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 ABSTRAK     

PO. CV. Sumber Rezeki merupakan salah satu perusahaan jasa angkutan umum di 

Kota Jambi yang melayani jasa pengiriman barang. Dalam pengiriman barang tidak 

terlepas dari kendala-kendala yang mengakibatkan kerugian terhadap pengirim. 

Yaitu seperti terjadinya kehilangan, kerusakan, maupun terlambatnya barang 

kiriman. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan 

perjanjian pengiriman barang pada PO. CV. Sumber Rezeki dengan pengirim di 

Kota Jambi dan bagaimana tanggung jawab PO. CV. Sumber Rezeki terhadap 

kerugian yang dialami oleh pengirim dalam perjanjian pengiriman barang di Kota 

Jambi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan 

perjanjian pengiriman barang pada PO. CV. Sumber Rezeki dengan pengirim di 

Kota Jambi, dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab PO. CV. 

Sumber Rezeki terhadap kerugian yang dialami oleh pengirim dalam perjanjian 

pengiriman barang di Kota Jambi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1). 

Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang pada PO. CV. Sumber Rezeki dengan 

pengirim belum terlaksana dengan baik. 2). Tanggung jawab yang diberikan PO. 

CV. Sumber Rezeki terhadap kerugian yang dialami oleh pengirim telah sesuai 

dengan syarat-syarat pengangkutan perusahaan. Sebagai perusahaan pengangkutan 

umum PO. CV. Sumber Rezeki sudah seharusnya lebih berhati-hati dalam 

melakukan pengiriman barang agar tidak menimbulkan kerugian terhadap 

pengirim. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini kebutuhan manusia semakin bertambah. Ketika ia 

membutuhkan suatu barang untuk dimiliki ataupun untuk diperdagangkan dan ia 

tidak bisa melakukannya sendiri dikarenakan terkendala dengan jarak tempuh yang 

cukup jauh, maka ia akan memerlukan sesuatu yang dapat membantunya. Tidak 

dapat dipungkiri manusia pun akan mencari suatu jasa yang dapat digunakan dalam 

mencapai kebutuhannya. Jasa yang dapat digunakan untuk bisa mencapai 

kebutuhan manusia tersebut yaitu suatu jasa angkutan. 

“Dalam dunia perdagangan soal angkutan memegang peranan yang sangat 

vital: tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang 

diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga 

dari barang-barang tersebut”.1 Maka banyak pelaku usaha membuka jasa angkutan. 

Pengangkutan yaitu suatu jasa yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat di Indonesia. “Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau 

orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan 

daya guna dan nilai”.2 

“Pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan 

pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 

pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan 

tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk 

membayar uang angkutan”.3 

 

                                                           
1Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Cet. 4, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 404. 
2H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum 

Pengangkutan, Cet. 6, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 1. 
3Ibid., hal. 2. 



 

 

 

Pengangkutan tidak hanya melalui darat, melainkan pula di laut dan di 

udara.4 Pengangkutan melalui darat biasanya tersedia di daerah-daerah yang dapat 

dijangkau oleh angkutan, yaitu dalam hal pemindahan manusia dan/atau 

pengiriman barang. Dalam pengiriman barang, jasa angkutan diharapkan dapat 

meningkatkan pelayanan dari berbagai segi, pelayanan haruslah cepat, murah, 

aman, serta dapat bertanggung jawab terhadap barang tersebut, sehingga kerugian 

dapat ditekan seminim mungkin, maka para pengguna jasa angkutan bisa memilih 

jasa angkutan yang dibutuhkan.5 

“Pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat 

tujuan daripada di tempat asalnya, karena itu dikatakan pengangkutan memberikan 

nilai kepada barang yang diangkut”.6 Hubungan hukum yang terjadi antara 

perusahaan pengangkut dengan pengirim yaitu didasari pada suatu perjanjian untuk 

melakukan pengiriman, baik perjanjian secara tertulis maupun lisan.7 

Sifat dari perjanjian pengangkutan yaitu memberikan jasa untuk 

menempatkan barang pada tujuannya dengan teliti dan hati-hati. Menurut Pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, “untuk sahnya 

suatu perjanjian diperlukan empat syarat” yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

                                                           
4Achmad Ichsan, loc. Cit. 
5Andi Sri Rezky Wulandari, Buku Ajar Hukum Dagang, Mitra Wacana Media, Jakarta, 

2014, hal. 118. 
6Muchtarudin Siregar, Beberapa Masalah Ekonomi dan Management Pengangkutan, Edisi 

I, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 5. 
7Andi Sri Rezky Wulandari, Op. Cit., hal. 123. 



