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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan 

khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah 

menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di 

samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan 

teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus 

transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, 

sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri 

maupun produksi dalam negeri.1 

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi 

konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang 

diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk 

memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan 

kemampuan konsumen. 2  

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat 

mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak 

seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi 

objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar -besarnya oleh 

pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian 

                                                 
1  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, 

Penjelasan Umum Paragraf Kesatu, Hal. 32.  
2  Ibid, Paragraf Kedua. 
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standar yang merugikan konsumen. 3  Hak konsumen yang diabaikan oleh 

pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan 

perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk 

barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik melalui 

promosi, iklan, maupun penawaran secara langsung.4 

Potensi demikian dapat menimbulkan terjadinya sengketa konsumen 

antara konsumen dengan pelaku usaha. Untuk dapat menjamin suatu 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan 

perlindungan konsumen dalam bentuk suatu produk hukum yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Hal ini penting karena hanya hukum 

yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk mentaatinya dan 

hukum juga memiliki sanksi yang tegas. Dalam penjelasan UUPK disebutkan 

bahwa mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan 

pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan 

dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi 

konsumen yang posisinya memang lemah, disamping ketentuan hokum yang 

melindungi belum memadai.  

Untuk mencegah pelaku usaha terus -menerus berlaku curang, Undang-

undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah 

memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya yang telah 

dilanggar. Hal ini dikemukakan oleh Happy Sutanto bahwa: 5 

                                                 
3  Ibid, Paragraf Ketiga. 
4  Happy Susanto,  2008, Hak -Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Visimedia, hal. 1.  
5  Ibid, Hal. 75. 
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UU perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 1, setiap konsumen yang 
dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas 
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau 
melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Gugatan 
terhadap masalah pelanggaran hak konsumen perlu dilakukan karena 
posisi kosumen dan pelaku usaha sama-sama berimbang di mata 
hukum.  
 
Pada awalnya konsumen yang merasa dirugikan karena memakai 

produk / jasa pelaku usaha hanya disediakan satu instrumen hukum untuk 

menuntut hak-haknya tersebut yaitu konsumen hanya bisa mengajukan 

gugatannya melalui pengadilan saja, namun dengan lahirnya undang-undang 

perlindungan konsumen sekarang ini, konsumen telah diberikan instrumen 

baru dalam membela hak-hak konsumen yang dilanggar. Di dalam undang-

undang perlindungan konsumen tersebut telah disediakan instrumen baru bagi 

konsumen sebagai media untuk menuntut segala bentuk kerugian yang dialami 

konsumen akibat dari memakai / menggunakan produk pelaku usaha kepada 

suatu lembaga yang berbentuk sebagai Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen atau lebih dikenal dengan BPSK. 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk, pada 

dasarnya untuk memberikan keringanan kepada konsumen dalam 

menyelesaikan sengketa mereka. Lahirnya Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) diharapkan bisa mewujudkan asas peradilan yang 

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Pasal 4 Ayat 

2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman. Sehingga para konsumen dan pelaku usaha yang 

bersengketa bisa secara suka rela mengajukan gugatan melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  
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Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai tugas 

dan wewenang yang pada intinya adalah penanganan dan penyelesaian 

sengketa melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, konsultasi, 

pengawasan, melaporkan pada penyidik, menerima pengaduan, meneliti dan 

memeriksa sampai kepada menjatuhkan putusan terhadap sengketa konsumen.  

Namun realita yang terjadi, putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) mengenai sengketa konsumen belum dapat memenuhi 

hak-hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Hal tersebut dapat 

dilihat dari putusan BPSK Surakarta Nomor 01-02/JK/II/2014/BPSK.Ska 

tentang sengketa konsumen kartu BPD Card Gold . Dalam putusan tersebut 

BPSK Surakarta tidak mengabulkan permohonan konsumen mengenai 

gugatan ganti rugi material dan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh 

konsumen kepada Bank BPD sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). Alasan BPSK Surakarta tidak mengabulkan gugatan ganti rugi 

material dang anti rugi immaterial yaitu  majelis berpendapat bahwa BPSK 

hanya diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan tuntutan ganti-

rugi metariil (kerugian yang nyata-nyata diderita oleh konsumen) dan tidak 

meliputi gugatan ganti-rugi immaterial.  

Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 60 

UUPK. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dinyatakan bahwa: “Pelaku usaha 

dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang 

tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, 

iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut” Sedangkan dalam 

Pasal 60 dinayatakan bahwa: 
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(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi 
administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) 
dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.  

(2)  Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 
200.000.000,00 (duaratus juta rupiah). 

