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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Tentang Jalan Tirto Utomo Desa Landung Sari 

Desa Landung Sari secara administratif, terletak di wilayah 

Kecamataan Dau Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah 

Desa-desa tetangga. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan 

Tlogomas Kota Malang, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan 

Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sedangkan disebelah 

timur berbatasan dengan kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru 

Kota Malang. secara administratif Desa Landung Sari terletak di 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Landung sari memilliki potensi yang 

cukup strategis dengan luas wilayah 499 Ha yang di bagi menjadi 3 

Dusun, yaitu : Dusun Rambaan, Dusun Bendungan, dan Dusun 

Klandungan.
42

 

Daerah Jalan Tirto Utomo merupakan Bagian dari wilayah Dusun 

Rambaan. Kondisi sosial budaya masyarakat Dusun Rambaan semakin 

maju hal ini ditunjukan jumlah kemiskinan yang semakin mengecil, 

meskipun tiga Dusun yang berada dibawah wilayah Landung sari ada 

perbedaan situasi dan konsisi perekonomian, yang padat penduduknya, 

baik penduduk yang tinggal menetap maupun penduduk pendatang dari 

luar karena kuliah ataupun kerja disuatu lembaga dikota ataupun 

kabupaten Malang, sehingga banyak rumah tinggal diubah menjadi rumah 

                                                           
        

42
Pemerintah Desa Landung Sari, http://pemdes-landungsari-malang.blogspot.co.id/2015/06/ 

kondisi-umum-desa-landungsari.html di akses tanggal 23 Oktober 2016. 

http://pemdes-landungsari-malang.blogspot.co.id/2015/06/%20kondisi-umum-desa-landungsari.html
http://pemdes-landungsari-malang.blogspot.co.id/2015/06/%20kondisi-umum-desa-landungsari.html
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kos, usaha pertokoan, warung dan jasa rental computer fotocopy dan lain-

lain.
43

 

2. Gambaran Umum Usaha Jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo Landung 

Sari 

Dalam perkembangan saat ini membuat masyarakat 

menginginkan segala sesuatu secara praktis. Keadaan seperti ini yang 

dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk membuka usaha salah satunya 

Usaha jasa cuci pakaian atau disebut Laundry. Jasa laundry saat ini telah 

menyebar keberbagai daerah salah satunya daerah yang banyak dihuni 

oleh Mahasiswa dan Pekerja. Kesibukan dan tidak adanya waktu untuk 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga salah satunya mencuci pakaian di 

gunakan oleh pelaku usaha jasa laundry untuk memberikan jasa cuci 

kepada konsumen. Jasa laundry telah menyebar keberbagai daerah salah 

satunya di Kota Malang. Gambaran umum perusahaan jasa laundry 

meliputi gambaran umum pelaku usaha jasa laundry di Kota Malang.  

Dalam penelitian ini di fokuskan pada  Pelaku usaha jasa laundry di daerah 

Jalan Tirto Utomo Landung Sari Kota Malang. 

Dalam penelitian ini dalam mencari sampel menggunakan teknik 

penggumpulan sampel Proposive Sampling, yaitu Pelaku Usaha Jasa 

Laundry dalam hal ini yang pernah dan telah melakukan Wanprestasi 

terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo 

Landung Sari, Peneliti menemukan sebanyak 5 Pelaku Usaha Jasa Laundry 

yang telah melakukan Wanprestasi terhadap Konsumen pengguna jasa 

                                                           
       

43
 Ibid.,  
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laundry. Berikut ini adalah Pelaku Usaha Jasa laundry yang telah 

melakukan wanprestasi terhadap konsumen pengguna jasa laundry Jalan 

Tirto Utomo Landung Sari Kota Malang antara lain sebagai berikut : 

a. Bunga Laundry, di Jalan Tirto Utomo No. 83 Landung Sari, Pemilik 

Usaha Jasa Laudry ialah Ibu Muji Hartutik. 

b. Yusra Laundry, di Jalan Tirto Utomo No. 54 Landung Sari, Pemilik 

Usaha Jasa Laundry ialah Ibu Nur Indah Sari. 

c. Bunda Zid@ne Laundry, di Jalan Tirto Utomo No. 80 Landung sari, 

Pemilik Usaha Jasa Laundry ialah Dardiri Faisal. 

d. X-Press Laundry, di Jalan Tirto Utomo No. 63 Landung Sari, Pemilik 

Usaha Jasa Laundry ialah Bapak Memed. 

e. IZZO Laundry, di Jalan Tirto Utomo No. 31 Landung Sari, Pemilik 

Usaha Jasa Laundry ialah Ibu Puji Wulandari S.Sos. 

Gambaran secara umum terkait pelaku usaha jasa laundry di 

Daerah  Jalan tirto utomo dalam hal ini berikut : 

                                          Tabel 1 

Gambaran Sampel Pelaku Usaha Jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo 

Landung Sari berdasarkan 

 

No 
Nama  

Laundry 

Lama  

Berdirinya 
Jumlah Karyawan 

Pendapatan 

Perbulan 

1 IZZO Laundry 10 Tahun 2 Orang Karyawan Rp. 2.000.000,- 

2 Yusra Laundry 3 Tahun 3 Orang Karyawan Rp. 3.000.000,- 

3 
X – Press 

Laundry 
6 Tahun 2 Orang Karyawan Rp. 3.000.000,- 

4 
Bunda Zid@ne 

Laundry 
6 Tahun 2 Orang Karyawan Rp. 2.000.000,- 

5 Bunga Laundry 7 Tahun 2 Orang Karyawan Rp. 3.000.000,- 

   Sumber : Data Primer (hasil wawancara pada Pelaku Usaha Laundry) Tanggal 13-16   

Desember 2015 
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Dari data diatas diketahui bahwa sebagian besar menunjukan 

pelaku usaha jasa laundry mempunyai pendapatan sebanyak Rp. 3.000.000,- 

tiap bulan. Dalam hal ini Pelaku Usaha  jasa laundry di daerah Jalan Tirto 

Utomo Landung sari masih tergolong usaha kecil. Hal ini dapat dilihat dari 

rata-rata pelaku usaha memiliki kurang dari 4 orang karyawan. 

B. Perjanjian Jasa Laundry dalam Prespektif Hukum 

 

Perjanjian Laundry adalah perjanjian dimana pihak konsumen pengguna 

jasa laundry menghendaki dari pelaku usaha jasa laundry agar melakukan suatu 

pekerjaan mencucikan pakaian, Boneka, Karpet, dan lain sebagainya dengan 

menerima pembayaran sesuai dengan jasa yang diberikan dan telah disepakati 

oleh kedua belah pihak. Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang 

erat dalam masyarakat, hubungan tersebut disebabkan adanya jasa yang terjadi 

diantara para pihak tersebut. hubungan ini didasari oleh suatu perjanjian untuk 

melakukan suatu pekerjaan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban 

pada kedua belah pihak. Dalam perjanjian Laundry yang dimaksud para pihak 

dalam tersebut ialah Pelaku Usaha Jasa Laundry dan Konsumen Pengguna Jasa 

Laundry.   

Dalam hal ini adapun prosedur proses melaundry sejak dari datangnya 

konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa laundry untuk melaundrykan pakaian 

kotor sampai dengan selesai dan kembali ketangan konsumen pengguna jasa 

laundry kembali. berikut ini prosedur dalam melaundry
44

 : 

a. Penerimaan Pelayanan 

                                                           
       

44
  Wawancara dengan Ibu Muji Hartutik, Pemilik Bunga Laundry di Jalan Tirto Utomo No. 

83, Landung Sari Kota Malang, Tanggal 14 Desember 2015 
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Dalam proses ini Pelaku Usaha jasa laundry beremu dengan Konsumen 

(pemilik pakaian) dan Pelaku Usaha melakukan penerimaan layanan. 

Kemudian Pelaku Usaha jasa Laundry menghitung berat pakaian, 

pencatatan jumlah berat, jenis pelayanan atau jenis order apa yang 

konsumen pilih dalam hal ini ada bermacam-macam pilihan yaitu cuci 

kering, cuci kering strika, kemudian pelaku usaha jasa Laundry 

menentukan harga, memberi tahu kepada konsumen kapan tanggal 

penyelesaian Laundry, dan menanyakan atas nama konsumen tersebut. 

keseluruhan dari penjelasan tersebut semua di tulis dalam Nota 

Pembayaran Laundry. Nota Pembayaran tersebut terdiri dari 3 lapis. Lapis 

kedua untuk konsumen, lapis kedua untuk pelaku usaha, dan lapis ketiga 

untuk ditempelkan pada pelastik pakaian konsumen yang dilaundrykan hal 

ini sebagai tanda bahwa pakaian tersebut milik konsumen yang namanya 

telah tercantum dalam Nota Pembayaran tersebut. 

b. Proses mencuci pakaian 

Pelaku Usaha Jasa Laundry melakukan pemilahan atau pemilihan pakaian. 

