
1 
 

 

BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai suatu Negara berkembang menjadikan sektor 

perekonomian sebagai pilar terpenting dalam pembangunan, sektor 

perekonomian dalam lalu lintas pelaksanaannya tidak  pernah lepas dari kegiatan 

perdagangan dimana terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara 

beberapa belah pihak. Dalam proses ini, unsur yang terpenting adalah 

masyarakat selaku konsumen, pelaku usaha yang didalamnya terdapat produsen, 

dan pemerintah sebagai pengatur. Pemerintah sebagai pengatur berkewajiban 

memberikan bimbingan dan pengarahan untuk menciptakan iklim yang sehat 

bagi perkembangan dunia usaha dalam bentuk peraturan dan hukum, yang salah 

satu fungsinya adalah untuk mengatur agar kehidupan bermasyarakat berjalan 

secara damai dan adil dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. 

Sebenarnya antara produsen dan konsumen terdapat suatu hubungan 

timbal balik yang saling membutuhkan dan menguntungkan atau disebut 

simbiosis mutualisme yang sehat dimana konsumen secara kontinyu 

mengkonsumsi barang dan produsen mendapat keuntungan dari kontinyuitas 

pembelian tersebut, diperlukan suatu upaya pemberian jaminan perlindungan 

hukum terhadap pengkonsumsian suatu produk maupun jasa. 
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Hal ini penting mengingat kondisi lapangan, posisi konsumen sangat 

lemah sehingga kemampuan dan kesempatan untuk mempertahankan hak-hak 

selaku konsumen yang dirugikan sering kali diabaikan. Ketidak mampuan dalam 

mempertahankan hak-hak konsumen ini didasarkan atas beberapa faktor antara 

lain ketidakmengertian konsumen terhadap hak-haknya serta sistem yang tidak 

kondusif bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya. Inilah alasan mendasar 

diperlukannya suatu perlindungan hukum bagi konsumen sehingga upaya 

pemberdayaan dan pendidikan bagi konsumen lebih ditingkatkan. Pendidikan 

tentang perlindungan konsumen menjadi suatu hal yang signifikan, tidak hanya 

untuk memberikan bargaining position yang lebih kuat pada konsumen untuk 

menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang 

fair bagi semua pihak1. 

Dalam lingkungan yang lebih kecil, yaitu jual beli antara produsen 

dengan konsumen, banyak dirugikan oleh produsen. Seperti halnya pencantuman 

klausula baku eksonerasi yang kerap terdapat pada setiap lembar bukti 

pembelian (nota pembelian tunai) di beberapa pusat perdagangan terutama di 

pertokoan peralatan komputer di Kota Malang yang menyatakan bahwa pelaku 

usaha penjual peralatan komputer berhak menolak penyerahan kembali uang 

yang dibayarkan atas barang/jasa yang dibeli oleh konsumen dengan dalih 

“barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”. Hal ini sangat 

                                                             
1 Gunawan Widjaya & Yani Ahmad, 2000,  Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, hal. 4 
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merugikan konsumen, karena dengan adanya pencantuman klausula baku 

eksonerasi maka telah terjadi perjanjian sepihak yang berkaitan dengan barang 

yang dibeli dan ini dirasa tidak adil2.   

Penggunaan klausula baku eksonerasi dilakukan mengingat untuk 

membuat tiap perjanjian yang sama secara khusus setiap kali dibutuhkan, dirasa 

tidak efisien. Hal ini dikarenakan untuk membuat perjanjian yang berbeda untuk 

masing-masing transaksi akan membuang banyak tenaga, waktu dan juga biaya. 

Maka untuk menekannya, dalam praktek timbul apa yang dinamakan klausula 

baku tersebut atau dikenal juga sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku. 

Klausula baku ini memuat syarat-syarat yang sudah dipersiapkan oleh salah satu 

pihak,  sementara pihak lain tinggal menyetujui atau menolak saja dan tidak 

dapat mengubah. 

Klausula baku eksonerasi biasanya dibuat oleh pihak yang 

kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku 

usaha penjual peralatan komputer. Isi klausula baku eksonerasi seringkali 

merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen 

karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku eksonerasi 

tersebut maka ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, 

karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. Hal tersebut 

menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walau 

                                                             
2 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Rajagrafindo Persada,     

Jakarta, hal. 109   
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memojokkan. Bagi para pelaku usaha penjual peralatan komputer mungkin ini 

merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat tidak 

bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak 

menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima 

walaupun dengan berat hati. 