(3)  Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.  

 
Selain itu penolakan pengajuan gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh 

BPSK Surakarta juga bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang yang 

mengatur tentang Pelaksanan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen yaitu menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku 

usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. 

Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih jauh dan mengangkat 

kasus tersebut dalam pembahasan skripsi yang berjudul: “KONSUMEN DAN 

PROMOSI KARTU DEBET: Studi terhadap Putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen Surakarta Nomor 01-02/Jk/Ii/2014/Bpsk.Ska dalam 

Sengketa Konsumen Tentang Kartu  BPD Card Gold”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Dengan memperhatikan serta memahami identifikasi masalah yang 

diuraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Bagiamanakah pertimbangan hukum dari Majelis BPSK Surakarta dalam 

memeriksa dan menyelesaikan sengketa tentang Kartu  BPD Card Gold 

antara konsumen melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah? 
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2. Bagaimanakah amar putusan dari Majelis BPSK Surakarta dalam 

memeriksa dan menyelesaikan sengketa tentang Kartu  BPD Card Gold 

antara konsumen melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum dari Majelis BPSK 

Surakarta dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa tentang 

Kartu  BPD Card Gold antara konsumen melawan PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Tengah.  

b. Untuk mendeskripsikan amar putusan dari Majelis BPSK Surakarta 

dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa tentang Kartu  BPD 

Card Gold antara konsumen melawan PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Tengah. 

2. Tujuan Subyektif  

a. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna 

memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu 

hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

b. Meningkatkan dan memahami berbagai teori yang telah penulis 

peroleh selama berada di bangku kuliah. 

c. Mengembangkan dan memperluas aspek hukum dalam teori maupun 

praktek.  
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan 

khususnya dalam bidang perlindungan konsumen. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi para Ahli Hukum, Praktisi, Pelaku 

Usaha dan BPSK berupa gambaran yang jelas secara langsung dari praktek 

tentang seluk beluk suatu putusan BPSK dalam suatu sengketa konsumen. 

 

E. Landasan Teori 

1. Pertimbangan Hukum Dari Hakim 

Pertimbangan hukum dari hakim atau ratio decidendi adalah 

argument/alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum 

yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.6  

Ratio decidendi (Jamak: rationes decidendi) adalah sebuah istilah 

latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk 

keputusan itu”, “the reason ” atau “the rationale for the decision.” Black’s 

Law Dictionary menyatakan Ratio decidendi sebagai “the point in a case 

which determines the judgment” atau menurut  Barron’s Law Dictionary 

adalah “the principle which the case establishes.” Kusumadi Pudjosewojo 

dalam Pedoman Pelajaran Tata Hukum sendiri mendefinisikan sebagai 

faktor -faktor yang sejati (material fact, faktor-faktor yang essensiil yang 

justru mengakibatkan keputusan begitu itu. 7 

Pertimbangan hukum dari hakim atau ratio decidendi adalah 

                                                 
6  I.P.M. Ranuhandoko,  Terminologi Hukum Inggris - Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 

Ketiga,2003, h. 475.  
7  Ibid. 
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alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada 

putusannya. Menurut Goodheart ratio decidendi inilah yang menunjuk 

bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan 

deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif”. Ratio 

decidendi adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang 

dijadikan dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. 

Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu 

bagian penting dalam struktur putusan hakim. 8 

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh 

peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan – alasan hukum yang 

digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Apabila putusan 

dilihat sebagai penetapan kaidah hukum, maka yang mengikat adalah 

pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, 

yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan “ratio decidendi. 

2. Amar Putusan  

Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (declaration) 

yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak 

dengan obyek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau 

penghukuman (condemnatoir) yang ditimpakan kepada pihak yang 

berperkara. Untuk itu, amar putusan harus jelas dan ringkas 

perumusannya, sehingga tidak menimbulkan dualisme penafsiran. 9 

                                                 
8  Miftakhul Huda, Ratio Decidendi, http://www.miftakhulhuda.com, Diakses, Minggu, 25 Mei 

2014.  
9  M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Cet. Ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 811. 
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Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan 

kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur 

Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk 

perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang 

akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum 

kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan 

Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.10 

Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai 

suatu pernyataan (statement) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat 

negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang 

dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara 

para pihak yang bersengketa. 11  Sedangkan Moh. Taufik Makarao 

memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim 

sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan 

dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu 

perkara atau sengketa antara para pihak. 12 

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat 

dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi 

                                                 
10  Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok -pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, hal. 124 
11  Muhammad Nasir, 2005, Hukum Acara Perdata , Djambatan, Jakarta, Hal. 42.. 
12  Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok -pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, hal. 124 
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wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata 

yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum 

acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau 

mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan 

keadilan bagi para pihak yang bersengketa.  