Pakaian yang berwarna akan dipisahkan terlebih dahulu dari pakaian yang 

berwarna putih hal ini agar tidak terjadi kelunturan. Setelah itu pakaian 

dibilas (bilas keringat) Kemudian dimasukan kedalam mesin cuci beserta 

sabun dan softenernya (pewangi). Setelah proses dari mesin cuci pakaian 

dibilas hingga tidak berbusa, setelah itu dikeringkan. 

c. Penyetrikaan  
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Setelah pakaian kering dengan sempurna pakaian bisa disetrika adar tidak 

kusut dan terlihat rapi. 

d. Pengepakan  

Setelah pakaian disetrika dan terlihat rapi kemudian pakaian bisa 

dimasukan kedalam plastik pengepakan kemudian setelah selesai pakaian 

yang sudah selesai disusun dirak khusus untuk pengambilan.    

Adapun dalam prosedur proses melaundry tersebut dapat dillihat 

adanya Subyek dan Obyek dalam Perjanjian Usaha Jasa Laundry. Perjanjian 

jasa laundry telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, 

dimana para pihak memiliki kehendak yang saling bertemu dan mencapai 

kesepakatan dinyatakan secara tertulis yang dituangkan dalam Nota 

pembayaran Usaha jasa laundry. hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

pelayanan dari Pelaku Usaha jasa laundry beremu dengan Konsumen (pemilik 

pakaian) konsumen bersedia menggunakan Jasa Laundry tersebut dengan cara 

memberikan Pakaian Kotor konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Laundry 

untuk di Laundrykan. Perjanjian jasa laundry antara para pihak yaitu Pelaku 

usaha jasa laundry dan konsumen sebagai pihak pengguna jasa, maka dengan 

adanya Nota Pembayaran usaha jasa laundry secara jelas terdapat pertemuan 

kehendak antara para pihak. 

Dalam hal ini tentang Pihak Konsumen Pengguna Jasa Laundry di 

dalam perjanjian Usaha jasa laundry adapun para pihak yang melakukan 

perjanjian. Para pihak tersebut ialah Pelaku Usaha Jasa laundry dan konsumen 

pengguna jasa laundry. Konsumen pengguna jasa laundry di Jalan Tirto Utomo 
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bisa siapa saja tetapi berdasarkan hasil wawancara dari Pelaku usaha jasa 

laundry di Jalan Tirto Utomo Landung Sari, konsumen pengguna jasa laundry  

Jalan Tirto Utomo ialah mahasiswa dan pekerja, tetapi mayoritas/kebanyakan 

dari kalangan Mahasiswa.  

Pelaku Usaha Jasa Laundry tidak memiliki data secara khusus terkait 

identitas secara lengkap konsumen pengguna laundry baik itu konsumen yang 

sudah dewasa atau belum dewasa dalam hal tersebut Pelaku Usaha Jasa 

laundry tidak membeda-bedakan konsumen yang ingin melaundrykan 

pakaiannya. Dalam hal ini tidak ada perjanjian tertulis, konsumen hanya diberi 

bukti berupa Nota Pembayaran bahwa telah melaundry di tempat Pelaku Usaha 

jasa Laundry dan atas nama siapa laundry tersebut.   

Apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 angka (2) tentang kecakapan 

jika adanya konsumen pengguna jasa laundry yang masih belum dewasa 

perjanjian jasa laundry dianggap sah selama tidak adanya pembatalan. Menurut 

Prof Subekti
45

 perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah 

pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas 

permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Pihak yang dapat 

meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang 

memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Syarat sahnya 

perjanjian pada Pasal 1320 ayat (1) dan ayat (2) disebut dengan Syarat 

                                                           
       

45
 Retno Prabandari. Loc.cit.  
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Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan 

perjanjian.
46

 

Dalam hal ini Objyek perjanjian Usaha Jasa Laundry ialah Pakaian 

Kotor milik Konsumen yang akan di Laundrykan oleh Pelaku Usaha Jasa 

Laundry. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa suatu 

perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit 

ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak 

tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Dalam hal 

ini apabila suatu perjanjian tanpa adanya “suatu hal tertentu” maka perjanjian 

tersebut adalah batal demi hukum. Berdasarkan dari isi didalam Nota 

pembayaran tentang objek perjanjian apabila dikaitkan dengan Pasal 1333, 

Pasal 1320 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dapat 

dideskripsikan bahwa perjanjian usaha jasa laundry memenuhi ketentuan Pasal 

1320 ayat (3) KUH Perdata karena adanya objek yang berupa segala jenis 

pakaian yang sudah memenuhi hal tertentu, dalam hal ini objek tersebut adalah 

objek yang sifatnya sudah pasti. 

Menurut Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa “suatu sebab 

adalah terlarang, apabila dilarang oleh  undang-undang, atau apabila 

berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Berdasarkan dari 

bentuk perjanjian jasa laundry jika dikaitkan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, 

maka dapat dideskripsikan perjanjian usaha jasa laundry telah memenuhi 

ketentuan Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata dimana isi perjanjiannya adalah 

                                                           
       

46
 Ibid., 
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tentang jasa laundry pakaian yang merupakan sebab yang halal dalam arti isi 

perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh 

Undang-undang, serta tidak berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban 

umum. 

Syarat sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320 ayat (3) dan ayat (4) 

merupakan syarat Obyektif jika tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal 

demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan 

tidak pernah ada suatu perikatan. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak disebutkan adanya 

perjanjian laundry, tetapi dalam KUH Perdata Buku ke III tentang Perikatan 

Titel VII A mengatur tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan 

perkerjaan. Dalam Pasal 1601 Bab VII KUH Perdata menyatakan bahwa selain 

perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh 

ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu sah dan oleh syarat-syarat yang 

diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam 

perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk melakukan 

pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian 

perburuhan dan pemborongan pekerjaan. 

Menurut Subekti, berdasarkan pasal tersebut pembuat Undang-undang 

membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam yaitu, 

Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, Perjanjian kerja / perburuhan, 

Perjanjian pemborongan pekerjaan. Dari ketiga jenis “Perjanjian untuk 

melakukan pekerjaan” tersebut KUH Perdata yang mengatur Perjanjian 
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kerja/perburuhan dan perjanjian pemborongan pekerjaan, sedangkan Perjanjian 

untuk melakukan jasa-jasa tertentu oleh Undang-undang tidak diatur lebih 

lanjut. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu adalah perjanjian dimana 

satu pihak menghendaki dari pihak lainnya dilakukan suatu pekerjaan untuk 

mencapai tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang 

akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali tergantung pada 

pihak lainnya.
47

 

Dari ketiga jenis “Perjanjian untuk melakukan pekerjaan” tersebut 

KUH Perdata yang mengatur Perjanjian kerja/perburuhan dan Perjanjian 

pemborongan-pekerjaan, sedangkan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa 

tertentu oleh Undang-undang tidak diatur lebih lanjut.  

Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu pada asasnya adalah 

bebas dalam arti untuk adanya perjanjian ini tidak terikat pada bentuk-bentuk 

tertentu, kecuali ada ketentuan-ketentuan khusus tersebut mengharuskan 

bentuk tertentu. Jadiperjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu boleh 

diadakan dalam bentuk lisan atau tertulis. 

Menurut Vollmar dalam bukunya Pengantar Studi Hukum Perdata yang 

diterjemhkan kedalam bahasa Indonesia, perjanjian untuk melakukan sesuatu 

merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk 

melakukan jasa-jasa tertentu untuk kepentingan pihak lain, tetapi tanpa 

didalamnya ada suatu hubungan dinas atau hubungan dibawahkan. Orang yang 

mengikatkan dirinya untuk melakukan jasa-jasa tertentu didalam melaksanakan 

                                                           
       

47
 Subekti.2004. Hukum Perjanjian.Penerbit PT Intermasa.Jakarta. Hal. 57. 
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prestasi mempunyai sejumlah kebebasan, meskipun ia disitu akan 

memperhitungkan juga kehendak-kehendak dan harapan-harapan dari pihak 

untuk kepentingan mana dan atas perintah mana jasa-jasa itu diperbuat. 

Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu pada intinya yaitu mengenai 

prestasi kerja intelektual meskipun perjanjiannya juga mengenai kerja dengan 

tangan, misalnya pekerja yang mengantarkan koper-koper ke stasiun atau 

tukang potong rambut yang memotong rambut seseorang.
48

 

Dari penjabaran kedua pendapat ahli tersebut dapat ditegaskan bahwa 

melihat dari praktek laundry ada pihak yang meminta agar bajunga dicuci dan 

dilain pihak bersedia mencuci pakaian yang dilimpahkan kepadanya maka 

dapat disimpulkan bahwa perjanjian menggunakan jasa laundry adalah 

Perjanjian Melakukan Jasa-jasa tertentu. 

Dalam Pasal 1601 Kitab undang-undang Hukum Perdata Buku ke III 

tentang Perikatan Titel VIIA dan Pendapat Subekti, maka Perjanjian 

menggunakan jasa Laundry merupakan Perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu 

karena dalam hal ini memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian melakukan jasa 

tertentu. Dapat dibuktikan dengan adanya subyek yaitu Pelaku Usaha Jasa 

Laundry dan Konsumen Pengguna Jasa laundry. Kemudian terdapat objek 

yaitu jasa pencucian Pakaian/barang. Kemudian adanya salah satu unsur yaitu 

upah. Upah ini dalam bentuk pembayaran sejumlah uang dari konsumen 

kepada pelaku usaha jasa laundry yang dibuktikan adanya nota pembayaran. 

                                                           
       

48
Hasudungan Simanihuruk. Loc.cit. 
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Perjanjian jasa laundry ada pihak yang meminta agar bajumya dicuci 

dan dilain pihak bersedia mencucikan pakaian yang dilimpahkan kepadanya 

maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang melandasi jasa laundry 

tersebut adalah perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu. Pihak konsumen 

menghendaki dari pelaku usaha melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai 

sesuatu tujuan yang ini merupakan hak dari konsumen, yang mana konsumen 

pengguna jasa laundry berkewajiban membayar upah atas pekerjaan yang 

sudah dilakukan oleh pelaku usaha. 

1. Bentuk Perjanjian Jasa Laundry 

Bentuk perjanjian dalam Perjanjian Jasa Laundry adalah Perjanjian 

secara tertulis. Dalam hal ini perjanjian jasa laundry dibuktikan dengan 

adanya Nota Pembayaran sebagai tanda bukti transaksi antara Pelaku 

usaha jasa laundry dan konsumen pengguna jasa laundry. Bentuk 

perjanjian jasa laundry yang dibuat oleh pelaku usaha jasa laundry secara 

tertulis dicantumkan dalam Nota Pembayaran dari pihak pelaku usaha jasa 

laundry. Beikut ini contoh Nota Pembayaran bukti transaksi jasa Laundry 

antara Pelaku Usaha Jasa Laundry dan Konsumen pengguna Jasa Laundry. 
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Bentuk perjanjian jasa laundry dibuat berupa Nota Pembayaran dari 

Pihak Laundry. dalam hal ini berisi hal-hal sebagai berikut :  

a. Nama Usaha Laundry, Alamat dan Nomor Telpon Usaha Jasa 

Laundry, dicantumkan pada Nota Pembayaran dalam transaksi yang 

terjadi di usaha jasa laundry. 

b. Nama dan Alamat konsumen pengguna jasa laundry dicantumkan 

sebagai pihak pengguna jasa laundry. 

c. Tanggal Penyelesaian laundry ditulis dalam Nota Pembayaran agar 

dapat mengetahui dengan pasti kapan konsumen bisa menggambil 

laundry yang telah selesai dicuci. 

d. Banyaknya Pakaian, Jenis order yang akan dicuci, dalam hal ini 

sebagai untuk mengetahui layanan yang dipilih oleh konsumen 

pengguna jasa Laundry.  
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e. Harga jasa pencucian barang yang dicuci serta jumlah pembayaran 

yang merupakan nominal yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh 

konsumen pengguna jasa laundry. 

f. Dalam beberapa Nota pembayaran tersebut di atas terdapat ketentuan 

baku yang dibuat oleh Pelaku usaha jasa laundry. Isi dari ketentuan 

baku tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Bunga tidak bertanggung jawab atas pengerutan, pelunturan dan 

kerusakan yang disebabkan oleh sifat bahan itu sendiri 

2) Setiap keluhan kami terima pada waktu pengambilan/pengantaran 

barang 

3) Komplain setelah meninggalkan tempat tidak kami layani 

4) Cucian tidak diambil 4 minggu bukan tanggung jawab kami 

5) Tidak menerima pakaian dalam. 

Dalam Nota Pembayaran jasa laundry ditemukan adanya 

ketentuan ditentukan sebelumnya oleh Pelaku usaha jasa laundry. 

Dalam Buku III KUH Perdata mengatur tentang perjanjian-perjanjian 

untuk melakukan pekerjaan dalam hal ini Perjanjian jasa laundry 

merupakan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata yaitu  

Perjanjian untuk Melakukan Jasa-jasa tertentu yang diatur dalam Buku 

ke III KUH Perdata. Adanya sifat terbuka maka sebagian besar 

ketentuan dalam Buku III KUH Perdata berfungsi sebagai Hukum 

Pelengkap (annvullen recht).  
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Adanya asas kebebasan berkontrak  yang berarti setiap orang 

menurut kehendak bebasnya dapat membuat perjanjian dan 

mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Namun 

kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Pembatasan 

tersebut diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. 

Dibentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen dalam hal ini berdasarkan Pasal 3 huruf c 

menjelaskan bahwa Perlindungan konsumen bertujuan untuk 

meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dalam hal ini Pelaku 

Usaha Jasa Laundry dilarang untuk melakukan pengalihan 

Pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh Konsumen 

Pengguna Jasa Laundry yang mengalami kerugian.  

Menurut Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK menjelaskan bahwa 

Pelaku Usaha dilarang menyatakan pengalihan tanggung jawab pada 

setiap dokumen dan/atau perjanjian yang dibuat antara Pelaku Usaha 

dengan Konsumen. Hal tersebut dalam hal ini Pelaku Usaha Jasa 

Laundry dilarang pengalihkan tanggung jawabnya. Pengalihan 

tanggung jawab yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Laundry 

mengakibatkan lemahnya posisi Konsumen pengguna Jasa Laundry 

dalam meminta atau menuntut hak-haknya yang telah dirugikan.  
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Tujuan dari Pembentukan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen adalah meningat bahwa posisi 

konsumen masih lemah sehingga tidak jarang Pelaku Usaha 

menerapkan perjanjian standar yang merugikan konsumen.  

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jasa Laundry 

Dalam perjanjian jasa laundry menimbulkan adanya Hak dan 

kewajiban bagi para pihak. Dalam hal hak dan kewajiban tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Hak Para Pihak 

Dalam perjanjian jasa laundry menimbulkan adanya hak-hak 

para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini pelaku usaha memiliki 

hak yang harus diberikan oleh konsumen pengguna jasa laundry, yaitu 

pelaku usaha jasa laundry berhak untuk menerima pembayaran yang 

sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan dalam perjanjian dalam 

hal ini sebagai jasa yang telah diselenggarakan. Hak dari pelaku usaha 

jasa laundry dalam hal ini juga menetapkan harga produk paket jasa 

laundry yang akan pelaku usaha lakukan untuk melayani konsumen 

pengguna jasa laundry. Selain itu pelaku usaha juga berhak menolak 

untuk memberikan ganti rugi apabila kerugian yang dialami konsumen 

pengguna jasa laundry tersebut bukan karena kesalahan pelaku usaha. 

