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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tercipta pada saat 

terjadinya transaksi jual beli antara konsumen sebagai pembeli dan pelaku 

usaha (pengembang) sebagai penjual. Apabila telah terjadi kesepakatan atau 

perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha maka akan lahir hak dan 

kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Hubungan antara konsumen dan 

pelaku usaha akan berlangsung secara terus menerus karena dilandasi pada 

kebutuhan sehingga memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. 

Hubungan ini terjadi karena keduanya saling membutuhkan. Hubungan 

konsumen dan pelaku usaha juga dapat terjadi secara langsung dan tidak 

langsung. Hubungan langsung terjadi apabila antara pelaku usaha dengan 

konsumen langsung terikat kesepakatan atau perjanjian yang mereka buat atau 

karena ketentuan undang-undang. Jika hubungan itu terjadi dengan 
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perantaraan pihak lain, maka akan terjadi hubungan tidak langsung antara 

konsumen dan pelaku usaha. 

2. Akibat hukum terjadi ketika pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya 

dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan apabila hasil yang 

diterima tidak sesuai dengan data dan informasi yang ada di dalam brosur 

serta perjanjian transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak 

atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya 

dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku 

usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik 

maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak 

terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah 

disepakati di dalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi 

timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan 

wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Ada tiga macam 

bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memenuhi prestasi, wanprestasi 

terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak sempurna memenuhi 

prestasi.  

3. Pertanggungjawaban pengembang kepada konsumen terjadi pada saat 

pengembang dan konsumen telah melakukan transaksi dan perjanjian jual beli 

dan pengembang melanggar kesepakatan dan informasi yang ada didalam 

brosur, sehingga konsumen melakukan keluhan dari hasil pembangunan yang 

tidak sesuai dengan informasi yang ada didalam brosur, maka atas segala 

kerugian yang diderita oleh konsumen sehubungan dengan tercapainya 
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perjanjian pada saat transaksi jual beli, dan apabila ternyata pengembang telah 

mengetahui adanya kelalaian atau ketidaksesuaian itu, maka pengembang 

diwajibkan untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh konsumen. 

Setelah konsumen mengirimakan surat pengajuan keluhan maka pengembang 

akan segera bertanggungjawab. Dalam pertanggungjawaban ini konsumen 

dapat memilih salah satu dari dua pilihan yang ditawarkan oleh pengembang, 

yaitu pengembang yang akan menyelesaikan keluhan dari konsumen atau 

pengembang akan membayar ganti rugi berupa uang sesuai dengan jumlah 

kerugian yang diderita oleh konsumen. Sebelum melaksanakan 

pertanggungjawabannya pihak pengembang juga menilai apakah kerugian 

tersebut ditimbulkan karena kesalahan dari pihak pengembang atau kesalahan 

dari pihak konsumen sebagai pembeli. 
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2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis 

dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Apabila konsumen ingin membeli rumah sebaiknya konsumen dapat teliti dalam 

melihat data dan informasi yang ada didalam brosur pemasaran yang diterbitkan 

oleh pihak pengembang, dan konsumen jangan mudah tertarik dengan fasilitas dan 

penawaran yang tercantum didalam brosur. Hal ini bertujuan untuk menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan. 

2. Apabila konsumen ingin membeli rumah sebaiknya transaksi jual beli dilakukan 

pada saat pembangunan rumah tersebut sudah jadi dengan sempurna sehingga tidak 

terjadi keluhan atau kerugian yang diderita oleh konsumen. 

3.  Apabila terjadi kasus seperti ini maka konsumen berhak untuk melakukan 

keluhan dan meminta ganti rugi kepada pihak pengembang atas kerugian yang 

diderita. 


