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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya dalam dunia bisnis, upaya untuk memperoleh keuntungan 

yang sebesar-besarnya merupakan perilaku yang wajar, akan tetapi langkah-

langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut harus tetap di dalam 

koridor yang di perbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ini semata-mata untuk kebaiakan lingkungan bisnis yang bersih dan jujur.  

Berbicara masalah bisnis seringkali diekspresikan sebagai suatu urusan 

atau kegiatan dagang. Kata „bisnis‟ itu sendiri diambil dari bahasa Inggris 

Business yang berarti kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan 

secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-

barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual-belikan, 

dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 

Dengan berkembangnya berbagai aspek dalam kehidupan manusia, telah 

mendorong terciptanya lalu lintas bisnis dalam wilayah dan ruang lingkupnya 

masing-masing. Dengan tujuannya sendiri-sendiri, individu-individu dan 

kelompok-kelompok berusaha untuk menjadi yang terbaik dan mampu 

memimpin dalam bidang usahanya. Di satu sisi, hal tersebut menimbulkan efek 

yang sangat baik, yaitu terciptanya suatu kondisi bisnis yang kondusif bagi 

pelaku usaha untuk mencapai derajat yang lebih tinggi, namun di sisi lain hal 
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tersebut memicu munculnya kegiatan atau aktifitas usaha yang tidak sehat 

apabila dalam mencapai target bisnisnya, pelaku usaha tersebut melanggar atau 

menyimpang dari apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku sehingga bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen, 

seperti halnya yang terjadi dalam perkembangan departemen store penyedia 

produk alat tulis dalam memberikan penawaran obral yang bersifat melabui dan 

menyesatkan.  

Departement Store ialah perusahaan penyedia barang keperluan subsidair 

bagi manusia, tetapi barang atau produk yang di sediakan dalam usaha ini cukup 

besar, dalam arti usaha yang di dirikan bersekala besar. Department store 

mempunyai peran yang strategis dalam kehidupan pendidikan, dalam hal 

membantu dan menunjang penyediaan barang guna keperluan belajar-mengajar 

dan pengembang bakat masyarakat luas. Sehingga diharapkan dengan pesatnya 

perkembangan Departement store, akan diiringi dengan majunya pemikiran dan 

kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen  sebagaimana mestinya. 

Dan di dalam industri penyedia produk dan barang di tanah air akhir-akhir ini, 

berkembang iklim usaha yang sangat ketat dan pesat hal ini dapat dilihat dengan 

semakin banyaknya competitor atau pesaing usaha dalam kegiatan penyedia 

produk dalam kegiatan tersebut. Para pesaing atau pelaku usaha penyedia produk 

alat tulis berlomba-lomba untuk menawarkan produk yang ditampung atau 

dagangan kepada konsumen dengan janji-janji yang bermacam-macam seperti 

obral atau potongan harga. Untuk menarik minat konsumen dalam membeli 
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produknya, departemen store penyedia alat tulis maupun segala kebutuhan 

belajar- mengajar dan perkembangan bakat ini, membuat berbagai cara dan 

strategi demi terpenuhinya target penjualan produk, yang juga memberikan 

keuntungan yang signifikan agar dapat menguasai pasar atau menjadi market 

leader dalam bisnis penyedia produk alat tulis. Dengan berdasar hal tersebut, 

department store terkait menjadi lebih provit oriented dalam menjalankan 

bisnisnya dan mulai menerobos peraturan perundang-undangan yang berlaku.        

 Kegiatan obral atau potongan harga tentulah bagus untuk menekan harga 

serta memulai dan memperbesar usaha. Masalah muncul ketika bahasa diskon 

tidak lagi jujur dan benar. Ada beragam strategi yang banyak dipakai untuk 

menyesatkan pelanggan sehingga membeli barang atau jasa yang tidak sesuai 

dengan harapannya. 