 

 

 

Maka perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar ketentuan undang-

undang yang mengaturnya. Dalam perjanjian pengangkutan kedudukan para pihak 

yaitu pengirim dan pengangkut sama tinggi, disebut dengan kedudukan koordinasi.8 

Dalam Pasal 166 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa: “Angkutan barang dengan 

Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi: a. 

Surat perjanjian pengangkutan; b. Surat muatan barang”. Perjanjian pengangkutan 

pun biasanya tertuang di dalam surat angkutan yang biasa disebut dengan 

karcis/tiket pengiriman barang. Tiket tersebut mengikat pengangkut dan pengirim 

barang seperti undang-undang. “Dalam perjanjian pengangkutan, pihak pengangkut 

dapat dikatakan telah mengakui menerima barang-barang dan menyanggupi untuk 

membawanya ke tempat yang telah ditunjuk dan menyerahkannya kepada orang 

yang dialamatkan”.9 

Perjanjian yang telah dibuat itulah yang menjadi undang-undang bagi para 

pihak yang telah melakukan perjanjian, seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 

1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali 

selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 

oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus 

dilaksanakan dengan itikad baik”. 

 

Jika suatu perjanjian telah dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan 

undang-undang, perjanjian itu mengikat kedua belah pihak, apabila ingin dibatalkan 

                                                           
8H.M.N Purwosutjipto, Op. Cit., hal. 7. 
9Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 22, Intermasa, Jakarta, 1989, hal. 222. 



 

 

 

harus adanya kesepakatan para pihak. Dari hubungan perjanjian yang telah dibuat 

mempunyai hak dan kewajiban secara timbal-balik. 

Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga 

beban kewajiban suatu pihak dalam perjanjian yaitu: 

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu 

2. Kewajiban untuk berbuat sesuatu 

3. Kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu 

 

“Kewajiban pengangkut ialah mengangkut atau menyelenggarakan 

pengangkutan barang dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan dengan selamat, 

agar barang muatan itu dapat diserahkan kepada penerima dengan lengkap dan 

utuh, tidak rusak atau kurang, ataupun tidak terlambat”.10 Dari kewajiban inilah 

menjadi tanggung jawab pihak pengangkut jika terjadinya suatu kesalahan ataupun 

kelalaian terhadap pengiriman barang. Adapun hak yang dimiliki pihak pengangkut 

yaitu menerima pembayaran atas pengiriman barang dari pihak pengirim. 

Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan bahwa: 

“Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga 

keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat 

penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak 

menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, 

kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu 

seutuhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian 

yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, 

keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan 

pengirim. Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, 

dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu”. 

 

Dalam perjanjian pengiriman barang, pengirim adalah orang perorangan 

atau badan hukum yang tertulis di dalam perjanjian standar (tiket) yang 

                                                           
10H.M.N Purwosutjipto, Op. Cit., hal. 33. 



 

 

 

mengirimkan barang kepada penerima barang, tapi terkadang pengirim juga sebagai 

penerima barang kiriman. Pihak pengirim juga mempunyai hak dan kewajiban 

dalam perjanjian pengiriman barang, ia berkewajiban membayar biaya pengiriman 

barang tersebut serta memberikan keterangan-keterangan yang benar dan lengkap 

tentang barang yang akan dikirimkan, dan memiliki hak terhadap barang yang ia 

kirimkan agar selamat sampai tujuan.11 Sehingga ia menginginkan jasa angkutan 

yang baik serta dapat bertanggung jawab dalam pengiriman barang, seperti sifat 

barang yang tidak tahan lama agar barang kiriman bisa cepat sampai ke tempat 

tujuan, serta bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keamanan barang kiriman. 

Dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: 

“Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang 

diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak 

akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang 

atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat 

dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim”. 

 

Jika pengirim mengalami kerugian terhadap barang kiriman akibat suatu 

peristiwa yang merupakan kesalahan atau kelalaian pengangkut, maka pengangkut 

bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat peristiwa dalam proses 

pengangkutan sejak pemuatan hingga pembongkaran, sehingga memerlukan 

perlindungan atau upaya penyelesaian untuk mengantisipasi maupun mengurangi 

kerugian yang dialami pengirim.12 

                                                           
11Andi Sri Rezky Wulandari, Op. Cit., hal. 129. 
12Ibid., hal. 125. 



 

 

 

PO. CV. Sumber Rezeki merupakan salah satu perusahaan jasa angkutan 

umum yang beralamat di Jalan Buton No. 34 (Lorong Puskesmas/Belakang Eks 

Terminal Simpang Kawat), Kota Jambi. Perusahaan ini melayani jasa angkutan 

jurusan Sengeti-WKS-Purwodadi-Merlung-Batas Riau PP-Ka.Tungkal-Ma.Sabak-

Rantau Rasau-Nipah Panjang-Ma.Bulian-Sarolangun-Bangko. Perusahaan ini tidak 

hanya melayani jasa angkutan orang, melainkan juga melayani jasa pengiriman 

barang serta melayani cateran. Pada perusahaan ini jenis angkutan yang digunakan 

yaitu mobil penumpang atau yang biasa disebut mobil travel. Perusahaan ini 

memiliki 26 unit kendaraan. 

Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang melalui PO. CV. Sumber Rezeki 

tidak terlepas dari kendala-kendala yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap 

pengirim. Kerugian tersebut yaitu seperti terjadinya kehilangan barang kiriman, 

kerusakan barang kiriman, maupun terlambatnya barang kiriman sampai ke tempat 

tujuan. Jika kerugian tersebut terjadi maka salah satu pihak akan bertanggung 

jawab, tanggung jawab yang biasa dilakukan adalah berbentuk ganti kerugian. 

Pada syarat-syarat pengangkutan PO. CV. Sumber Rezeki telah 

dicantumkan bahwa perusahaan akan bertanggung jawab jika terjadinya kerugian 

terhadap pengirim. Namun pada kenyataannya tidak selamanya tanggung jawab 

atas ganti kerugian yang diberikan pihak PO. CV. Sumber Rezeki dapat diterima 

ataupun ditolak oleh pihak pengirim, karena tidak sesuai dengan kerugian yang 

dialami oleh pengirim. 

Berdasarkan data pengiriman barang pada PO. CV. Sumber Rezeki, tahun 

2015 perusahaan telah melakukan pengiriman barang sebanyak 7715 pengiriman, 



 

 

 

tetapi pengiriman barang tidak selalu berjalan dengan baik. Ada beberapa jumlah 

kasus yang terjadi dalam pengiriman barang di PO. CV. Sumber Rezeki ini. Adapun 

kasus yang terjadi yaitu barang yang hilang berjumlah sebanyak 4 kasus, barang 

yang rusak berjumlah sebanyak 10 kasus, dan barang yang terlambat sampai ke 

tempat tujuan berjumlah sebanyak 7 kasus. Jumlah keseluruhan kasus tersebut yaitu 

ada 21 kasus. Dan sampel yang akan diambil yaitu sebanyak 10 kasus dalam 

pengiriman barang pada PO. CV. Sumber Rezeki yang tidak terlaksana dengan 

baik. 

Jika PO. CV. Sumber Rezeki melakukan kelalaian pada saat pengiriman 

barang yang menyebabkan kerugian terhadap pengirim barang, maka pengirim 

dapat melakukan komplain agar perusahaan bertanggung jawab untuk memberi 

ganti kerugian atas kelalaiannya dengan menggunakan karcis/tiket pengiriman 

barang sebagai bukti telah melakukan pengiriman barang sebelumnya.13 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis ingin mengetahui 

lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian pengiriman barang serta tanggung 

jawab PO. CV. Sumber Rezeki terhadap kerugian yang dialami pengirim dalam 

perjanjian pengiriman barang. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dan menuangkan dalam skripsi dengan judul “Tanggung Jawab PO. 

