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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Perkembangan ekonomi yang dinamis telah menghasilkan berbagai jenis 

barang dan jasa. Pertumbuhan dan perkembang industri barang dan jasa di satu 

pihak sering membawah dampak positif, antara lain tersedianya kebutuhan dalam 

jumlah yang mencukupi, mutunya lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi 

konsumen dalam pemenuhan kebutuhan nya,tetapi dilain pihak terdapat juga 

dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku 

bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi 

masyarakat konsumen.  

Kondisi seperti ini,pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena 

kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan 

beragam pilihan. Pada sisi lain, fenomena tersebut menjadikan konsumen menjadi 

aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar dan merugikan konsumen. 

Pelaku usaha berusaha mencari keuntungan setinggi mungkin dengan 

menggunakan prinsip ekonomi. Untuk mencapai keuntungan yang tinggi, para 

pelaku usaha harus bersaing dengan pelaku usaha lainnya dan akibat persaingan 

antar pelaku usaha tersebut salah satu nya dapat merugikan konsumen. Seharus 

nya pelaku usaha harus memiliki itikat baik dan bertanggung jawab dalam menjual 



produk nya pada masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pendidikan 

pada konsumen, salah satu nya melalui informasi yang transparan dan jujur.1 

Bicara badan perlindungan konsumen, berarti bicara pada salah satu 

pandangan dari koleksi antara tempat ekonomi dengan tempat adanya Etika.2 Pada 

kegiatann bisnis pada hubunggan yang saling memerlukan antara pemilik usaha 

dan konsumen, adapun pelaku usaha untuk memperoleh laba (proffit) penggusaha 

dengan pembeli, sedangkan untuk pembeli adalah diperoleh kepuasan dari 

kebutuhan kepada produk itu. Pada hubungan ini seringkali terdapat ketidakan 

puasan antara keduanya. Pembeli atau Konsumen berada dalam sisi yang lemah 

atau karena pemilik usaha yang secara sosial ekonomi mempunyai sisi yang 

kuat.3 Oleh karena melakukan perangkat aturan aturan hukum yang dapat 

melindungi atau memberdayakan pembeli atau, Perlindungan bagi konsumen 

adalah Hak warga negara indonesia yang  merupakan wajiban negara untuk 

melindungi warga negaranya, khusus pada produk yang memuaskan .4 Sehingge 

dalam nentukan aturan hukum tersebut tampa adanya campur tangan negara lain 

pada sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan hal 

tersebut telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

                                                           
1  Zulham , Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Kencana, 2016, hlm.78 
2 Munir , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 150. 
3 Abdul Rasyid Saliman, et all. Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2005, hlm. 219. 
4Fokky.    2009.    Perlindungan    Konsumen    Pangan    dalam    Perspektif    Islam.(diakses 

2 oktober 2018) 



Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam 

masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga atau orang lain, dan tidak 

untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah aturan hukum 

yang diterapkan  untuk melindungi dan terlaksanakanya hak bagi konsumen.5 

Berdasar pada Pasal 2 Undang Uundang Nomor 8. Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen bahwa untuk Perlindungan konsumen yang berasaskan 

manfaat adil, seimbang, dan aman, serta kepastian hukum.6  

a.       Asas Manfaat tersebut dimaksud untuk mengamanat bahwa segala usaha 

dalam melakukan perlindungan konsumen untuk memberikan manfaat yang 

besar bagi kepentingan pembeli (konsumen) dan pelaku usaha secara seluruh 

b.      Asas Keadilan adalah agar seluruh rakyat bisa terwujud secara maksimal dan 

memberikan kesempatan kepada pembeli (konsumen) dan pelaku usaha untuk 

memberi hak atau melakukan kewajiban secara adil. 

c.       Asas Keseimbangan adalah. untuk memberi keseimbangan terhadap 

kepentingan pembeli (konsumen), pelaku usaha untuk pemerintah dalam arti 

matril dan Non materil. 

d.      Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen adalah. Dimaksud untuk 

memberi jaminan atas keamanan kepada konsumen dalam menggunakan, 

pemakaian, barang atau jasa yang digunakan. 

e.       Asas Kepastian Hukum. Adalah agar pelaku usaha maupun pembeli 

(konsumen) taat hukum untuk keadilan dalam penyelenggara serta negara 

menjamin kepastian hukum yang adil. 

