneliti, dimana seorang pembeli menulis surat kepada PT Astrindo 

sebagai penyalur ByOn atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap 

notebook Byon. Dimana pembeli tersebut ingin tahu, apakah ia bisa 

mendapatkan ganti notebook yang baru ia beli Januari kemarin, tapi sudah 

beberapa kali masuk servis karena kerusakan yang katanya berasal dari 

motherboard. Pembeli tersebut telah berkali-kali menserviskan laptop tersebut 

ke service center, namun hasilnya tidak memuaskan, sehingga ia ingin 

mempertanyakan apakah ia bisa mendapatkan penggantian produk Byon yang 

baru, karena menurut pembeli tersebut, notebook yang ia beli tersebut kurang 

bagus kualitasnya.  

Dari cuplikan surat terbuka tersebut dapat diketahui bahwa pembeli 

secara umum mengeluhkan sistem pertanggungjawaban resiko berupa garansi 

yang digunakan oleh Distributor Notebook yang mana seringkali kurang 

memberikan tanggapan terhadap pembeli yang memerlukan layanan purna 

jual ketika terjadi kerusakan pada komponen komputer yang dibeli oleh 

                                                 
1
 Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Penerbit Liberty, 

Yogyakarta, hal. 15 
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pembeli. Yang dimaksud pembeli disini adalah pihak yang terikat untuk 

membayar harga dalam suatu transaksi jual beli.
2
 

Dari beberapa aturan yang mendasarkan pada hukum perdata maupun 

perlindungan konsumen, masih ditemukan juga pelanggaran yang dilakukan 

oleh penjual. Beberapa permasalahan timbul dalam kaitannya dengan 

penjualan notebook. Disini pembeli yang menginginkan pembelian notebook 

seringkali dikecewakan oleh kerusakan salah satu komponen notebook 

tersebut yang mengakibatkan malfungsi atau gangguan (trouble shooting) 

pada notebook saat digunakan. Toko komputer sebagai pihak yang melakukan 

perjanjian dengan pembeli dan mengeluarkan ketentuan layanan garansi 

sebagai pertanggungjawaban resiko terhadap pembelian notebook, di sini 

adalah pihak yang wajib bertanggungjawab memberikan layanan garansi 

terhadap pembeli yang membeli notebook. Pelaksanaan tanggungjawab 

tersebut diatur melalui kerjasama dengan distributor yang mendistribusikan 

produk notebook dari Notebook Center tersebut. Dalam hal ini, Notebook 

Center Dieng Plasa sebagai salah satu pusat penyedia layanan notebook yang 

cukup ternama di Kota Malang, memiliki pengalaman dalam penanganan 

pemberian layanan purna jual apabila terjadi kerusakan komponen pada 

notebook yang dibeli oleh pembeli.  

Penulis di sini tertarik untuk mengungkap permasalahan pembeli 

dalam mendapatkan pertanggungjawaban resiko dari distributor notebook 

melalui bantuan Notebook Center Dieng Plasa Malang. Dalam hal ini selain 

                                                 
2
 Rahayu Hartini, 2003. Aspek Hukum Bisnis, Cetakan Keempat, UMM Press, Malang, 

h.31 
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terdapat bentuk-bentuk garansi sebagai pertanggungjawaban resiko, peneliti 

juga membahas bagaimana pelaksanaan garansi sebagai pertanggungjawaban 

resiko oleh Notebook Center Dieng Plasa Malang sebagai pusat penjualan 

Notebook di Kota Malang, memiliki pengalaman dalam menangani 

permasalahan tersebut, sehingga menjadi sumber bahan penelitian penulis. 

Hasil penelitian tersebut penulis ungkapkan dalam skripsi berjudul: Analisis 

Yuridis Tentang Pertanggungjawaban atas Cacat Tersembunyi 

(verborgen gebreken) Dalam Pembelian Notebook  (Studi di Notebook 

Center Dieng Plasa Malang) 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pertanggungjawaban penjual atas cacat 

tersembunyi (verborgen gebreken) dalam jual beli notebook di Notebook 

Center Dieng Plasa Malang? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawaban penjual apabila diketahui 

adanya cacat tersebunyi (verborgen gebreken) pada masa garansi di 

Notebook Center Dieng Plasa Malang?  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pemberian pertanggungjawaban 

penjual atas cacat tersembunyi (verborgen gebreken) dalam jual beli 

notebook di Notebook Center Dieng Plasa Malang. 