Seperti kasus yang dialami oleh Jony di Malang yaitu ia membeli mouse 

di pertokoan peralatan komputer di Malang dan sesampainya dirumah Jony 

mencobanya dan ternyata mouse yang baru dibelinya tidak dapat digunakan dan 

tidak terkoneksi pada komputernya lalu Jony mengembalikan ke toko peralatan 

komputer tersebut, ternyata mouse yang sudah dibelinya tidak dapat 

dikembalikan3, padahal dalam Pasal 1504 KUHPerdata penjual diwajibkan 

menanggung terhadap cacat yang tersembunyi. 

 Peristiwa yang dialami oleh Jony di Malang merupakan potret dari 

lemahnya posisi konsumen di Indonesia, lebih khusus lagi potret dari posisi 

konsumen ketika berhadapan dengan klausula baku eksonerasi. Ternyata di Kota 

Malang hampir sebagian besar banyak pelaku usaha penjual peralatan komputer 

yang melakukan pencantuman klausula baku eksonerasi di nota pembelian tunai 

seperti di Uny Computer, Ricky Computer, Basf Computer, Risqi Computer, 

Foton Computer, Access Computer dan lainnya. Sebenarnaya pemerintah sudah 

berusaha melindungi konsumen dari pencantuman klausula baku eksonerasi 

                                                             
3 Hasil wawancara dengan Jony, konsumen dari pertokoan  peralatan komputer Kota Malang, di Tegal 
Gondo No. 99 Malang, 31 Januari 2011 
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yaitu pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 

Tahun 1999, bahwa:  

(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 penjual 

peralatan komputer; 
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. 

 
  Pasal 18 ini pada dasarnya melarang pencantuman exoneration clauses 

atau yang berbentuk klausula baku dalam dokumen atau perjanjian standar dan 

pelaku usaha penjual peralatan komputer yang pada saat ini telah mencantumkan 

klausula baku dalam dokumen/perjajian standar yang digunakan itu agar sesuai 

dengan UUPK, dengan batas sampai tanggal 20 April 2000 (Pasal 18 Ayat 4 UU 
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No. Tahun 1999 UUPK) akan tetapi sampai saat ini masih saja ada pelaku usaha 

penjual peralatan komputer yang mencantumkan klausula baku eksonerasi di 

nota pembelian tunai untuk mengalihkan tanggung jawabnya4. 

Permasalahan ini menarik untuk ditelaah dan dibahas karena dalam 

praktek kehidupan sehari-hari banyak konsumen terlibat dalam klausula baku 

eksonerasi tanpa disadarinya. Walaupun sadar, seringkali ia tidak berdaya 

mengatasi hambatan-hambatan dalam mempertahankan dan melindungi haknya 

karena ada kalanya pemenuhan kebutuhannya tidak dapat ditangguhkan. 

Penelitian sejauh ini mengungkapkan bahwa kedudukan pelaku usaha 

dalam klausula baku lebih kuat dari konsumen, konsumen tidak berperan 

menetapkan isi klausula baku. Padahal, disisi lain peran konsumen dalam 

pengembangan pendapatan pelaku usaha sangat berarti, namun dalam banyak hal 

konsumen sering kali dirugikan dan mengalami hambatan dalam melindungi 

hak-haknya.  

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen ketentuan mengenai klausula baku diatur dalam Bab V Pasal 18 

tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Ketentuan tersebut secara 

prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha 

penjual peralatan komputer yang membuat perjanjian baku dan/atau 

mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Hal ini 

                                                             
4 Johannes Gunawan, 1999, Tanggung Jawab Pelaku usaha penjual peralatan komputer Menurut UU 
No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta 
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dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari pembuatan klausula baku yang 

semena-mena dari para pelaku usaha penjual peralatan komputer, sehingga setiap 

individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk 

melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya5. 

Memang, hak-hak konsumen untuk tercapainya perlindungan konsumen 

sudah tercantum  atau dituangkan dalam bentuk undang-undang. Hak-hak 

tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang diatur 

dalam undang-undang positif. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen 

yang merasa dirugikan bisa menggunakan Ayat-Ayat dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Piranti hukum yang melindungi bagi konsumen tidak dimaksudkan untuk 

mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen 

dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya 

perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan 

barang atau jasa yang berkualitas. Dalam format ideal, perlindungan akan efektif 

apabila secara simultan dilakukan dari dua level atau dua arus secara sekaligus. 