 

Pada Pasal 3 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah 

sebagai berikut: 

 

                                                           
5 Perlindungan Konsumen., diakses 2 oktober 2019). 
6  R.I.,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2. 

 



a.       Meningkt kesadaran, untuk kemampuan,  konsumen agar melindungi diri. 

b.      Membentuk tinggkatan konsumen dengan cara terhindar dari ekses tidak baik 

pemakaian barang dan/atau jasa. 

c.       Melaksanakan pemberdaya pembeli dalam memilih, atau menentukan, dan 

menuntukan hak. 

d.      Menbetuk aturan  konsumen agar terlaksana kepastian hukum dan 

 

e.       Menimbulkan kesadaran sadar akan penting aturan konsumen sehingga 

tumbuh sikap yang jujur dalam berusaha. 

f.       Meningkatkan kualitas barang  yang menjamin terjadinya usaha produksi 

barang dan keselamatan konsumen. 

 

Tugas dalam menyelesaikan Permasalahan Konsumen (BPSK) sesuai pada 

Pasal 52 UU No 8/1999 Adalah menyelesaikan permasalahan konsumen. Adapun 

kewajiban BPSK Adalah untuk menyelesaikan permasalahan konsumen di luar 

pengadilan Sebagai berikut :7 

1. Mlakukan permasalahan konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan 

arbitrase; 

2. Memberi kontribus ikepada konsumen; 

3. Melaksanakan kewajiban kepada pencantuman klausula baku; 

4. Melapor kepada penyidik hukum apabila terjadi pelanggaran UU nomor 8 

tahun 1999; 

5. Menerima laporan tertulis baik dari konsumen kalau terjadinya pelanggaran 

konsumen; 

6. Memeriksa sengketa perlindungan konsumen; 

7. Memangil pemilik usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap  

konsumen; 

8. Memberikan, saksi ahli untuk mengetahui pelanggaran terhadap UU nomor 8 

tahun 1999; 

9. Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,yang 

tidak memenuhi panggilan 

10.Meneliti dan atau menilai surat.dokumen,  

11.Memutuskan permasalahan dari pihak konsumen dan pelaku usaha; 

12.Memberikan keputusan kepada pelaku usaha: 

                                                           
7 R.I.,UU  Nomor 8 Tahun 1999,Perlindungan Konsumen, Pasal 52. 



Antara hubungan hukum dan dua subjek mengenai hak dan kewajiban8. 

Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek 

hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara 

orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan 

hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh 

subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau 

benda tidak bergerak.9 Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya 

dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.10 

Agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi 3 syarat, yaitu hak 

untuk diakui oleh masyarakat dan hak yang dinyatakan demikian oleh lembaga 

Negara.11  

Di Negara Indonesia hak konsumen diatur di dalam Pasal 4 UU Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “hak untuk memilih barang 

dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai 

tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dan dapat menyatakan bahwa 

“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa”.12 

                                                           
8  Soeroso R, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 269. 
9 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,hlm. 254  
10 Soerooso, hlm d 271./272 
11 Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.50. 
12 R.I.,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 huruf b dan huruf c. 

 

 



Sering kali dalam masyarakat  ditemukan kasus kecurangan yang dilakukan 

pelaku usaha yang sangat merugikan konsumen salah satunya adalah, terdapat 

pada putusan mahkamah agung Nomor 353 K/Pt.Sus-BPSK/2016 yang secara 

garis besar kronologis nya sebagai berikut : Didalam kasus tersebut terdapat satu 

pemohon yang bernama Mira Ariwahyuni Rizal,. 

Termohon atas nama Relan Valeriasyah,S.T., bertempat tinggal dijalan 

Mr,assat no 46B ,banto darano, kel gaguak bulek, bukit tinggi. Termohon datang 

ketempat Pemohon tanggal 24 juni 2015 sekitar pukul 10.30 wib untuk mengganti 

kaca film merek Honda freed dan menggantikan kaca mobil yang terpasang 

sekarang sudah dicopot dan mobil nya sekarang sedang dibersih setelah 

melakukan pembicaraan tersebut termohon pergi dan kembali ketempat pemohon 

pulul 13.30 wib. pemohon memasang kaca  mobil dengan meletakan handuk 

pembersih pada sekeliling dashbor kalau ada merembas dan air di semprotkan ke 

kaca tidak lah banyak hanya sekedar lembab saja, kemudian setelah selesai 

pemasangan kaca film termohon melakukan pembayaran kemudian pemohon 

termohon pergi membawah mobilnya dan tidak ada masalah apa-apa, kemudian 

setelah beberapa waktu termohon datang sambil mengatakan lampu injeksi mobil 

tidak hidup dan dilakukan pemeriksaan, telah terjadi kerusakan pusat kelistrikan 

pada kontak string tepatnya pada terminal multiplex atau dikenal juga dengan 



(CCM) central controle module, kesimpulan dari termohon mobil nya ada terjadi 

konsleting dan meminta gantin kerugian.13 

Dengan adanya kerugian yaitu kerusakan mesin mobil yang di sebabkan oleh 

jasa dari pelaku usaha terhadap konsumen maka pelaku usaha telah berkenaan 

dengan Pasal 19 Ayat (1) yang berbunyi : “ Pelaku Usaha bertanggung jawab 

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen 

akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan”.14 Dengan adanya kejadian ini Konsumen merasa dirugikan oleh 

jasa yang di berikan pelaku usaha sehingga berkesepakatan untuk menyelesaikan 

sengketa ini di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai penggugat, dan 

Pelaku Usaha sebagai Tergugat. 