 Sesuai kasus yang akan menjadi kajian analisis penulis tentang kegiatan 

pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya dengan cara memberikan potongan 

harga yang sering kita sebut dengan obral yang bersifat melabuhi dan 

menyesatkan yang dilakukan Departement Store Gramedia Expo yang berada di 

wilayah hukum Kota Surabaya, yang dimana Perusahaan penyedia alat tulis dan 

semua kebutuhan perkembangan minat dan bakat, tersebut melakukan kegiatan 

bisnisnya yang di rasa tidak sesuai dengan sudut pandang dunia bisnis sejatinya, 

sebab di dalam kegiatan bisnisnya Departement Store tersebut memberikan 

potongan harga yang sering disebut obral atau menjual barang dengan harga 

murah, yang sebenarnya dari sebagian prodaknya tidak murni menggunakan 
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sistem potongan harga sesungguhnya, melainkan yang dihadapi konsumen ialah 

bentuk obral yang hanya semacam rekayasa pelaku usaha penyedia alat tulis dan 

segala kebutuhan perkembangan minat dan bakat terlengkap terbesar di 

Indonesia tersebut. Dengan cara harga produk di naikkan terlebih dahulu setalah 

itu produk tersebut diberikan potongan harga, seperti, produk yang akan menjadi 

objek penelitian penulis ialah, alat musik Gitar Akustik yang bermerek Cort seri 

SFX-E-NS dan Keybord Elektrik bermerek Casio seri WK-6500, dan lagi 

Keybord Elektrik bermerek Yamaha PSR-E423. Yang dimana di Departement 

store tersebut produk Gitar Akustik Cort SFX-E-NS di bandrol dengan harga Rp. 

1.890.000,- sebelum dilakukan potongan harga atau Diskon. Dan setelah 

dilakukan potongan harga 15% harga gitar tersebut menjadi Rp. 1.606.500,- 

tetapi yang dimana setelah ditelusuri lebih jauh dengan cara perbandingan dari 

penjual lainnya, maka yang terjadi ialah harga  produk yang sama di bandrol 

dengan harga kurang lebih sama dengan harga setelah di lakukannya diskon 

yaitu Rp. 1.600.000,- Dan untuk Keybord Elektrik Casio WK-6500 di bandrol 

dengan harga Rp. 4.600.000,- sebelum dilakukan diskon 15%, lalu setelah 

dilakukan diskon, produk tersebut sekarang menjadi Rp. 3.910.000,- yang 

dimana bila kita bandingkan harga dipasaran produk ini di bandrol dengan 

kisaran Rp. 3.800.000,- dan ada yang lebih jauh murah di bandrol dengan harga 

Rp. 3.600.000,- ditambah lagi produk Keybord Elektrik bermerek Yamaha seri 

PSR-E423 yang dimana di bandrol dengan harga Rp. 5.250.000,- , setelah 

dilakukan potongan harga produk tersebut berharga Rp. 3.950.000,- dengan 
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harga di pasaran tidak jauh berbeda dengan harga produk yang telah mendapat 

Diskon di Departement store tersebut yaitu Rp. 3.500.000,- dan ada pula produk 

yang sama di bandrol dengan harga yang jauh lebih murah Rp. 3.400.000,- .  Bila 

kita kaji terhadap kegiatan pelaku usaha dengan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, Ini menyebabkan timbulnya kerugian konsumen dalam mendapatkan 

informasi yang jujur oleh pelaku usaha, seperti yang dijamin oleh Undang-

Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Tentang hak Konsumen, 

yang diamana dijelaskan dalam Pasal 11 huruf (f) sebagaimana bunyinya 

“menaikkan  harga atau tarif barang dan atau jasa sebelum melakukan obral”. 