3. Kartu Debet 

Kartu debet adalah jenis kartu yang sangat berbeda dengan Credit 

Card dan Charge Card . Kartu Debit sebenarnya bukan kartu kredit, 

melainkan Kartu Debet yang terbuat dari plastik. Debit Card  adalah alat 

pembayaran yang digunakan pada transaksi jual beli barang/jasa secara 

tunai tanpa menggunakan uang tunai, melainkan dengan cara mendebet 

(mengurangi) secara langsung saldo rekening simpanan. Pemegang Kartu 

dan dalam waktu yang sama mengkredit (menambah) rekening Penjual 

pada Bank Penerbit sebesar jumlah nilai transaksi. 13 

 

F. Metode Pendekatan  

1. Metode Pendekatan  

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum 

dikonsepkan, sebagai norma -norma tertulis yang dibuat dan diundangkan 

oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang 

sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga -lembaga 

lainnya yang ada di masyarakat.  Oleh karena itu pengkajian yang 
                                                 
13  Abdulkadir Muhammad, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra 

Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hal.273.  
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dilakukan, hanyalah ”terbatas” pada peraturan perundang-undangan 

(tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.  

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang 

dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, 

inventarisasi  peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap 

taraf sinkronisasi baik yang  vertikan maupun yang horizontal.   

Penelitian ini dilakukan berkenaan dengan kesesuaian dan 

ketepatan putusan yang dijatuhkan BPSK Surakarta dalam sengketa 

konsumen melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditinjau 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena 

bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang pertimbangan hukum 

dari Majelis BPSK Surakarta dalam memeriksa dan menyelesaikan 

sengketa tentang Kartu  BPD Card Gold antara konsumen melawan PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan amar putusan dari Majelis 

BPSK Surakarta dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa tentang 

Kartu  BPD Card Gold antara konsumen melawan PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Tengah. 

3. Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sember 

yang berbeda, yaitu :  

a. Data Sekunder 
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Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yang berupa 

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surakarta Nomor 

01-02/Jk/Ii/2014/Bpsk.Ska  

b. Data Primer 

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari 

pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti., yang 

dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud dan arti dari data 

sekundur yang ada  

4. Metode  Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan  

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang 

dilakukan dengan cara, mencari, mengiventarisasi dan mempelajari 

peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data -data 

sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun 

instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, 

yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-

format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, 

yang diperoleh selama kajian dilakukan. 

b. Wawancara 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara be bas terpimpin, 

dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.  
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5. Analisis data 

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu  pembahasan yang 

dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang 

telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, 

doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. 

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan 

inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

persoalan yang menjadi objek kajian.  Data yang terkumpul akan 

diidentifikasikan secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori 

Hukum Murini dari Hans Kelsen. .  

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasa n yang 

berupa pengujian terhadap taraf sionkronisasi, antara berbagai data 

sekunder (peraturan perundang-undangan) yang telah diiventarisir, yang 

menjadi objek penelitian. 

Pada pembahasan tahap kedua ini, penarikan kesimpulan akan 

dilakukan secara deduktif , dimana  

a. Peraturan perundang-undangan lain yang ada (disamping juga doktrin 

dan teori hukum), dijadikan sebagai premis mayornya,  

b. Data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis 

minornya ,   

c. Konklusi akan diambil dengan melihat ada tidaknya kesinkronan dan 

kesesuaian diantara data sekunder yang lain serta data primer yang 

terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin dan 

teori hukum yang ada. 
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G. Sistematika Skripsi  

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan 

pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam 

penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan 

teori, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II adalah Landasan Teori yang akan menguraikan tentang tinjauan 

umum tentang hukum perlindungan konsumen, tinjauan umum tentang 

penyelesaian sengketa konsumen, tinjauan umum tentang peran badan 

penyelesaian sengketa konsumen sebagai lembaga penyelesaian sengketa 

konsumen, tinjauan umum tentang promosi, tinjauan umum tentang cara 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase di BPSK, dan tinjauan umum tentang 

kartu debit.  

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan menguraikan 

tentang hasil penelitian yaitu Pertimbangan hukum dari Majelis BPSK 

Surakarta dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa tentang Kartu  BPD 

Card Gold antara konsumen melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Tengah dan Amar putusan dari Majelis BPSK Surakarta dalam memeriksa dan 

menyelesaikan sengketa tentang Kartu  BPD Card Gold antara konsumen 

melawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. 

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil 

penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan 

skripsi ini. 