Putusan BPSK NO 11/Pdt Sus/ BKT/X/2015, 22 Oktober 2015 yang amarnya 

sebagai berikut:15 

1.  Terkabulkan gugatan Penggugat;  

2. Meyertakan alat bukti yang diajukan Penggugat;  

3.  Menyatakan tindakan Tentang UU Perlindungan Konsumen yaitu Undang-

Undang RI No 8/1999;  

4. Hukuman Tergugat untuk membayar kerugian dengan jumlah 

Rp9.371.245,00;  

5. Hukuman Tergugat untuk membayar sanksi admintrasi kepada Penggugat 

sebesar Rp97.312.450,00;  

6.  Menolak gugatan Penggugat; 

 

                                                           
13  Kasus rusak kaca film mobil Tanggal 22 September 2018,Pukul 21;00.wib. 

14 R.I., uu  No 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19/20. 
15 R.I., Putusan Mahkamah Agung, No 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. 



Setelah Putus nya Amar Putusan BPSK No 11/Pdt Sus-BPSK/BKT/X/2015, 

Pelaku Usaha atau Tergugat merasa tidak terima atas Amar Putusan tersebut 

sehingga mengajukan Banding ke Pengadilan Negri dan Kasasi ke Mahkamah 

Agung.  

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk 

membahas masalah diatas  “ANALISIS PUTUSAN BPSK YANG TELAH 

DIBATALKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 

353 K/Pdt.Sus-BPSK/2016”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka  dapat 

dirumuskan permasalahan Sebagai berikut : 

1.   Bagaimana Pertimbangan Hakim yang telah membatalkan putusan No 11/Pdt 

Sus-BPSK/BKT/X/2015 dalam Putusan Mahkamah Agung 353 K/Pdt.Sus-

BPSK/2016? 

2.  Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas 

penggantian kaca film yang menyebabkan mesin mobil rusak? 

 

C.       Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mendalami dan menganalisis putusan Hakim yang telah membatalkan 

putusan Nomor 11/Pdt.Sus-BPSK/BKT/X/2015 Mahkamah Agung 353 

K/Pdt.Sus-BPSK/2016. 

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas 

penggantian kaca film yang menyebabkan mesin mobil rusak.  

 D.      Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teori  

Menulis ini untuk perkembangan ilmu hukum perdata pada umumnya, 

khususnya ilmu hukum dibidang hukum perlindungan konsumen. 

2. Manfaat Praktik 

Hasil dari meneliti dengan dapat dimanfaat untuk menambah pengetahuan 

dan pembelajaran dalam penulisan hukum perdata serta masyarakat.  

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Hasil dari menelitian dapat menjadi sumber bacaan bagi civitas akademik 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 

E.       Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup Penelitian agar dapat memahami Faktor-Faktor apa yang 

menyebabkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa dibatalkan oleh Hakim 

yang telah membatalkan putusan Nomor 11/Pdt.Sus-BPSK/  BKT/X/2015. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori ini adalah landasan dari teori dalam memperkuat kebenaran 

dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori-teori 

sebagai berikut: 

a. Teori Perlindungan Konsumen 

Penjelasan perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar di dalam 

masyarakat umum sedangkan untuk ruang lingkup hukum perlindungan 

konsumen16 Diharapkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen 

sebagai benteng untuk meniadak tindakan sewenang-wenang yang merugikan 

pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. bersifat 

mengatur dan juga memandang sifat melindungi kepentingan konsumen17 

 

 

                                                           
16 Sidharta.  2000, hlm.45. 
17 Nasution A.Z. Konsumen dan Hukum.hlm.74. 



b. Teori Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, tidak secara langsung dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, karena dalam pelaksanaan di lapangan penerapan 

beberapa pasal dari Undang- undang ini diperlukan adanya dukungan 

pembentukan kelembagaan antara lain Badan Pernyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Daerah Kota  

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertanggung 

jawab menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Adalah suatu lembaga khusus yang 

dibentuk  dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya 

adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku 

usaha.18 

c. Teori kepastian Hukum 

Adalah (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki 

dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu 

harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan 

dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum 

adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.19  

                                                           
18 Yusuf Shofie, Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, 

hlm.39 
19 Dominikus Rato, Laksbang Pressindo,Yogyakarta, 2010,hlm.59. 