2. Mendeskripsikan pertanggungjawaban penjual apabila diketahui adanya 

cacat tersembunyi (verborgen gebreken) pada masa garansi di Notebook 

Center Dieng Plasa Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini mampu memberi kontribusi pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum dalam hal perlindungan hukum, terutama 

pertanggungjawaban atas cacat tersembunyi (verborgen gebreken) pada 

transaksi jual beli notebook. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S-

1) di Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Pelaku Usaha 

Sebagai bahan masukan bagi pelaku usaha secara umum dan pelaku 

usaha jual beli notebook pada khususnya bahwa pelayanan yang harus 

diberikan harus semaksimal mungkin, dan segala mempertimbangkan 
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unsur pertanggungjawaban atas cacat tersembunyi (verborgen 

gebreken) bagi pembeli notebook. 

c. Bagi pembeli 

Diharapkan dengan penelitian ini, pembeli dapat sadar dan mengetahui 

hak-haknya bila dilanggar, terutama dalam hal pelaksanaan 

pertanggungjawaban atas cacat tersembunyi (verborgen gebreken) 

dalam jual beli notebook oleh distributor notebook.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan apa yang akan diteliti, maka penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis (socio legal research) 

yaitu metode pendekatan berlandaskan pada teori-teori hukum serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan 

melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat
3

. Pendekatan yuridis 

sosiologis (socio legal research) merupakan penelitian yang diawali 

dengan meneliti data sekunder, kemudian dikomparasikan dengan 

penelitian data primer di lapangan
4
. Dalam hal ini, penulis melaksanakan 

penelitian terhadap implementasi dari penjual dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya dalam jual beli notebook. Penulis berupaya untuk 

mengkaji dan menganalisis permasalahan pemberian perlindungan hukum 

dalam pelaksanaan layanan garansi sebagai pertanggungjawaban atas cacat 

                                                 
3
 Sunggono, Bambang, 2003. Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. 
4
 Ibid. 



 

8 

 

 

tersembunyi yang diberikan oleh Notebook Center Dieng Plasa Malang 

dalam transaksi jual beli notebook dan mengetahui kendala-kendala dalam 

pelaksanaan perlindungan hukumya serta berusaha merumuskan upaya-

upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. 

Pendekatan sosiologis disini dimaksudkan untuk dapat mengkaji 

dan membahas permasalahan dari aspek sosialnya serta menganalisa 

permasalahan-permasalahan hukum mengenai tanggung jawab atas cacat 

tersembunyi notebook dalam transaksi jual beli notebook dijadikan basis 

dalam penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Notebook Center Dieng Plasa Malang 

dimana disini telah banyak menerima jasa untuk mendapatkan notebook. 

Dimana toko ini juga telah berdiri bertahun-tahun dan melayani mayarakat 

dalam transaksi jual beli notebook.  

Penulis memilih lokasi Notebook Center Dieng Plasa Malang 

karena pada Notebook Center Dieng Plasa Malang terdapat beberapa kali 

transaksi dimana konsumen melakukan komplain mengenai 

pertanggungjawaban, dan dalam hal ini Notebook Center Dieng Plasa 

Malang mengatasi permasalahan tersebut. Pengalaman dari Notebook 

Center Dieng Plasa Malang serta beberapa konsumen inilah yang 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.  
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3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan terdiri atas :  

a. Data Primer 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data 

primer yang diperoleh dari kenyataan-kenyataan yang ada dan 

terjadi dalam masyarakat atau dengan menelaah aspek-aspek 

kemasyarakatan dimana dilakukan pengamatan langsung terhadap 

jual-beli notebook  di Notebook Center Dieng Plasa Malang.  

Data primer terdiri atas: 

1) Hasil wawancara dengan responden 

Dimana peneliti melakukan wawancara dengan responden 

tentang fenomena terkait untuk mengungkap aspek-aspek yang 

ingin diteliti, yaitu pelaksanaan pemberian garansi sebagai 

pertanggungjawaban oleh Notebook Center Dieng Plasa 

Malang 

2) Data Dokumen 

Data dokumen merupakan data terkait catatan-catatan yang 

mengungkap aspek-aspek yang ingin diteliti, yaitu pelaksanaan 

pemberian garansi sebagai pertanggungjawaban oleh Notebook 

Center Dieng Plasa Malang.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang dapat memperjelas analisis pada data 

primer yang berhasil diperoleh di lapangan. Data sekunder dalam 
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penelitian ini berupa literatur hukum, peraturan perundangan, dan 

juga jurnal serta makalah terkait dengan tema penelitian penulis 

yaitu pelaksanaan pemberian garansi sebagai pertanggungjawaban  

atas cacat tersembunyi dalam pembelian notebook. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan prosedur tanya jawab kepada subyek 

penelitian untuk mendapatkan data secara langsung. Wawancara ini 

menggunakan pertanyaan terbuka, yang mana memungkinkan peneliti 

untuk mendapatkan data lebih mendalam dari subyek penelitian. 