Dalam hal ini hak dari Konsumen pengguna jasa laundry ialah 

konsumen pengguna jasa laundry berhak menerima pakaian atau 

barang yangtelah dicucikan di jasa laundry sesuai dengan yang 
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diperjanjikan. Konsumen pengguna jasa laundry juga berhak 

mendapatkan ganti kerugian apabila barang cucian yang diterima tidak 

sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak sebagaimana mestinya.   

b. Kewajiban Para pihak 

Dalam perjanjian jasa laundry menimbulkan kewajiban bagi 

para pihak yaitu kewajiban pelaku usaha jasa laundry dan kewajiban 

konsumen pengguna jasa laundry. Dalam hal ini pelaku usaha jasa 

laundry memiliki kewajiban untuk melaksanakan jasa layanan cucian 

tersebut dengan penuh tanggung jawab, dalam hal ini jika terjadi 

kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha jasa 

laundry sebagai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti 

kerugian atas kesalahan tersebut. selain kewajiban tersebut pelaku 

usaha dalam menyelesaikan proses laundry harus diselesaikan tepat 

waktu, dalam hal ini sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan di 

dalam Perjanjian jasa laundry berupa Nota pembayaran jasa laundry.  

Dalam hal ini kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen 

pengguna jasa laundry ialah konsumen beriktikad baik untuk 

memberikan pembayaran sesuai dengan nominal atau jumlah yang 

telah ditentukan dalam perjanjian jasa laundry yang terdapat didalam 

Nota pembayaran Jasa laundry. Pembayaran tersebut sesuai dengan 

harga yang telah ditentukan oleh Pelaku usaha jasa laundry. Pada 

dasarnya Hak dari konsumen pengguna jasa laundry merupaka 

kewajiban yang harus dilakukan oleh Pelaku usaha jasa laundry, 
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begitu juga sebaliknya Hak dari Pelaku Usaha Jasa Laundry 

merupakan Kewajiban dari konsumen pengguna jasa laundry. 

C. Bentuk-Bentuk Kerugian yang di alami oleh Konsumen atas Penggunaan 

Jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo Landung sari 

 

Usaha Jasa Laundry merupakan salah satu usaha yang sering digunakan 

oleh konsumen. Jasa laundry ini memberikan dampak positif bagi masyarakat 

baik Mahasiswa, Pekerja dan Ibu Rumah Tangga. Pelaku usaha jasa laundry 

dalam menawarkan jasanya dengan berbagai macam cara untuk fasilitas 

pelayanannya seperti pelayanan antar jemput gratis pakaian yang akan dicuci. 

Konsumen tidak perlu keluar rumah untuk mengantarkan bajunya untuk dicuci. 

Berbagai macam fasilitas yang diberikan oleh Pelaku Usaha jasa Laundry ini 

memberikan rasa ketertarikan bagi konsumen untuk mencucikan bajunya di 

laundry.   

Dalam mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan hal  

yang wajar bagi pelaku usaha karena itu merupakan salah satu alasan untuk 

mendirikan suatu usaha. Tetapi hal itu akan menjadi masalah jika dalam meraih 

keuntungan pelaku usaha mengabaikan hak-hak konsumen. Dalam hal ini 

konsumen sebagai pengguna jasa laundry masih menggalami kerugian akibat 

menggunakan jasa laundry. Konsumen pengguna jasa laundry masih 

menggalami kerugian akibat menggunakan jasa laundry di Jalan Tirto Utomo 

Landung Sari. 

Dalam prakteknya, konsumen pengguna jasa laundry masih mengalami 

kerugian akibat kelalaian pelaku usaha jasa laundry, contohnya kerugian 

seperti pakaian yang hilang, sobek akibat pencucian, Kelunturan akibat proses 
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laundry, Keterlambatan Penyelesaian proses laundry, dan tertukarnya pakaian 

dengan konsumen lain.  

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan teknik penggumpulan data 

penelitian dengan menggunakan Teknik Proposive Random Sampling, yaitu 

peneliti memilih sampel yang dianggap mampu mewakili populasi yaitu 

dengan memilih berdasarkan pada jenis-jenis kerugian yang dialami oleh 

konsumen pengguna jasa laundry kemudian sampel dipilih secara Random 

sebanyak 1 (satu) Konsumen Pengguna Jasa laundry, karena setiap Konsumen 

pengguna jasa laundry memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. 

Dalam Penelitian ini digunakan sebanyak 5 Konsumen yang mengalami 

kerugian atas penggunaan jasa laundry di Jalan Tirto Utomo Landung Sari. 

Berikut ini adalah hasil wawancara pada konsumen pengguna jasa laundry 

yang mengalami kerugian akibat menggunakan jasa laundry di jalan Tirto 

Utomo sebagai berikut : 

Wawancara dengan Farida, 21 Tahun, Mahasiswi.  

“saya sering menggunakan jasa laundry untuk membatu saya mencuci 

baju karena kesibukan kuliah yang terkadang membuat saya tidak sempat 

mencuci baju. Saya juga pernah mengalami kerugian pada saat melaundrykan 

pakaian saya yaitu ada baju almamater saya yang hilang pada saat melaundry 

di IZZO Laundry.
49

 

Wawancara dengan Gayatri, 23 Tahun, Mahasiswi. 

                                                           
49

 Wawancara dengan Farida, Konsumen Pengguna Jasa IZZO Laundry di jalan Tirto Utomo No. 

31 Landung Sari Kota Malang, Tanggal 9Desember 2015. 
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“saya pernah menggunakan jasa laundry karena saya tidak punya waktu 

untuk mencuci dan terkadang saya malas untuk mencuci, maka dari itu saya 

menggunakan jasa laundry, saya juga pernah mengalami kerugian baju saya 

yang warna Putih kelunturan dengan warna pakaian lain. Pada saat itu saya 

melaundrykan di Bunda Zid@ne Laundry. 
50

 

Wawancara dengan Gina Sausan, 22 tahun, Mahasiswi 

“saya sering menggunakan jasa laundry untuk membantu saya jika saya 

tidak sempat mencuci, karena saya juga terkadang malas untuk mencuci 

sendiri. Tetapi saya juga pernah mengalami kerugian pada waktu itu saya 

mencucikan Baju saya kemudian pada saat kembali setelah dilaundry saya 

mengetahui kemeja saya rusak Sobek akibat proses mencuci di X-Press 

Laundry. 
51

 

Wawancara dengan Eva, 22 Tahun, mahasiswi 

“saya pengguna jasa laundry, saya melaundrykan pakaian saya  di 

Yusra Laundry. saya juga pernah mengalami kehilangan berupa sprei saya 

hangus terkena strika. 
52

 

Wawancara dengan Windha, 21 Tahun, Mahasiswi. 

“saya pernah menggunakan jasa laundry karena saya tidak punya waktu 

untuk mencuci dan saya juga ikut organisasi itu yang menyita waktu saya 

untuk mengerjakan pekerjaan seperti mencuci, saya juga pernah mengalami 

                                                           
       

50
 Wawancara dengan Gayatri, Konsumen Pengguna Jasa Bunda Zid@ne laundry di jalan 

Tirto Utomo No. 80 Landung Sari Kota Malang, Tanggal 10 Desember 2015. 

       
51

  Wawancara dengan Gina Sausan, Konsumen Pengguna Jasa X-Press Laundry, di Jalan 

Tirto Utomo No. 63 Landung sari Kota Malang. Tanggal 13 Desember 2015. 

       
52

 Wawancara dengan Eva, Konsumen Pengguna Jasa Yusra Laundry di jalan Tirto Utomo 

No. 24, Landung Sari Kota Malang, Tanggal 14 Desember 2015. 
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kerugian selama menggunakan jasa Bunga laundry itu. kerugian saya yaitu dari 

pihak laundry terlambat menyelesaikan laundrynya. Tanggal yang di tulis 

dalam Nota pembayaran tidak sesuai dengan tanggal selesai laundry. 
53

 

Dari hasil wawancara terhadap konsumen pengguna jasa laundry yang 

telah mengalami kerugian dapat diringkas sebagai berikut : 

                                               Tabel 2 

Bentuk-bentuk Kerugian yang di alami konsumen atas Penggunaan jasa 

Laundry di Jalan Tirto Utomo, Landung Sari 

 

No Nama 

Konsumen 

Perusahaan 

Laundry 

Bentuk Kerugian 

1 Farida IZZO Laundry Hilangnya Pakaian Yang di cucikan 

2 Gayatri 
Bunda Zid@ne 

Laundry 
Kelunturan akibat proses Laundry 

3 Gina Sausan X-Press Laundry 
Pakaian Sobek dan Rusak akibat 

proses Laundry 

4 Eva Yusra Laundry 
Rusaknya barang karena terkena 

strika hingga hangus 

5 Windha Bunga Laundry Keterlambatan Penyelesaian 
                    Sumber: Data Primer (Hasil Wawancara terhadap Konsumen Pengguna jasa Laundry)   

                                 Tanggal 9 Desember – 14 Desember 2015. 