Dari arus bawah, ada lembaga konsumen yang kuat dan tersosialisasi secara 

merata di masyarakat, sekaligus secara representatif dapat menampung dan 

memperjuangkan aspirasi konsumen. Sebaliknya dari arus atas juga ada 

                                                             
5 Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, op cit, hal. 29 
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Departemen atau bagian dalam struktur kekuasaan yang secara khusus mengurusi 

masalah perlindungan konsumen6. 

Salah satu lembaga konsumen yang bisa dianggap sebagai level arus 

bawah yang ada di Indonesia adalah Yayasan Lembaga Konsumen Malang 

(YLKM). YLKM ini merupakan salah satu dari Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat, yaitu lembaga non-pemerintah yang terdaftar 

dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan 

konsumen.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul 

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS 

PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU EKSONERASI DALAM NOTA 

PEMBELIAN TUNAI OLEH PELAKU USAHA PENJUAL PERALATAN 

KOMPUTER DI KOTA MALANG”. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Sehubungan dengan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis 

dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Faktor apa saja yang menyebabkan pelaku usaha penjual peralatan komputer 

di Kota Malang mencantumkan klausula baku eksonerasi dalam nota 

pembelian tunai? 

                                                             
6 Sudaryatmo, 1999, Hukum dan Advokasi Konsumen,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 81 
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2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman klausula 

baku eksonerasi dalam nota pembelian tunai oleh pelaku usaha penjual 

peralatan komputer di Kota Malang? 

 

C. Tujuan Penulisan 

 Adapun tujuan Penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mendiskripsikan mengenai faktor yang 

menyebabkan pencantumkan klausula baku eksonerasi dalam nota pembelian 

tunai oleh pertokoan peralatan komputer di Kota Malang.  

2. Untuk mengetahui, memahami, dan mendiskripsikan perlindungan hukum 

bagi konsumen atas pencantuman klausula baku eksonerasi dalam nota 

pembelian tunai oleh pelaku usaha penjual peralatan komputer di pertokoan 

peralatan komputer di Kota Malang. 

 

D. Kegunaan Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk perkembangan ilmu pendidikan dibidang ilmu hukum khususnya 

terkait dengan hukum bisnis. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan sumbangan pemikiran tentang pencantuman klausula 
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baku eksonerasi yang dilakukan oleh pelaku usaha penjual peralatan 

komputer yang bermanfaat bagi para pihak-pihak terkait. 

 

2. Manfaat Praktis 

  Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas 

maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

a. Bagi Konsumen  

Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai berbagai macam 

perlindungan hukum yang diperoleh akibat pencantuman klausula baku 

eksonerasi pada nota pembelian tunai. 

b. Bagi Peneliti 

Penyusunan penulisan hukum sebagai penulisan tugas akhir yang 

merupakan syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

E. Metode Penulisan 

Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan 

yang dikemukakan, maka diperlukan suatu metode penelitian yang meliputi: 

 

1. Metode Pendekatan 

Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian yang bersifat yuridis 
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sosiologis hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial dengan 

mengaitkan hukumn pada masalah-masalah sosial yang terjadi dalam 

masyarakat7. Disini yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, yaitu dilihat 

dari aspek hukum, yaitu peraturan-peraturan yang melindungi konsumen atas 

pencantuman klausula baku eksonerasi. Sedangkan yang dimaksud 

pendekatan sosiologis, yaitu dalam kenyataan yang ada pada masyarakat yang 

ditemukan dengan penelitian lapangan (field research). Dalam hal ini penulis 

mengkaji faktor yang menyebabkan pencantuman klausula baku eksonerasi 

yang dilakukan oleh pelaku usaha penjual peralatan komputer dengan cara 

menggabungkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan serta literatur-

literatur yang ada sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang ada. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian 

guna mendapatkan informasi dan bahan-bahan yang akurat adalah pertokoan 

peralatan komputer yang berada di Kota Malang. Penelitian di lokasi tersebut 

dengan dasar pertimbanagan penulis sering menemukan pelaku usaha penjual 

peralatan komputer yang mencantumkan klausula baku eksonerasi dalam nota 

pembelian tunai. Selain itu juga diambil beberapa jumlah konsumen pengguna 

jasa pertokoan peralatan komputer dan didukung dengan keberadaan Yayasan 

Lembaga Konsumen Malang (selanjutnya disingkat YLKM) sebagai lembaga 
                                                             
7 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 87. 
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yang bergerak dalam perlindungan konsumen berkaitan permasalahan 

pencantuman klausula baku eksonerasi yang dilakukan oleh pelaku usaha 

penjual peralatan komputer. 