Cara penjualan barang dan atau jasa sebagaimana tersebut dalam huruf (f) dari 

Pasal 11 tersebut memenuhi perbuatan yang mengelabui atau menyesatkan 

konsumen. Maka adanya pelanggaran atas ketentuan pasal ini tidak saja dapat 

dituntut melakuakan perbuatan melanggar hukum, namun janji-janji pelaku 

usaha seperti itu dapat juga dikualifikasi sebagai wanprestasi sepanjang ada alat 

bukti yang mengkualifikasi sebagai wanprestasi, misalnya, iklan, promosi, dan 

atau bentuk lain. jelas bilamana bisnis ini kita pandang dari sudut manapun 

khususnya dari segi hukum perlindungan konsumen maka yang timbul adalah 

rasa tidak keadilan terhadap konsumen lebih luasnya masyarakat.  

     Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan 

pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat 

menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, 

promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian-perjanjian standar 

yang merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

pendidikan konsumen, dan rendahnya kesadaran akan hak-hak dan 

kewajibannya. Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah 
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dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, karena itu 

sangatlah dibutuhkan adanya Undang-Undang yang melindungi 

kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.
1
 

 

 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK diharapkan 

mampu mengatasi masalah yang melanda konsumen di Indonesia. Selain itu juga 

mengatur perilaku dari pelaku usaha dalam rangka mengembangkan bisnisnya 

yang dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi atau cara-cara penjualan 

untuk menarik minat dari konsumen agar tertarik dengan barang atas jasa yang 

disediakannya. 

 Perilaku pelaku usaha dalam melakukan strategi penjualan untuk 

mengembangkan bisnisnya seringkali menimbulkan kerugian bagi konsumen. 

Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta 

penerapan perjanjian yang merugikan konsumen. Dapat dilihat saat ini pasar 

dimeriahkan dengan penawaran aneka produk yang dijual obral maupun perang 

diskon. Memang salah satu cara berhemat adalah dengan memanfaatkan musim 

obral. Namun perlu hati-hati dengan iklan yang menyebut konsumennya 

ekonomis dan rasional bila membeli produknya lewat obral dan atau potongan 

harga. 

 Berbagai alternatif yang digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan 

cara-cara penjualan agar produk yang mereka jual cepat habis dipasaran dan 

                                                 
1
   Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH..2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari 

Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya.Kencana Prenada Media Group, Jakarta.  
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diminati, membuat konsumen tergiur. Kebanyakan konsumen tertarik apabila 

barang atau jasa yang dibeli dengan harga murah dan mempunyai kualitas bagus. 

Konsumen tidak berpikir panjang untuk membeli barang itu apalagi dengan 

adanya tawaran obral dan potongan harga, konsumen langsung menyerbu tempat 

tersebut tanpa mengetahui apakah barang yang dijual memiliki standar mutu 

yang terjamin dan telah kadaluarsa. 

Dalam hal penawaran dari pelaku usaha dengan menjanjikan bermacam-macam 

keuntungan menarik konsumen untuk membeli produk barang dan atau jasa. 

Melihat kondisi masyarakat kita saat ini yang mempunyai pola hidup konsumtif, 

apalagi kaum wanita pasti tertarik dengan potongan harga maupun hadiah yang 

di iming-imingkan oleh pelaku usaha. Tentu saja jika ternyata informasi tersebut 

tidak sesuai dengan kenyataan yang ada maka sangat merugikan bagi konsumen. 

        Dan kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan konsumen 

tidak terbatas pada rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya. 

Pada kalangan pelaku usaha juga muncul persepsi yang keliru bahwa 

perlindungan terhadap konsumen akan menimbulkan kerugian terhadap 

pelaku usaha. Hal inilah yang menjadi tantangan semua pihak untuk 

menanamkan suatu landasan pengertian secara komperhensif terhadap 

pentingnya upaya perlindungan konsumen yang bukan saja akan 

menguntungkan bagi pihak konsumen semata, melainkan juga bagi 

pihak pelaku usaha, serta pemerintah pada umumnya. Pelaku usaha 

hendaknya perlu mengkaji lebih dalam mengenai pengertian atas 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, sehingga persepsi yang keliru 

di kalangan pengusaha ini secara perlahan-lahan dapat diluruskan.
2
 

 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

                                                 
2
  Dewi, Erika. 2010. Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha. 

(http//www.jurnallaw.com) di akses 27 januari 2012 
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tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang akan diangkat dalam penulisan 

karya ilmiah skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PELAKU 

USAHA DALAM HAL PENJUALAN YANG DILAKUKAN MELALUI 

CARA OBRAL YANG BERSIFAT MENGELABUI ATAU 

MENYESATKAN   DI  TINJAU   DARI  PASAL   11  HURUF   (f) 

UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor yang melatar belakangi kecurangan Departement Store 

Gramedia Expo Surabaya dalam melakukan kegiatan penjualan produk yang 

bersifat mengelabui atau menyesatkan dalam memberikan obral ? 

2. Bagaimana upaya pencegahan dan upaya penyelesaian ketika terjadinya 

kegiatan penjualan produk yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui cara 

obral yang bersifat mengelabui atau menyesatkan di tinjau dari Pasal 11 

huruf (f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen ?  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang melatar belakangi kecurangan 

Pelaku Usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral yang 

bersifat mengelabui atau menyesatkan dan di tinjau dari Pasal 11 huruf (f) 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  

2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pencegahan dan upaya penyelesaian 

ketika terjadinya kegiatan penjualan produk yang dilakukan oleh pelaku 

usaha melalui cara obral yang bersifat mengelabui atau menyesatkan di 

tinjau dari Pasal 11 huruf (f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan atau manfaat 

antara lain : 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini memiliki manfaat akademis yaitu untuk 

pengembangan keilmuan dibidang hukum bisnis, hukum perdata, dan hukum 

perlindungan konsumen. Dimana semuanya berkenaan dengan perlindungan 

konsumen yang akan dibahas dalam penelitian ini.   

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi : 
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a. Bagi Peneliti 

Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan (SI) di 

bidang ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

Selain itu juga untuk menambah khazanah pengetahuan serta 

meningkatkan sifat kritis terhadap pengaturan perlindungan konsumen 

dalam hukum positif di Indonesia. 

b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai konsumen 

agar lebih berhati-hati dalam kegiatan transaksi jual-beli barang maupun 

produk yang menawarkan obral yang bersifat mengelabui dan 

menyesatkan. 

c. Bagi Pelaku Usaha 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pelaku usaha yaitu 

bagaimana agar mereka bisa memberikan pelayanan yang baik dan jujur 

bagi para konsumennya. Dengan tidak mengabaikan sedikitpun hal-hal 

yang menjadi kewajibannya terhadap konsumen. Pelayanan yang baik 

tersebut tidak lain adalah untuk perkembangan usaha mereka juga, agar 

mereka tidak ditinggalkan oleh konsumennya hanya karena masalah tidak 

professional dalam menjalankan roda bisnisnya, seperti mengambil 

keuntungan dengan cara obral yang melabui  konsumen. 
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d. Bagi Pemerintah 

Pemerintah bisa mengetahui dan mendapatkan informasi berkenaan 

dengan keadaan praktek usaha perdagangan atau dunia bisnis jual-beli 

produk maupun barang yang ada diwilayah kerjanya dan apabila terjadi 

kesalahan yang fatal dilakukan oleh para pelaku usaha yang dapat 

merugikan masyarakat atau konsumen, maka pemerintah dapat 

mengambil langkah-langkah tertentu sesuai dengan kewenangannya.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis, yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku dan juga berkaitan dengan teori-teori hukum, serta dengan 

melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat.
3
 Penelitian dilakukan dengan 

mengolah dan menganalisa Undang-Undang dalam bidang khususnya yang 

berkaitan dengan masalah Perlindungan  Konsumen, kemudian dikaitkan 

dengan kenyataan yang ada di masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian 

Sehubungan permasalahan yang diangkat oleh penulis memilih, 

maka penulis memilih Departement store Gramedia Expo Surabaya sebagai 

lokasi penelitian. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan tersedianya 

                                                 
3
  Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 17 
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data-data yang sangat diperlukan yang sangat diperlukan penulis dengan 

permasalahan sehingga diharapkan mampu menjawab segala permasalahan 

yang telah diuraikan diatas. 