 

Dari hasil data tabel tersebut diatas bahwa Konsumen pengguna jasa 

laundry yang dirugikan telah menerima ganti kerugian meskipun tidak semua 

kerugian yang di alami konsumen pengguna jasa laundry di berikan ganti 

kerugian. Dari hasil wawancara dengan Konsumen Pelaku usaha jasa laundry 

yang telah melakukan Wanprestasi dan Konsumen pengguna jasa laundry yang 

telah mengalami kerugian. Bentuk-bentuk kerugian konsumen pengguna jasa 

laundry berupa Pakaian konsumen yang hilang, Kerusakan dan sobeknya 

pakaian konsumen, kelunturan akibat proses pencucian laundry, kerugian 

                                                           
       

53
 Wawancara dengan Windha, Konsumen Pengguna Jasa Bunga Laundry di jalan Tirto 

Utomo Landung Sari Kota Malang, Tanggal 10 Desember 2015. 
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Konsumen akibat kelalaian pelaku usaha jasa laundry berupa kerusakan akibat 

penyetrikaan yang terlalu panas sehingga mengakibatkan cacatnya barang, dan 

keterlambatan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak laundry.  

Dalam penelitian ini Pelaku usaha telah melakukan Wanprestasi. Dalam 

hal ini bentuk-bentuk dari Wanprestasi ialah Tidak Melaksanakan prestasi 

sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), memenuhi 

prestasi tetapi tidak sempurna dan melakukan sesuatu yang bertentangan 

dengan kewajiban atau isi perikatan.
54

 Dalam prektek sesuai dengan kasus 

yang dialami oleh konsumen pengguna jasa laundry, Pelaku usaha jasa laundry 

telah melakukan Wanprestasi dalam hal ini melaksanakan prestasi tetapi tidak 

sempurna. 

Masih terjadinya kerugian konsumen pengguna jasa laundry di Jalan 

Tirto Utomo Landung Sari merupakan bukti adanya pelanggaran hak-hak 

konsumen yang dilanggar oleh Pelaku Usaha Jasa Laundry. Menurut Pasal 4 

huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa 

konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa. Kerugian-kerugian 

konsumen tersebut diatas membuktikan bahwa Hak-hak konsumen pengguna 

jasa laundry telah dilanggar. 

Hak konsumen pengguna jasa Laundry juga telah melanggar  yang telah 

dilanggar oleh Pelaku Usaha Jasa Laundry telah melanggar empat hak dasar 

                                                           
       

54
 Komariah.2013.Hukum Perdata.Malang. UMM Press. Hal. 127. 
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konsumen (the four basic rights). Menurut Bob Widyahartono
55

 Juga 

menyebutkan bahwa deklarasi hak konsumen yang dikemukakan oleh Jhon F. 

Kennedy tanggal 15 Maret 1962, menghasilkan empat hak dasar konsumen 

(the four basic rights) yang meliputi diantaranya ialah hak untuk mendapatkan 

dan memperoleh keamanan atau the right to be Secured, Hak untuk 

memperoleh informasi atau the right to be informed, Hak untuk memilih atau 

the right to be choose, Hak untuk di dengarkan atau Right to be Heard. 

Dalam hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 4 huruf h UUPK 

menjelaskan bahwa konsumen dalam hal ini berhak mendapatkan ganti rugi 

atau penggantian apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang 

diperjanjikan atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam praktek kasus ini 

dilanggarnya hak-hak konsumen merupakan kewajiban bagi Pelaku usaha Jasa 

laundry untuk memberikan kewajibannya untuk memberikan ganti rugi. 

Dalam praktek kasus tersebut diatas konsumen yang telah mengalami 

kerugian wajib diberikan ganti rugi. Hal tersebut ditegaskan kembali 

berdasarkan Pasal 7 huruf f menjeleskan bahwa kewajiban Pelaku usaha 

memberikan ganti rugi atau penggantian barang atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan. 

D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry atas Kerugian Konsumen 

pengguna Jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo Landung Sari 

  

Pelaku Usaha dan Konsumen pada dasarnya saling ketergantungan 

dan saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga prinsip 

perlingungan konsumen bertumpu pada kesetaraan hak dan kewajiban antara 

                                                           
       55

 Happy Susanto.Loc.cit. 
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pelaku usaha dengan konsumen. Dalam perjanjian menggunakan jasa laundry 

akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus di laksanakan oleh 

para pihak (Pelaku Usaha Jasa Laundry dan Konsumen Pengguna Jasa 

Laundry). 

Dari hasil wawancara tersebut diatas di temukan masih adanya 

kerugian yang dialami oleh konsumen. Kerugian yang dialami konsumen 

merupakan suatu pelanggaran hak-hak konsumen yang harus di lindungi 

dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini konsumen pengguna jasa laundry 

mengalami kerugian kehilangan, rusaknya barang, kelunturan pakaian, 

kerugian tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban dari Pelaku Usaha. 

Adanya kesalahan dan kelalaian yang di lakukan oleh jasa Laundry 

mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Menurut Pasal 4 huruf h 

konsumen berhak untuk mendapatkan Kompensasi, ganti rugi, dan/atau 

penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.  

Dalam penelitian ini dalam mencari sampel menggunakan teknik 

penggumpulan  Proposive Sampling, yaitu Pelaku Usaha Jasa Laundry dalam 

hal ini yang pernah dan telah melakukan Wanprestasi terhadap Konsumen 

Pengguna Jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo Landung Sari, Peneliti 

menemukan sebanyak 5 Pelaku Usaha Jasa Laundry yang telah melakukan 

Wanprestasi terhadap Konsumen pengguna jasa laundry. 
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 Hasil wawancara terhadap konsumen pengguna jasa laundry yang 

mengalami kerugian akibat Wanprestasi yang dilakukan Pelaku usaha jasa 

laundry, serta tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry yang telah 

melakukan Wanprestasi. Dari hasil wawancara terhadap konsumen pengguna 

jasa laundry Farida mengalami kerugian akibat melaundrykan pakaian di 

IZZO Laundry berupa pakaian yang hilang dan di beri pertanggung jawaban 

berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Gayartri sebagai 

pengguna jasa laundry mengalami kerugian berupa kelunturan pakaian akibat 

melaundrykan di Bunda Zid@ne Laundry dan pelaku usaha jasa laundry tidak 

memberikan ganti rugi, Gina Sausan sebagai pengguna jasa X-Press laundry 

mengalami kerugian berupa rusak atau sobeknya baju dan pelaku usaha X-

Press Laundry tidak memberikan ganti rugi, Eva sebagai Konsumen 

pengguna Yusra Laundry mengalami kerugian berupa sprei yang hangus 

karena sterika dan dari Pelaku Usaha Yusra Laundry memberikan ganti rugi 

berupa barang yang sama yaitu dengan sprei yang baru dengan ukuran yang 

sama, Windha sebagai pengguna Jasa Bunga Laundry mengalami kerugian 

berupa keterlambatan penyelesaian laundry yang tidak sesuai dengan tanggal 

yang diperjanjikan dalam Nota Pembayaran. 

Dalam hal ini Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Pelaku 

usaha Jasa Laundry terkait pertanggung jawaban Pelaku Usaha Jasa laundry 

atas kerugian Konsumen sebagai berikut : 

Wawancara dengan Pemilik IZZO Laundry Ibu Puji Wulandari, S.Sos 
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Pemilik IZZO Laundry memberikan ganti rugi untuk kasus 

kehilangan pakaian yang dialami konsumen sebelum konsumen meminta 

ganti kerugian atas hilangnya baju konsumen, saya sebagai pemilik laundry 

memberikan ganti rugi sebesar 75 % dari harga pakaian baru.
56

 

Wawancara dengan Pemilik Bunda Zid@ne Laundry Bapak Dardiri Faisal.  

Pemilik Bunda Zid@ne Laundry menjelaskan bahwa kejadian adanya 

kelunturan dan rusaknya baju belum pernah terjadi di Bunda Zid@ane 

Laundry. karena sebelum melakukan proses pencucian baju-baju yang putih 

dan berwarna itu disendirikan terlebih dahulu. Meskipun dari konsumen 

belum memisahkan pakaian yang putih dan berwarna tersebut, dari pihak 

bunda Zid@ne melakukan pemisahan baju putih dan berwarna tersebut.
57

 

Wawancara dengan Pemilik X-Press Laundry Bapak Memed.  