 

3. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua jenis 

sumber data, yaitu: 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama8. Data ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan, fakta-

fakta dan bahan keterangan yang telah diperoleh oleh penulis secara 

langsung selama dalam proses penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

baik data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan 

pihak-pihak yang terkait. Selain itu juga dengan pengumpulan dokumen-

dokumen terkait pelaku usaha penjual peralatan komputer yang 

melakukan pencantuman klausula baku eksonerasi dalam nota pembelian 

tunai serta data yang mendukung terkait permasalahn yang diangkat. 

 

b) Data Sekunder 

                                                             
8  Amirudin & Zanal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hal.30 



13 
 

 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mengutip, 

mempelajari dan menelaah dari buku-buku referensi, peraturan 

perundang-undangan, artikel dalam majalah atau sumber-sumber lain yang 

terkait dengan masalah yang dibahas, antara lain: 

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

3. Data-data terkait pelaku usaha penjual peralatan komputer yang 

mencantumkan kalusula baku eksonerasi dalam nota pembelian tunai. 

4. Artikel-artikel dan majalah 

 

4.  Tehnik Pengumpulan Data 

a) Penentuan Populasi dan Sample Responden 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama9. Dalam penelitian ini menggunakan populasi pelaku usaha penjual 

peralatan komputer pertokoan peralatan komputer di Kota Malang. 

Mengingat terbatasnya waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki oleh 

penulis, tidak mungkin untuk meneliti seluruh pelaku usaha penjual 

peralatan komputer. Oleh karena itu akan diambil sample dari populasi 

tersebut. 

                                                             
9 Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.118 



14 
 

 

Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi10. 

Disini penulis mengambil sample pelaku usaha penjual peralatan 

komputer. Dalam pengambilan sample dilakukan dengan cara teknik 

“snowball sampling”, yakni sebagai teknik penentuan sampel yang mula-

mula jumlahnya kecil, kemudian sampel disuruh memilih teman-temannya 

untuk dijadikan sampel seterusnya, sehingga jumlah sampelnya semakin 

lama semakin besar. 

Peneliti disini ingin mendapatkan informan yang benar-benar 

memiliki kompetensi, relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

Sedangkan informan selanjutnya ditentukan melalui informan awal untuk 

memberikan informasi, dan informan berikutnya juga ditentukan oleh 

informan itu tadi dan informan terakhir dipilih berdasarkan tingkat 

kejenuhan informasi mengingat sudah tidak ada lagi variasi informasi 

yang disampaikan. 

Penulis menggunakan metode snowball sampling dengan mengambil 

20 pelaku usaha penjual peralatan komputer. Selain itu penulis juga 

mencari data dari responden yaitu 20 konsumen pertokoan peralatan 

komputer di Kota Malang diperoleh secara acak dengan cara penyebaran 

angket atau kuisioner. Guna melengkapi data dalam penelitian ini, penulis 

juga mencari data dari informan yaitu  YLKM. 

 
                                                             
10 Ibid, hal. 114 
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b)   Interview atau wawancara 

Penelitian ini menggunakan suatu model wawancara, yaitu dengan 

merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih 

jauh11. Wawancara kepada pelaku usaha penjual peralatan komputer untuk 

mencari informasi tentang pencantuman klausula baku eksonerasi dalam 

nota pembelian tunai dan perlindungan hukum terhadap konsumennya.  

 

Adapun pelaku usaha penjual peralatan komputer tersebut dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Pelaku usaha penjual peralatan komputer toko Uny Computer 

2. Pelaku usaha penjual peralatan komputer toko Ricky Computer 

3. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Basf Computer 

4. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Rizqi Computer  

5. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Foton Computer 

6. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Moekti Computer 

7. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Joint Computer 

8. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Dinoyo Computer 

9. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Jaya Langgeng Computer 

10. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Cat Computer 

11. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Back Bone Computer 

12. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Butterfly Computer 
                                                             
11 Bambang Sunggono, op cit. hal, 114 
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13. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Hartono 1 Computer 

14. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Harco Center Computer 

15. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Ronggolawe Computer 

16. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Jaya Nusa Computer 

17. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Fantasi Computer 

18. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Smart Computer 

19. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Bursa Computer 

20. Pelaku usaha penjual peralatan komputer Infokom Computer 

 

