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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

  Manusia mempunyai kebutuhan yang begitu beragam seiring dengan 

peningkatan kesejahterahan. Beberapa kebutuhan manusia antara lain kebutuhan 

primer dan kebutuhan sekunder. Salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan 

akan pangan atau makanan. 

  Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau pokok bagi setiap 

lapisan masyarakat, disamping kebutuhan sandang pangan dan papan, makanan 

mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Manusia tidak dapat melepaskan 

diri dari kebutuhan akan makanan. Manusia dapat hidup karena mendapat asupan 

gizi dari makanan yang dikonsumsinya. 

  Hal itulah yang memacu para produsen makanan untuk mengembangkan 

variasi makanan bagi masyarakat atau konsumen pada jumlah yang besar. Di era 

modern seperti saat ini banyak industri makanan tumbuh dan berkembang. Hal 

ini dapat dirasakan dengan banyaknya indusri rumahan yang bergerak dalam 

bidang makanan. Dinilai industri rumahan yang bergerak dalam bidang makanan 

sangat menjajikan dan prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. 

  Perlindungan konsumen saat ini mendapat banyak perhatian karena 

menyangkut aturan-aturan guna mensejahterahkan masyarakat. Pemerintah 

berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang 
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kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan 

mensejahterahkan masyarakat secara luas dapat tercapai.
1
 

  Peraturan yang dibuat oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan 

yang mengatur kepentingan konsumen adalah dengan Diundangkannya Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya 

disingkat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan berlakunya undang-

Undang Perlindungan Konsumen tersebut, maka ketentuan dalam perundang-

undangan sebelumnya masih berlaku sejauh belum diatur yang baru menurut 

undang-undang tersebut atau jika tidak bertentangan dengan undang-undang 

tersebut. 

  Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini dapat 

dijadikan payung (umbrella act) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan 

melindungi konsumen baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat 

nanti.
2
 

  Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan 

bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan 

perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya 

perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang 

lemah.
3
 Konsumen yang berada pada posisi yang lemah ini disebabkan oleh para 
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pelaku usaha yang mengesampingkan hak-hak konsumen, hal yang demikian 

membuat konsumen ada pada posisi yang lemah dan yang paling dirugikan. 

  Kerugian yang dialami konsumen ini juga banyak disebabkan karena kurang 

kritisnya konsumen terhadap barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang 

dialami oleh konsumen tidak hanya berupa kerugian materi, melainkan juga 

dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen itu sendiri. 

Kemungkinan kerugian konsumen tersebut akan semakin bertambah lagi jika 

barang-barang/ jasa yang beredar tidak menggunakan merek secara teratur, 

terutama jika terjadi pemalsuan-pemalsuan merek tertentu yang memungkinkan 

suatu suatu merek dipergunakan pada barang sejenis, namun dengan kualitas 

yang berbeda, sehingga diantara barang-barang tersebut akan merugikan 

konsumen.
4
 

  Kerugian yang dialami akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang/ 

jasa yang ditawarkan tersebut tidak terlepas dari tingkatan pendidikan konsumen 

yang rendah, sedangkan tehnologi komunikasi semakin maju, sehingga dapat 

dengan mudah menjakau masyarakat luas.
5
 Hal inilah yang dimanfaatkan para 

produsen yang kurang mempunyai tanggung jawab sosial dengan cara 

memberikan informasi yang tidak benar tentang produk yang dipasarkan, dengan 

harapan agar masyarakat mau membeli produk yang mereka pasarkan. 
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  Bagi konsumen informasi tentang barang dan atau jasa memiliki arti yang 

sangat penting.
6
 Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan 

barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen tentang kualitas produk, 

keamannanya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara 

memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, 

tersediannya pelayanan jasa purna jual, dan lain-lain yang berkenaan dengan itu. 

  Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan/atau jasa 

mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, 

memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, 

mengikuti standart yang berlaku, dengan harga yang wajar dan sesuai dengan 

barang. 

  Dalam hubungannya dengan masalah label, khususnya label pangan maka 

masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, lengkap, baik 

mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya 

mengenai pangan yang beredar di pasar. 

  Banyak masalah mengenai pangan terjadi di Indonesia. Hingga kini masih 

banyak kita temui pangan yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan 

ketentuan label, sehingga meresakan masyarakat. Perdagangan pangan 

kedaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, 

makanan berformalin, makanan mengandung bahan pengawet, atau perbuatan-

perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan mengancam 

kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada 
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umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan.
7
 Label yang tidak jujur 

dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan 

manusia. 

  Menurut hasil kajian BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) ada 4 

(empat) masalah utama yang terkait dengan keamanan konsumen terhadap 

makanan yang dikonsumsinya, yaitu:
8
 

1. Keracunan makanan yang terjadi karena makanan rusak dan terkontaminasi 

atau tercampur dengan bahan berbahaya. 