Pemilik X-Press Laundry menjelaskan bahwa jika ada kerusakan 

pakaian yang terjadi pada saat proses pencucian hal tersebut sama sekali 

bukan tanggung jawab laundry, dengan alasan bahwa sifat kain itu berbeda-

beda, jadi kerusakan yang terjadi pada saat proses mencuci itu sama sekali 

bukan tanggung jawab pemilik laundry tetapi pakaian itu rusak karena sifat 

kain itu sendiri yang tidak bisa dicuci dengan mesin cuci.
58

 

 

 

                                                           
       

56
Wawancara dengan Ibu Puji Wulandari, S.Sos. Pemilik IZZO Laundry di jalan Tirto Utomo 

No.31, Landung Sari Kota Malang, Tanggal 11Desember 2015. 

       
57

 Wawancara dengan Dardiri Faisal, Pemilik Bunda Zid@ne Laundry di jalan Tirto Utomo 

No.80, Landung Sari Kota Malang, Tanggal 13 Desember 2015. 

       
58

 Wawancara dengan Memed, Pemilik X-Press Laundry di jalan Tirto Utomo No.63, 

Landung Sari Kota Malang, Tanggal 13Desember 2015. 
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Wawancara dengan Pemilik Yusra Laundry Ibu Nur Indah Sari. 

Pemilik Yusra Laundry menjelaskan bahwa pernah ada kejadian 

hilangnya barang dan terjadi kerusakan. Karena kejadian tersebut dikarenakan 

kesalahan dari pihak Yusra Laundry, maka pemilik laundry bersedia 

memberikan ganti kerugian akibat kesalahan dari jasa laundry. kesalahan 

yang murni terjadi karena proses laundry akan diganti dengan jenis barang 

baru yang sama.
59

 

Wawancara dengan Pemilik Bunga Laundry Ibu Muji Hartutik.  

Pemilik Bunga Laundry menjelaskan bahwa jika ada keterlambatan itu 

biasanya masalah cuaca yang misal sering hujan terus jadi agak lama pakaian 

itu susah keringnya. Karena di Bunga laundry masih menggunakan 

penggering yang manual dengan menggunakan sinar matahari. Jika 

konsumen meminta pertanggung jawaban maka saya tidak bisa memberikan. 

Dan saya biasanya meminta pengertian dari konsumen untuk mau mengerti 

kalau disini menggunakan pengering manual.
60

 

Dari hasil wawancara terhadap konsumen pengguna jasa laundry yang 

mengalami kerugian mekanisme yang dilakukan konsumen pengguna jasa 

laundry dalam menuntut dan meminta pertanggung jawaban kepada pelaku 

usaha jasa laundry ialah seperti yang dilakukan oleh Farida sebagai 

Konsumen pengguna jasa laundry mengeklaim pakaiannya yang hilang 

setelah memeriksa pelastik laundry dan ditemukan tidak adanya pakaian 

                                                           
       

59
 Wawancara dengan Nur Indah Sari, Pemilik Yusra Laundry di jalan Tirto Utomo No.54, 

Landung Sari Kota Malang, Tanggal 12 Desember 2015. 
60

Wawancara dengan Puji Hartutik, Pemilik Bunga Laundry di jalan Tirto Utomo No.83, Landung 

Sari Kota Malang, Tanggal 11 Desember 2015. 
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tersebut Farida langsung mendatagi Pelaku Usaha dan mempertanyakan baju 

yang hilang, dari pihak laundry meminta waktu untuk mencari pakaian yang 

hilang tersebut dalam hal ini pelaku usaha jasa laundry tidak langsung 

memberikan ganti rugi. 

Gayatri sebagai Pengguna jasa laundry setelah mengetahui pakaiannya 

mengalami kelunturan Gayatri mendatagi pelaku usaha jasa Laundry untuk 

menuntut ganti rugi atas kelunturan pakaian, tetapi dari pihak Laundry tidak 

menanggapi secara serius dan memberikan alasan bahwa Gayatri tidak 

memberikan informasi terlebih dahulu dan memisahkan pakaian yang mudah 

luntur dengan yang tidak luntur. 

Gina Sausan sebagai pengguna jasa Laundry menemukan baju 

kemejanya sobek. Setelah mengetahui bajunya sobek Gina meminta ganti 

rugi kepada pihak Pelaku Usaha Laundry, tetapi Pelaku Usaha jasa Laundry 

tidak memberikan ganti rugi dengan alasan bahwa rusaknya pakaian itu 

bukan tanggung jawab pihak laundry karena sifat kain itu sendiri berbeda-

beda ada yang mudah sobek dan lain sebagainya. 

Eva sebagai pengguna Jasa laundry mengalami kerugian sprei yang di 

laundrykan rusak atau hangus karena strika setelah mengetahui hal tersebut 

Eva mendatangi tempat laundry dan pihak laundry memberitahukan bahwa 

sprei Eva hangus terkena strika. Tanpa Eva meminta ganti rugi Pihak Pelaku 

Usaha Jasa Laundry bersedia memberikan ganti rugi berupa barang yang 

sama, tetapi proses penggantian barang menunggu selama 2 hari. 
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Dari hasil wawancara terhadap Konsumen Pengguna jasa laundry 

yang mengalami kerugian masih ada beberapa pelaku usaha jasa laundry 

memberikan ganti rugi kepada pihak konsumen dan lebih banyak Pelaku 

usaha Jasa Laundry yang tidak memberikan ganti rugi atas kerugian yang 

dialami konsumen pengguna jasa laundry. Melihat dari praktek kasus yang 

dialami konsumen pengguna jasa laundry mengalami kerugian akibat Pelaku 

usaha yang tidak melaksanakan prestasi secara tidak sempurna.  

Dari hasil wawancara terhadap konsumen pengguna jasa laundry 

dapat di ringkas sebagai berikut : 

Tabel 3 

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry atas Kerugian 

Penggunaan jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo, Landung Sari 

 

No 
Nama 

Konsumen 

Nama 

Perusahaan 

Laundry 

Bentuk Kerugian 
Tanggung Jawab 

Perusahaan Laundry 

1 Farida IZZO Laundry Hilangnya Pakaian 

Memberikan Ganti rugi 

sebesar Rp. 50.000 (lima Puluh 

Ribu rupiah) 

2 Gayatri 
Bunda Zid@ne 

Laundry 
Kelunturan Tidak memberikan ganti rugi 

3 Gina Sausan X-Press Laundry 
Pakaian Sobek dan 

Rusak 
Tidak memberikan ganti rugi 

4 Eva Yusra Laundry 

Rusaknya barang 

karena strika hingga 

hangus 

Memberikan ganti rugi berupa 

barang dengan jenis yang sama 

5 Windha Bunga Laundry 
Keterlambatan 

Penyelesaian laundry 
Tidak memberikan ganti rugi 

Sumber : Data Primer (Hasil Wawancara dengan Konsumen Pengguna Jasa Laundry) 

Tanggal 9 Desember – 14 Desember 2015 

Dari hasil wawancara antara Pelaku Usaha Jasa Laundry dan 

Konsumen Pengguna Jasa laundry yang mengalami kerugian memiliki 

perbedaan. Dari hasil wawancara terhadap konsumen pengguna jasa 

laundry yang mengalami kerugian dalam hal ini pelaku usaha tidak 
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memberikan ganti kerugian kepada konsumen pengguna jasa laundry. 

sedangkan menurut hasil wawancara terhadap Pelaku Usaha Jasa Laundry 

jika ada kerugian yang dialami oleh Konsumen pengguna Jasa laundry 

akan memberikan ganti rugi. 

Dari hasil wawancara antara Pelaku usaha jasa Laundry dan 

Konsumen pengguna jasa Laundry yang dirugikan memiliki perbedaan. 

Dalam hal ini Peneliti mengambil alternatif pendapat atau hasil wawancara 

dari konsumen pengguna jasa laundry yang mengalami kerugian untuk di 

analisa mengingat bahwa konsumen secara riil atau nyata telah mengalami 

kerugian karena menggunakan jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo, 

Landung Sari.  

Dasar hukum yang Peneliti gunakan dalam menganalisa 

peermasalahan ini Peneliti menggunakan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Menurut hasil penelitian yang Peneliti lakukan bahwa Konsumen 

pengguna jasa laundry masih mengalami kerugian dalam menggunakan 

jasa laundry.  

