BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1

Kesimpulan
Setelah melaksanakansurvey berserta kerja praktek dan mengimplementasikan langsung beberapa syarat dan ketentuan yang diselimuti oleh
UU Perlindungan Konsumen dan Pemberi / Penjual Jasa di laundry anggrek
mas 1 batam dalam tempo waktu hampir tiga bulan,
Penulis dengan sangat yakin bahwa adanya syarat dan ketentuan ini
dapat memberikan manfaat yang sangat banyak bagipemilik laundry maupun
konsumen (pemakai jasa) laundry, dimana konsumen mendapatkan kepuasan
dan jaminan atas barang miliknya dan sebaliknya jugapemilik laundry pun
mendapatkan langganan yang setia dan selalu mendukung laundry miliknya.
Dengan adanya syarat dan ketentuan ini maka akan membuat pemakai
jasa melainkan juga terhadap pemberi jasa dalam posisi yang seimbang,
dimana pada zaman sekarang masih saja sering terjadi penindasan terhadap
hak konsumen dan juga sebalik ada konsumen yang tidak rasional dan sengaja
mencari cela untuk merugikan si pelaku usaha. Oleh karena itu sang penulis
menerapkan syarat dan ketentuan tersebut dan di selimuti oleh undang-undang
agar menghindari hal-hal yang tidak di inginkan bagi pengguna jasa maupun
pemberi jasa walaupun kenyataan tidak dapat sepenuh terhindari setidaknya
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ada proteksi dasar dan usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadi hal yang
tidak di ingikan bersama.

7.2

Saran
Dalam kurungan waktu hampir tiga bulanlamanya dihabiskan oleh si
penulis untuk mengamati dan men-implementasikan proyeknya di Laundry
Anggrek Mas 1sampai selesai. Agar proyek hasil kerja si penulis dapat
berlangsung terus menerus maka penulis berkenan ingin memberikan saran
kepada pemberi jasa maupun pengguna jasa biar dapat mencapai kepuasaan
maksimal dan keharmonisan dalam berinteraksi.
1. Bagi Pemilik Usaha Jasa Laundry
Selalu ingat bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen adalah pedoman bagi anda sendiri sebagai pelaku
usaha dalam menjalankan bisnis tersebut, dimana konsumen berhak menutut
hak nya segimana misalnya: mendapatkan informasi kapan dapat di ambil
laundry nya, berapa biaya jasa yang harus di bayarkan, bila ada kerusakan
apakah ada kompensasi dan berapa besar jumlah kompensasi nya, terkahir
menyediakan kotak saran dimana berfungsi sebagai media bagi konsumen
untuk memberi saran dan menilai kepuasan mereka. UU Nomor 8 Tahun 1999
juga dapat menciptakan suatu kedisplinan bagi pelaku usaha maupun para
karyawannya untuk menjadi lebih bertanggung jawab, displin, dan lebih sosial
terhadap konsumennya.
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2. Konsumen Jasa Laundry
Sebelum memulai menggunakan jasa laundry tersebut konsumen
wajib menanyakan dan juga mengetahui apa saja yang di berikan oleh
pihak laundry,syarat dan persetujuan apa yang telah di tetapkanguna untuk
menghindari hal-hal yang di tidak di ingakan dan merugikan diri sendiri.
Konsumen juga dapat melihat dan menilai dari kondisi suasana
laundry apakah ramai pengunjung, apakah laundry tersebut bersih dan rapi
dalam menangani laundry para konsumennya.
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