3. Sumber Bahan Hukum  

a. Sumber Bahan Hukum Primer                                                     

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diambil 

langsung dari sumber pertama.
4
 Dalam mengumpulkan bahan hukum 

primer ini penulis melakukan teknik pengumpulan bahan hukum dengan 

cara dokumentasi produk penelitian dan wawancara atau interview 

dengan pihak-pihak yang mengetahui kegiatan tersebut. 

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh 

dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan jalan mengumpulkan 

sejumlah keterangan atau fakta secara langsung melalui buku – buku, 

perundang – undangan, media massa, cetak, dan dokumen – dokumen 

tertulis lainnya. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan 

(field research) yakni adalah pengumpulan bahan hukum secara langsung di 

lapangan melalui : 

                                                 
4
  Amarudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm 30. 
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a. Interview atau wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh bahan 

hukum dengan langsung mengadakan tanya jawab dengan responden 

dalam hal ini adalah konsumen dan pihak-pihak atau staf karyawan 

terkait Departement store Gramedia Expo Surabaya dan wawancara 

dengan Instansi Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya beserta 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya. 

b. Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh bahan hukum 

dengan cara mengkaji teori – teori dan peraturan perundang – 

undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan penulisan ini. 

c. Studi kepustakaan yaitu melakukan pencatatan terhadap data- data, 

buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli. Dan dalam hal 

penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan jenis bahan hukum,  

yaitu : 

1) Populasi  

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah 

Departement Store Gramedia Expo Surabaya yang dimana 

menjadi kajian penulis untuk mendapatkan bahan yang digunakan 

sebagai indikasi kecurangan pelaku usaha di dalam menjalankan 

roda bisnisnya beserta wawancara dengan Instansi Lembaga 

Perlindungan Konsumen Surabaya dan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen Surabaya. 
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2) Sampel  

Sampel yang akan dijadikan obyek penelitian penulis adalah 

produk Gitar yang sudah di diskon dan ditawarkan oleh 

Departement store Gramedia Expo Surabaya, dan perbandingan 

harga dengan harga produk yang sama oleh penjual lainnya sesuai 

harga pasaran alat musik pada umumnya. 

3) Responden 

Responden yang akan dijadikan subyek adalah konsumen 

yang merasakan dan mengalami perilaku bisnis pelaku usaha yang 

menerapkan potongan harga atau Diskon yang mengelabui dan 

menyesatkan dan pihak yang bisa memberikan informasi tentang 

kegiatan usaha Departement Store Gramedia expo Surabaya.  

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum, baik yang berasal 

dari studi lapangan maupun studi kepustakaan telah dipandang cukup, 

maka penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yang 

sebagaimana mendeskripsikan yang dinyatakan oleh responden secara 

tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara 

utuh dan mendalam mengenai permasalahan yang dikaji kemudian 

mendasarkan pada teori yang ada dalam kepustakaan dan peraturan 

perundang – undangan, yaitu di tinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan didalam memahami isi dan tujuan penelitian maka 

penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari skripsi secara 

keseluruhan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian perlindungan konsumen, 

asas-asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, pihak-pihak 

terkait, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tahap-

tahap transaksi konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta hal-hal lain yang 

berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.  

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan inti dari penulisan laporan penelitian ini, yang 

menyajikan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan hasil pengamatan. 

Data-data yang diperoleh dari studi di lapangan, dimana terhadap data-data 

tersebut dijelaskan dengan analisis-analisis yang logis tentang perlindungan 

Hukum bagi Konsumen terhadap Pelaku Usaha dalam hal penjualan yang 

dilakukan melalui cara obral yang bersifat mengelabui atau menyesatkan di 
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tinjau dari Pasal 11 huruf (f) undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen.  

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penulisan ini, serta saran yang peneliti berikan berkaitan dengan harapan dan 

dapat dijadikan masukan terhadap pihak – pihak yang terkait. 

 

 

 