Dalam praktek kasus yang dialami oleh Farida sebagai konsumen 

pengguna jasa yang mengalami kerugian berupa pakaian Jas Almamater 

yang hilang yang dilaundrykan di IZZO laundry mendapatkan ganti rugi 

berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
61

  

                                                           
       

61
 Wawancara dengan Farida, Konsumen Pengguna Jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo 

Landung Sari Kota Malang, Tanggal 9 Desember 2015.  
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Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan tanggung 

jawab adalah apabila pelaku usaha tidak menyelenggarakan kegiatan 

usahanya sebagaimana mestinya, pelaku usaha harus bertanggung jawab, 

artinya memikul semua akibat yang timbul dari perbuatan penyelenggaran 

kegiatan usaha baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian pelaku 

usaha sendiri.
62

Jika dilihat dari Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 

Tahun 1999 Pasal 19 tentang tanggung jawab Pelaku usaha Jasa IZZO 

Laundry belum sesuai, karena dalam isi Pasal 19 ayat (2) bahwa ganti rugi 

tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang 

sejenis atau setara nilainya. Dalam Pasal 19 UUPK tidak menjelaskan 

berapa nominal yang harus diberikan Pelaku Usaha Jasa kepada konsumen 

yang menderita kerugian. Dalam hal ini IZZO Laundry belum memberikan 

ganti rugi yang senilai. Disebabkan mengingat bawha harga almamater 

tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 

penggantian sebesar Rp.50.000,- tersebut tidak setara dengan nilai dari 

pakaian yang hilang.  

Pelaku Usaha IZZO Laundry memberikan ganti rugi tersebut 

berdasarkan atas pertimbangan Pelaku Usaha sendiri mengatakan bahwa 

pakaian yang hilang itu bukan pakaian yang masih baru melainkan pakaian 

yang sudah bekas pakai, hal tersebut yang menjadi patokan atau ukuran 

IZZO Laundry dalam memberikan ganti rugi dan IZZO Laundry juga telah 

62
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Loc.cit. 
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memberikan pernyataan bahwa maksimal penggantian berupa Uang hanya 

sebesar Rp.50.000,- saja. 

Kemudian pada kasus yang dialami oleh Eva sebagai pengguna 

jasa laundry yang mengalami kerugian berupa rusaknya barang terkena 

strika hingga hangus yang dilakukan oleh Yusra Laundry dalam hal ini 

adanya inisiatif dari Pelaku Usaha Yusra Laundry untuk memberikan 

pertanggung jawaban sebelum konsumen melakukan klaim. Yusra 

Laundry memberikan ganti rugi berupa sprei yang baru dengan jenis dan 

ukuran yang sama.
63

 

Dari Hasil wawancara tersebut terhadap Eva sebagai pengguna jasa 

Yusra laundry dalam hal ini Pelaku Usaha Jasa Laundry memberikan ganti 

kerugian berupa penggantian barang yang sejenis yaitu sprei yang baru. 

Ganti kerugian tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) yang 

menjelaskan bawa ganti rugi Pelaku Usaha jasa dapat berupa 

pengembalian atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau 

setara nilainya. 

Dari hasil wawancara terhadap Konsumen pengguna jasa Laundry 

masih ditemukan adanya beberapa Pelaku usaha Jasa laundry yang tidak 

memberikan ganti rugi. Dalam praktek kasus yang dialami oleh Gina 

Sausan sebagai Konsumen pengguna jasa laundry X-Press Laundry 

tersebut mengalami kerusakan pakaiannya yang di laundrykan di X-Press 

Laundry atas kerugian tersebut Gina Sausan tidak mendapatkan ganti 

                                                           
       

63
 Wawancara dengan Eva, Konsumen Pengguna Jasa Laundry di Jalan Tirto Utomo Landung 

Sari Kota Malang, Tanggal 11 Desember 2015.  
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kerugian. Gayatri sebagai Konsumen pengguna Jasa Laundry yang 

dirugikan berupa pakaian yang kelunturan tidak diberikan ganti rugi dari 

Bunda Zid@ne Laundry. kemudian Windha sebagai Konsumen pengguna 

jasa Bunga laundry yang mengalami kerugian berupa keterlambatan 

penyelesaian Laundry tidak diberikan ganti kerugian. 

Dari hasil wawancara tersebut diatas membuktikan bahwa masih 

adanya Pelaku Usaha yang tidak memberikan pertanggung jawaban. 

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo
64

, tanggung jawab pelaku 

usaha meliputi tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran 

dan atas kerugian konsumen, maka berdasarkan hal tersebut produk barang 

dan atau jasa yang cacat bukan dasar satu-satunya pertanggung jawaban 

pelaku usaha. Hal ini berarti tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala 

kerugian yang dialami konsumen dan ganti kerugian yang dimaksudkan 

untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) 

akibat adanya penggunaan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi 

harapan konsumen. 

Jika ditinjau dari Pasal 19 UUPK tentang Tanggung jawab pelaku 

usaha hal tersebut tidak sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Tanggung jawab Pelaku 

Usaha dalam hal ini pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti 

rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
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 Ahmadi Miru.Loc.cit.  
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Dalam hal ini Pelaku Usaha Jasa Laundry semestinya harus memberikan 

pertanggung jawaban terhadap Konsumen pengguna jasa laundry yang 

telah mengalami kerugian atas jasa yang digunakan konsumen. Hal ini 

juga dijelaskan Dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK menjelaskan bahwa ganti 

rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang 

sejenis atau setara nilainya.  

Ganti rugi tersebut harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 

(tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Hal ini sesuai yang ditetapkan dalam 

Pasal 19 ayat (3) bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam 

tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila dalam 

waktu 7 (tujuh) hari ternyata pelaku usaha memberikan ganti rugi, maka 

tidak akan terjadi sengketa konsumen. Namun sebaliknya apabila dalam 

waktu 7 (tujuh) hari Pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi, maka akan 

terjadi sengketa konsumen. 

Dalam hal ini Pelaku usaha yang tidak memberikan ganti kerugian  

telah melanggar Pasal 19 UUPK tersebut dapat dikenaikan Sanksi. 

Menurut Pasal 60 ayat (1) menjelaskan bahwa Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap 

pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2). Kemudian dijelaskan 

dalam Pasal 60 ayat (2) menjelaskan bahwa sanksi administratif tersebut 

berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (sua ratus 

juta rupiah). 
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Timbulnya tanggung jawab karena pelaku usaha dalam memenuhi 

kewajibannya tidak sebagaimana mestinya atau tidak baik. Pada 

prinsipnya mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha berbicara tentang 

adanya kerugian yang telah diderita konsumen atas barang dan/atau jasa 

yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab ini berdasarkan 

unsur kesalahan (Liability based on fault) yaitu Prinsip ini menyatakan 

seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum 

jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.  

 Dalam permasalahan kerugian konsumen pengguna jasa laundry 

atas menggunakan  jasa laundry dalam hal ini meliputi pelaku usaha 

laundry yang melanggar hak-hak konsumen dan bertentangan dengan 

kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha jasa laundry telah mengakibatkan 

kerugian terhadap konsumen atas hilangnya atau rusaknya barang hal 

tersebut Pelaku usaha jasa laundry berkewajiban untuk memberikan 

kompensasi atau ganti rugi. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1365 KUH 

Perdata menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. sedangkan dalam 

pasal 1366 KUH Perdata  Menjelaskan “setiap orang bertanggung jawab, 

bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, 

melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau 

kesembronoannya”. 
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Berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai para pelaku 

usaha jasa laundry dan konsumen pengguna jasa laundry di Jalan Tirto 

Utomo Landung sari, bahwa penyelesaian hukum yang digunakan pelaku 

usaha jasa laundry dan konsumen pengguna jasa laundry yang mengalami 

kerugian memilih melakukan penyelesaian hukum dengan cara 

musyawarah untuk mencapai mufakat. Berdasarkan Pada Pasal 45 ayat (2) 

menjelaskan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh 

melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela 

para pihak yang bersengketa”.  

Dalam hal ini Pelaku Usaha jasa laundry dan Konsumen pengguna 

jasa laundry memilih penyelesaian hukum secara musyawarah yang 

merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Berdasarkan Pasal 47 

Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 menjelaskan 

“penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselengarakan untuk 

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau 

mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali 

atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. 