CV. Sumber Rezeki Terhadap Pengirim Dalam Perjanjian Pengiriman 

Barang Di Kota Jambi”. 

 

                                                           
13Dwi Lestari, Administrasi Penerima Barang PO. CV. Sumber Rezeki, Wawancara 

Tanggal 16 November 2016. 



 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengiriman barang pada PO. CV. Sumber 

Rezeki dengan pengirim di Kota Jambi? 

2. Bagaimana tanggung jawab PO. CV. Sumber Rezeki terhadap kerugian yang 

dialami oleh pengirim dalam perjanjian pengiriman barang di Kota Jambi? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pengiriman barang 

pada PO. CV. Sumber Rezeki dengan pengirim di Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab oleh PO. CV. Sumber 

Rezeki terhadap kerugian yang dialami oleh pengirim dalam perjanjian 

pengiriman barang di Kota Jambi. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi input baik secara teoritis 

maupun praktis: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran lebih lanjut 

dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai perjanjian dalam pengiriman 

barang pada PO. CV. Sumber Rezeki dengan pengirim di Kota Jambi. 

 



 

 

 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran dengan jelas serta objektif 

mengenai tanggung jawab PO. CV. Sumber Rezeki terhadap kerugian yang 

dialami oleh pengirim dalam perjanjian pengiriman barang di Kota Jambi. 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dari apa 

yang dibahas dalam skripsi ini. Maka penulis memberikan definisi dari judul skripsi 

sebagai berikut: 

1. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab pengangkut adalah “kewajiban perusahaan angkutan 

udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang”.14 

2. Pengirim 

Menurut H.M.N Purwosutjipto, pengirim adalah pihak yang 

mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan dan atas dasar itu dia berhak 

memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut.15 

3. Perjanjian 

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 

 

 

                                                           
14Perpustakaan Nasional R.I, Kamus Hukum, Cet. 1, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hal. 

247. 
15H.M.N Purwosutjipto, loc. Cit. 



 

 

 

4. Pengiriman Barang 

Pengiriman adalah “tindakan memberangkatkan atau melabuhkan 

seseorang dari satu tempat ke tempat lain”.16 Barang adalah “segala apapun yang 

merupakan objek suatu hak; ada 3 macam barang bergerak, barang tak bergerak, 

dan utang piutang yang dinamakan barang tak berujud”.17 

Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat dikemukakan bahwa 

penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab PO. CV. Sumber Rezeki 

dalam perjanjian pengiriman barang agar barang yang diangkut dapat sampai ke 

alamat tujuan, dan diterima dalam kondisi baik oleh pengirim di Kota Jambi. 

F. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PO. CV. Sumber Rezeki, yaitu perusahaan 

yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan 

bermotor umum yang beralamat di Jalan Buton No. 34 (Lorong 

Puskesmas/Belakang Eks Terminal Simpang Kawat), Kota Jambi. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, 

ialah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya 

hukum di dalam masyarakat,18 yaitu mengenai tanggung jawab PO. CV. Sumber 

                                                           
16Ibid., hal. 182. 
17Yan Pramadya PUSPA, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Semarang, 2008, hal. 

65. 
18Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 

2008, hal. 123. 



 

 

 

Rezeki terhadap pengirim dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang di 

Kota Jambi. 

3. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis 

menggambarkan secara rinci mengenai tanggung jawab PO. CV. Sumber Rezeki 

terhadap pengirim dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang di Kota 

Jambi. 

4. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari pengirim pada PO. 