 Sedangkan dalam mencari data pada informan diperoleh dengan cara 

wawancara atau interview. Wawancara ini dilakukan guna mencari data 

terkait perlindungan hukum yang diperoleh konsumen pertokoan peralatan 

komputer di Kota Malang yang pernah mengadu pada YLKM. Adapun 

yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bapak Soemito sebagai kepala YLKM 

b. Ari sebagai sekretaris YLKM 

 

 

c)  Penyebaran angket atau quisioner 

Dalam pengambilan data pada konsumen, penulis menggunakan 

metode dengan cara penyebaran angket atau quisioner secara acak kepada 

konsumen pengguna jasa pertokoan peralatan komputer yang berada di 
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Kota malang, adapun 20 responden konsumen pertokoan peralatan 

komputer di Kota Malang, yaitu : 

2. Fila, 25 tahun, MT. Haryono  

3. Sisca, 23 tahun, MT. Haryono no. 49 

4. Ludvi, 23 tahun, Landung Sari Asri 

5. Dita, 20 tahun, Jaksa Agung Suprapto 

6. Shiro, 18 tahun, Tegal Gondo 

7. Abib, 30 tahun, Tegal Gondo  

8. Vanie, 25 tahun, Mertujoyo 

9. Mandala, 23 tahun, Mertujoyo 

10. Deni, 17 tahun, Tegal Gondo 

11. Shasa, 21 tahun, Margobasuki 

12. Anom, 21 tahun, Tegal Gondo 

13. Vina, 25 tahun, BCT 

14. Jony, 25 tahun, Kerto Waluyo 

15. Septian, 30 tahun, Simpang Sukun 

16. Herdiyanti, 22 tahun, BCT Blok 2 Kav. 36 

17. M. Dimas, 2 tahun, Margojoyo 44B  

18. Iti, 21 tahun, Tegal Gondo 

19. Fitri, 22 tahun, Jalan Blitar 

20. Kembara, 21 tahun, Tlogomas 

21. Nita, 28 tahun, Margoutomo 15A 
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d) Studi Dokumentasi 

Disamping melakukan wawancara serta tanya jawab, penelitian juga 

dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu berupa pengumpulan 

data-data yang dimiliki oleh pertokoan terkait yang berhubungan dengan 

proses penelitian ini. 

 

e) Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan Library research/studi 

pustaka yang sudah dipilih sesuai dengan permasalahan guna memperoleh 

data, keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli dan 

literatur-literatur yang terdapat dalam buku, majalah dan surat kabar 

tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tugas akhir yang akan 

disusun dan dianalisa untuk dikelola lebih lanjut. 

 

 

5. Tehnik Analisis Data 

 Tehnik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif 

yaitu apabila data bersifat monografi atau berwujud kasus-kasus sehingga 

tidak dapat disusun ke dalam suatu katagoris12. Dalam hal ini yaitu 

                                                             
12 Abdurrahman, Muslan. 2009. “Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum”. Malang, UMM Press. Hal. 
121. 
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mengungkap masalah, keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan klausula 

baku eksonerasi. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam sistematika penulis membagi dalam empat bab yang disusun sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini mencakup uraian tentang latar belakang pemilihan judul serta 

pentingnya yang disinambungkan dengan permasalahan, tujuan penulisan, 

kegunaan penulisan, metode penulisan yang digunakan serta sistematika 

penulisan yang akan digunakan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka atau kajian teori yang berkaitan 

dengan konsumen terkait pengertiannya, hak-hak dan kewajiban konsumen. 

Selain itu juga membahas tentang klausula baku eksonerasi dan pelaku usaha 

penjual peralatan komputer serta perlindungan hukum bagi konsumen. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bab tentang pembahasan dan analisis permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini yaitu, mengenai faktor-faktor yang melatar 

belakangi pelaku usaha penjual peralatan komputer dalam pencantuman 

klausula baku eksonerasi dan bagaimana perlindungan hukum bagi 

konsumen atas pencantuman klausula baku eksonerasi. Sekaligus 



20 
 

 

menganalisa dengan bahan hukum peneliti menggunakan sumber rujukan 

sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta menciptakan 

suatu solusi. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan tentang kesipulan dan saran-saran dari hasil 

penelitian dan pembahasan masalah yang diangkat, hal ini perlu disampaikan 

oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 