Berdasarkan hal ini dikarenakan penyelesaian hukum jalur 

musyawarah dianggap lebih cepat, praktis dan tidak menggunakan dana 

dalam penyelesaiannya sehingga penyelesaian hukum dengan cara 

musyawarah sangat banyak digunakan oleh pelaku usaha jasa laundry di 

Jalan Tirto Utomo Landung sari dalam menyelesaikan permasalahan 
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antara Pelaku Usaha jasa laundry dengan Konsumen pengguna jasa 

laundry di Jalan Tirto Utomo Landung Sari. 

E. Faktor-faktor yang menjadi Penghambat dan Pendukung Pelaku Usaha 

Jasa Laundry dalam melaksanakan Tanggung Jawabnya terhadap 

Konsumen 

 

Pelaku usaha jasa laundry yang telah mengakibatkan kerugian 

konsumen akibat dari kelalaian dan kesalahan dari pelaku usaha dapat 

dituntut pertanggung jawabanya. Pertanggung jawaban tersebut dapat di 

tuntut konsumen pengguna jasa laundry karena pelaku usaha jasa laundry 

tidak melaksanakan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya. Sesuai 

dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

menjelaskan tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas kerugian yang 

diderita konsumen.  

1. Faktor Penghambat 

Dalam hal ini ada pula faktor yang menjadi penghambat 

pelaksanaan pertanggung jawaban pelaku usaha jasa laundry atas 

kerugian yang dialami konsumen. Faktor yang menjadi penghambat yang 

dialami oleh konsumen pengguna jasa laundry yang mengalami kerugian 

adalah kurangnya penjelasan yang di tuliskan di dalam Nota Pembayaran 

terkait berapa jumlah pakaian, hal tersebut dapat dilihat dari contoh Nota 

Pembayaran laundry diatas. Isi Nota Pembayaran yang tidak jelas dan 

tidak rinci hanya menyebutkan berat timbangan pakaian, jenis order yang 

di inginkan konsumen dan jumlah harga yang harus dibayar konsumen. 

hal tersebut menjadi faktor penghambat bagi konsumen untuk meminta 
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ganti rugi atas pakaian yang hilang karena dalam Nota Pembayaran 

hanya menyebutkan berat pakaian saja tidak menyebutkan berapa potong 

pakaian yang di laundrykan. Hal tersebut membuat konsumen pengguna 

jasa Laundry tidak memiliki bukti secara detail dan secara rinci mengenai 

kerugian atas hilangnya pakaian konsumen karena. 

Kemudian faktor penghambat selanjutnya dalam hal ini 

Konsumen sudah mengeklaim kerugian kepada Pelaku Usaha Jasa 

Laundry bahwa konsumen mengalami kerugian tetapi dari pihak laundry 

tidak menanggapi keluhan tersebut secara serius dan kurangnya 

kepedulian dari Pelaku Usaha Jasa Laundry untuk  memberikan ganti 

rugi kepada konsumen pengguna jasa Laundry. selain itu faktor 

penghambat selanjutnya ialah belum adanya iktikad baik dari Pelaku 

usaha Jasa laundry untuk mengganti atau memberikan ganti rugi kepada 

konsumen pengguna jasa Laundry yang mengalami kerugian. 

Sehubungan dengan Faktor-faktor penghambat dari konsumen 

pengguna jasa Laundry dalam meminta pertanggung jawaban jika 

dikaitkan dengan pendapat Primardi dari bagian pengaduan  Lembaga 

Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang dikutip 

dalam buku M. Ali Mansyur
65

 dalam hal ini faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum perlindungan konsumen diantaranya 

ialah Faktor Hukumnya sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana 

dan prasarana, Faktor masyarakat, Faktor Budaya.  
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 M. Ali Mansyur, Loc.cit.  
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Dalam kasus kerugian Konsumen pengguna jasa laundry 

tersebut diatas adanya Faktor-faktor Penghambat belum terlaksananya 

penegakan hukum perlindungan konsumen yaitu : 

1) Faktor Sarana dan prasarana dalam hal ini konsumen tidak 

memiliki sarana yang belum memadai dalam hal ini konsumen 

pengguna jasa Laundry hanya memiliki Nota Pembayaran yang 

tidak menyebutkan secara jelas dan detail. Hal tersebut yang 

membuat Konsumen pengguna Jasa Laundry tidak dapat menuntut 

ganti rugi kepada pelaku usaha jasa laundry karena konsumen 

pengguna jasa laundry dalam hal ini tidak memiliki bukti secara 

detail dan secara rinci mengenai kerugian atas hilangnya pakaian 

konsumen karena. 

2) Faktor Masyarakat yang dimaskud dalam hal ini ialah mencakup 

masyarakat Pelaku Usaha. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

hal ini Pelaku Usaha Jasa Laundry dalam hal ini adalah Pelaku 

usaha jasa laundry di Jalan Tirto Utomo Landung Sari. Beberapa 

Pelaku Usaha jasa laundry di Jalan Tirto Utomo Landung Sari 

Yaitu Bunda Zid@ne Laundry, X-Press Laundry, Bunga Laundry 

tidak memberikan ganti rugi kepada Konsumen pengguna jasa 

laundry yang telah mengalami kerugian.  Hal tersebut merupakan 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini Pelaku Usaha Jasa 

laundry yang belum menyadari tentang adanya aturan terhadap 

Hak-hak konsumen pengguna jasa laundry yang harus dipenuhi. 
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Pelaku usaha jasa laundry dalam hal ini belum memiliki kesadaran 

untuk melakukan kewajibannya yaitu memberikan ganti rugi 

kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan 

jasa laundry.  

Dalam praktek kasus diatas membuktikan masih adanya Pelaku 

Usaha jasa laundry yang tidak memberikan pertanggung jawaban 

terhadap konsumen pengguna jasa laundry yang mengalami kerugian. 

Perlindungan konsumen bukan hanya tugas pemerintah tetapi Pelaku 

usaha juga ikut andil dalam melindungi konsumen. Perlindungan 

konsumen tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan peran 

pemerintah dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui 

berbagai aktifitas pengawasan barang/jasa. Dalam hal ini Pelaku usaha 

merupakan mitra pemerintah yang diharuskan untuk berperan dan ikut 

serta dalam menegakkan perlindungan konsumen. 

2. Faktor Pendukung 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada Pelaku Usaha 

Jasa Laundry adanya faktor pendukung untuk melaksanakan tanggung 

jawab kepada konsumen pengguna jasa laundry yang telah mengalami 

kerugian. Menurut hasil wawancara terhadap Ibu Puji Wulandari, S.Sos 

sebagai Pemilik IZZO Laundry faktor yang menjadi pendukung untuk 

memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen IZZO Laundry memiliki 

Simpanan Dana yang dikhususkan untuk pemberian ganti rugi kepada 

konsumen yang mengalami kerugian di IZZO Laundry.  
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Menurut hasil wawancara terhadap Ibu Nur Indah Sari sebagai 

Pemilik Usaha Yusra Laundry memiliki kesadaran terkait hak-hak 

konsumen pengguna jasa laundry, kerugian yang dialami konsumen 

pengguna jasa laundry merupakan akibat dari kesalahan dan kelalaian 

dari perusahaan jasa laundry maka hal tersebut disadari bahwa pelaku 

usaha jasa laundry wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen 

pengguna jasa laundry yang mengalami kerugian. 

Dalam hal ini adanya Faktor-faktor yang menjadi pendukung 

pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sehubungan 

dengan faktor yang mempengaruhi penegak hukum menurut Soerjono 

Soekanto
66

 yaitu Faktor hukum itu sendiri, Faktor penegak hukum, faktor 

sarana / fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Maka dapat 

dikaitkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan 

tanggung jawab Pelaku usaha jasa laundry yaitu Faktor Sarana dan 

Fasilitas mendukung adanya Pelakasanaan pertanggung jawaban Pelaku 

Usaha jasa laundry dalam hal diwujudkan dengan adanya simpanan dana 

tersendiri yang dikhususkan oleh pelaku usaha untuk memberikan ganti 

rugi kepada konsumen. Simpanan Dana dalam hal ini merupakan sumber 

dana yang memadai yang merupakan fasilitas yang dimiliki oleh pelaku 

usaha jasa laundry untuk memberikan pertanggung jawaban kepada 

konsumen pengguna jasa laundry yang telah mengalami kerugian akibat 

menggunakan jasa laundry.  
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