CV. Sumber Rezeki yang mengalami kerugian. Jumlah populasi yaitu sebanyak 

21 (dua puluh satu) orang. Populasi penelitian yang banyak maka teknik 

penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling19 yaitu memilih 

sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang 

dipergunakan, pihak yang dapat memberikan keterangan tentang masalah yang 

diteliti, terdiri dari: 

a. Responden sebanyak 10 (sepuluh) orang pengirim pada PO. CV. Sumber 

Rezeki. Yaitu 4 (empat) orang yang mengalami kehilangan, 3 (tiga) orang 

yang mengalami kerusakan, dan 3 (tiga) orang yang mengalami 

keterlambatan. 

b. Informan 

1) Kepala PO. CV. Sumber Rezeki. 

                                                           
19Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, Alfabeta, Bandung, 2013, 

hal. 116. 



 

 

 

2) 2 (dua) orang administrasi penerima barang PO. CV. Sumber Rezeki. 

5. Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

1) Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari suatu penelitian di lapangan untuk 

mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang bersifat kongkrit yang 

merupakan sebagai data primer yang penting dalam mendeskripsikan 

masalah. 

2) Data Sekunder 

Data yang didapat dari mempelajari yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diangkat penulis. Data sekunder terdiri dari: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari berbagai peraturan yang 

berkaitan dengan objek penelitian seperti: 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

(4) Surat Angkutan atau Perjanjian Standar (tiket) pengiriman pada 

PO. CV. Sumber Rezeki 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer. Untuk 

memperoleh bahan hukum sekunder penelitian dilakukan dengan cara 



 

 

 

mempelajari buku-buku karangan ilmuan, ahli, sarjana, dan internet 

yang berhubungan dengan pokok bahasan skripsi ini. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis 

dalam mendukung bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum. 

b. Metode dan Alat pengumpulan data 

Metode yang digunakan yaitu Teknik wawancara, yaitu penulis telah 

menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

penelitian dan penulis akan mengajukan pertanyaan kepada Kepala PO. CV. 

Sumber Rezeki, 2 (dua) orang administrasi penerima barang PO. CV. Sumber 

Rezeki, dan responden sebanyak 10 (sepuluh) orang pengirim, untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka 

langsung. 

6. Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data berhasil dikumpulkan dan diolah dengan baik, kemudian 

data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Lalu diuraikan dalam bentuk kalimat 

yang nantinya dapat memecahkan masalah yang diteliti, kemudian diambil 

kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini. 

G. Sistematika Penulisan 

Adapun penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab, 

dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada. Untuk mendapatkan gambaran 

singkat materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam 

sistematika berikut ini: 



 

 

 

Bab I. Pendahuluan. Bab ini yang menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II. Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan 

umum tentang perjanjian pengiriman barang, dan tinjauan umum pengangkutan. 

Bab III. Pembahasan. Bab ini akan menguraikan mengenai pelaksanaan 

perjanjian pengiriman barang pada PO. CV. Sumber Rezeki dengan pengirim di 

Kota Jambi serta tanggung jawab PO. CV. Sumber Rezeki terhadap kerugian yang 

dialami oleh pengirim dalam perjanjian pengiriman barang di Kota Jambi. 

Bab IV. Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya dan setelah itu dikemukakan pula saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan maka dapatlah ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang pada PO. CV. Sumber Rezeki dengan 

pengirim di Kota Jambi tahun 2015 belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan 

perjanjian pengiriman barang yang tidak terlaksana dengan baik, menyebabkan 

barang kiriman menjadi hilang, rusak, dan terlambat sampai ke tempat tujuan. 

2. Tanggung jawab PO. CV. Sumber Rezeki terhadap kerugian yang dialami 

pengirim yaitu dengan cara memberi ganti rugi. Ganti rugi yang diberikan telah 

sesuai dengan berdasarkan syarat-syarat pengangkutan pada PO. CV. Sumber 

Rezeki. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Sudah seharusnya perusahaan berhati-hati saat penyelenggaraan pengiriman 

barang sehingga barang kiriman dapat diterima dengan baik oleh pengirim 

dan/atau penerima. 

2. Sebaiknya tanggung jawab yang diberikan pihak PO. CV. Sumber Rezeki 

terhadap kerugian yang dialami pengirim dapat memberikan ganti rugi yang 

sesuai dengan nilai barang kiriman, sehingga bisa menghilangkan kerugian yang 

dialami oleh pihak pengirim. 