Dalam penelitian ini, responden yang akan diteliti diambil dari 

karyawan dan konsumen dari Notebook Center Dieng Plasa Malang. 

Metode pengambilan sampel disini adalah dengan teknik purposive 

sampling atau sampel bertujuan yaitu teknik yang menentukan terlebih 

dahulu responden dengan menetapkan syarat-syarat tertentu 

berdasarkan pertimbangan yang dikaitkan dengan situasi 

permasalahan. Responden yang dimaksud adalah pemilik toko di 

Notebook Center Dieng Plasa Malang, yaitu Excise Notebook Center 

Malang, yaitu M. Mahsus serta pemilik Blackberry Corner, yaitu Dea. 

Dari responden tersebut di atas dapat diperoleh keterangan berkaitan 

dengan prosedur garansi sebagai pertanggungjawaban atas cacat 
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tersembunyi pada notebook yang dijual di Notebook Center Dieng 

Plasa Malang.  

Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap 

responden yang mengalami kerugian terkait dengan pembelian 

notebook dan adanya jaminan dalam rentang tahun 2010-2011. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi awal penulis ke 

Notebook Center Dieng Plasa, Responden terdapat enam kasus 

keluhan dari pembeli notebook yang mengalami kerugian ini. Dalam 

hal ini, penulis menggunakan metode total sampling, yaitu menjadikan 

populasi pembeli yang mengajukan komplain atas pembelian 

Notebook di Notebook Center Dieng Plasa sebagai responden untuk 

memperkuat keterangan terkait dengan pertanggungjawaban dalam 

pembelian notebook di Notebook Center Dieng Plasa. Responden 

tersebut adalah: Sonny, Dimas, Indra, Donna, M. Iqbal dan Januari 

Fitranto 

b. Dokumentasi 

 Penulis disini mendokumentasikan data berupa data penjualan 

komputer serta klaim atas garansi sebagai pertanggungjawaban pada 

lokasi penelitian, yaitu di Notebook Center Dieng Plasa Malang.  

5. Analisis Data 

Dalam   menentukan   analisa   data    mengunakan   analisa   

deskriptif   kualitatif,  yaitu   mendeskripsikan  dan  menganalisa  secara   

aktual, sistematis, akurat data  yang  akan  diteliti,  yang  telah  diperoleh   
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dilapangan  (berupa kalimat-kalimat) kemudian   menampilkan  gambaran   

obyektif   dari  hasil penelitian berdasarkan kenyataan.
5
  Hasil penelitian 

dan kenyataan yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan    

pertanggungjawaban atas cacat tersembunyi dalam pembelian notebook di 

Notebook Center Dieng Plasa Malang.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulis 

menggunakan sistematika sebagai berikut:  

BAB I   :  Pendahuluan 

   Yaitu  merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Metode 

Penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II    :  Tinjauan Pustaka 

   Yaitu membahas tentang Tinjauan Umum tentang Perjanjian jual 

Beli dan Tinjauan tentang dalam Perjanjian Jual Beli.  

BAB III   : Hasil dan Pembahasan 

   Yaitu membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai bentuk-bentuk layanan purna jual terkait 

pertanggungjawaban atas cacat tersembunyi dalam Transaksi Jual 

Beli notebook pada Notebook Center Dieng Plasa Malang dan 

pelaksanaan garansi sebagai pertanggungjawaban Notebook 

                                                 
5

 Sunggono, Bambang, 2003. Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kelima. PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, h.38 
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Center Dieng Plasa Malang dalam ganti rugi kerusakan pada masa 

garansi 

BAB IV    : Penutup 

Yaitu berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan   

pada bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang perlu 

disampaikan sebagai usaha menjawab dan mencari jalan keluar 

dari permasalahan yang timbul. 