Seharusnya das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa 

yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang 

deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum 

menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam 

hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan 

masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani 

atau melakukan tindakan Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu 

peraturan dibuat dan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan 

tersebut menimbulkan kepastian hukum.20  

Secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak 

menimbulkan keragu-raguan. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 

dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat 

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan 

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah 

karena dengan adanya aturan yang bersifat umum yang boleh dibebankan atau 

dilakukan oleh Negara terhadap individu.21  

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran  yang didasarkan pada aliran 

pemikiran positif di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu 

yang mandiri, karena bagi penganut pikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan 

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin 

                                                           
20 Peter Mahmud Marzuki,hlm.158. 
21 Riduan , Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23. 



terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum 

dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Sifat umum dari 

aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan atau manfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.22 

G.  Metode Penelitian 

1.   Jenis Penelitian 

Meneliti dan Menulis skripsi ini, yaitu : Metode penelitian normatif yuridis , 

yaitu dengan cara mencari bahan hukum melalui bahan pustaka dan studi 

dokumen.23
  

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam kaitan dengan meneliti pendekatan normatif, penelitian ini 

menggunakan beberapa pendekatan:24 

a. Pendekatan perundang-undangan   

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan 

aturan hukum yang berkaitan. 

 

 

1. Kitab UU Hukum perdata; 

2. Kitab UU Hukum dagang; 

                                                           
22 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002,hlm. 82-

83. 
23 Soerjono Soekanto dan Sri Harmudji,, hlm. 35. 
24Jhoni Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang:Banyumedia, 2006, 

hlm.47. 

 



3. Undang-undang No 8/1999 Tentang perlindungan konsumen; Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; 

4. Keputusan Mentri tentang tugas dan wewenang BPSK; No 

350/MPP/KEP/12; 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok kekuasaan kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951; 

 

b. Pendekatan Kasus (case aproach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan 

kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. 

Setiap putusan tersebut sehingga dapat digunakan sebagai isu hukum yang di 

hadapi. 

c. Pendekatan konsep (konseptual aproach)  

Pendekatan yang dilakukan untuk memahami  tentang konsumen pada 

Putusan Mahkamah Agung melalui pendapat dan doktrin-doktrin dalam ilmu 

hukum.  

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah hukum yang mempunyai kekuatan mengikat 

peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan, yang 

termasuk dalam bahan hukum primer disebut catatan resmi atau risalah dalam 



pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.25 Dalam meneliti peraturan 

perundang-undangan yang digunakan yaitu: 

1) Kitab UU Hukum Perdata; 

2) Kitab UU Hukum Dagang; 

3) Undang-undang No 8/1999 Tentang perlindungan konsumen; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821; 

4) Keputusan Mentri  dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa;No 

350/MPP/KEP/12; 

5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok kekuasaan kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951; 

6) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi antara kedua pihak 

 

 b.    Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sangat erat terkait dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, dan menjelaskan bahan 

hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi teori atau pendapat para sarjana 

hukum, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, 

makalah dan sebagainya.26 

d. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diberikan petunjuk 

maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.27 

 

 

                                                           
25Ibid, hlm. 41. 
26Ibid, hlm. 42. 
27Ibid, hlm. 43 



4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan dilakukan yakni 

dengan menggunakan pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku atau tulisan, dan dokumen-dokumen yang resmi 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.28  

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Pada mengelolah data ini, yang berupa  studi dokumen atau literature dan 

undang-undang terutama yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen. 

6. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum serta data lapangan akan diperoleh dan dianalisis dengan 

metode analisis data kualiatif. Menurut Sutopo, analisis ini dapat di golongkan 

kedalam metode deskripptif yang diterapkan bersifat menutur, memapar, 

memberikan, menganalisis, dan ditafsirkan.29  

7. Penarikan Kesimpulan 

Metode penelitian tersebut diatas dapat ditarik ke simpulan berupa, teknik 

penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan 

makna aturan hukum yang di jadi ujukan dalam menyelesaikan masalah hukum 

yang di jadikan objek kajian hukum. 30 

 

                                                           
  28Sugiyono, Metode Penelitian Hukum, hlm. 107. 

29Sutopo, HB, UNS Press, 2002, hlm. 95. 
30Bahder Johan Nasution, Bandung, Penerbit Maju, 2007, hlm. 35. 

 