2. Penggunaan bahan terlarang mencakup : bahan pengawet, bahan pewarna, 

bahan pemanis dan bahan-bahan tambahan lainnya 

3. Ketentuan label bagi produk-produk industri makanan dan minuman yang 

tidak sesuai dengan ketentuan label dan iklan pangan (PP 69 tahun 1999) 

beserta Permenkes. 

4. Produk-produk industry makanan dan minuman yang kedaluarsa. 

Menyangkut penyimpangan tehadap peraturan pelabelan yang paling banyak 

ditemui adalah:
9
 

- Penggunaan label tidak berbahasa Indonesia dan tidak menggunakan huruf 

lain, terutama produk impor. 

- Label ditempel tidak menyatu dengan kemasan. 

- Tidak mencantumkan keterangan komposisi dan berat bersih 
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- Tidak ada kode barang MD, ML atau P-IRT dan acuan kecukupan gizi yang 

tidak konsisten. 

- Tidak mencantumkan alamat produsen / importir (bagi produknya) 

  Hasil kajian menemukan bahwa masalah label kurang mendapat perhatian dari 

konsumen dimana hanya 6,7% konsumen yang memperhatikan kelengkapannya. 

Khusus menyangkut keterangan halal sebagai bagian dari label, data lembaga 

pemeriksa halal (LP-POM MUI) menyebutkan saat ini baru sekitar 15% dari 

produk pangan Indonesia yang telah memiliki sertifikat halal. LP POM MUI telah 

menerbitkan 3.742 sertifikat halal untuk sekitar 12.000 produk pangan. Sementara 

itu, industry pangan di Indonesia mencapai lebih dari satu juta, dimana sekitar 

2000 diantaranya merupakan industry besar dan sisanya merupakan industry kecil 

dan menengah. 

  Informasi yang seharusnya dicantumkan pada label sebenarnya harus 

memberikan gambaran atas suatu barang atau makanan kepada konsumen agar 

konsumen tidak salah dalam menentukan pilihannya. pemberiah informasi secara 

jelas dan jujur juga merupakan salah satu dari hak konsumen. Tidak adanya 

informasi yang memadai merupakan salah satu jenis cacat produk, yang akan 

merugikan konsumen. 

  Merujuk dari uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti sebagai 

penulisan tugas akhir, dan memilih judul yaitu “TINJAUAN PELAKSANAAN 

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS TINDAKAN PELAKU USAHA 

YANG MEMPRODUKSI ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG 

TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN LABEL” (Studi Di Yayasan 
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Lembaga Bantuan Hukum Konsumen Kota Batu dan Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan) 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan kepada konsumen 

terhadap tindakan pengusaha keripik buah yang memproduksi dan 

memperdagangkan keripik buah yang tidak sesuai dengan label yang 

tertera di Kota Batu?  

2. Apakah hambatan pelaksanaan pemberian perlindungan kepada konsumen 

terhadap tindakan pengusaha keripik buah yang memproduksi dan 

memperdagangkan keripik buah yang tidak sesuai dengan label yang 

tertera di Kota Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian perlindungan kepada konsumen 

di kota batu terhadap tindakan pengusaha keripik buah yang memproduksi 

dan memperdagangkan kerpik buah yang tidak sesuai dengan ketentuan 

label. 



8 
 

2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pemberian perlindungan kepada 

konsumen di kota batu terhadap tindakan pengusaha keripik buah yang 

memproduksi dan memperdagangkan keripik buah yang tidak sesuai dengan 

ketentuan label. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

Hasil-hasil peelitian ini diharap dapat memberikan manfaat untuk keilmuan 

bidang hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. 

Maanfaat Praktis 

1. Bagi Instansi 

Penelitian ini dapat digunakan oleh instansi terkait dalam hal ini Yayasan 

Perlindungan Konsumen Kota Batu dan Dinas Koperasi Perindustrian dan 

Perdagangan yaitu sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dalam 

rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajiban dan 

kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang. Serta dapat juga 

sebagai gambaran bagi instansi pemerintah dalam hal pengawasan bersama 

masyarakat terhadap perlindungan konsumen. 

2. Bagi masyarakat / konsumen 
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Sebagai wawasan bagi masyarakat mengenai hak konsumen yang dilindungi 

oleh undang-undang. Khususnya kepada konsumen keripik buah untuk 

menyeleksi makanan yang akan dipilih oleh konsumen. 

3. Bagi peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi penulis sendiri, utamanya 

dalam rangka menambah, menungkatkan dan mengkaji wawasan ilmu 

hukum, serta peneelitian ini disusun guna memenuhi salah satu gelar 

kesarjanaan S1 dalam bidang ilmu hukum  

 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penulisan adalah salah satu bentuk dalam pengungkapan kebenaran 

bahan penulisan. Disamping itu metode penulisan juga merupakan salah satu cara 

untuk mempermudah dan mensistemasi karya-karya ilmiah (skripsi) sebagai hasil 

akhir dari sebuah metode penulisan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih menitik beratkan 

pada studi terhadap fenomena hukum yang telah terjadi di masyarakat. 

Uraian serta pembahasan masalah akan ditelusuri dengan menggunakan 

pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis, yaitu pendekatan dari aspek hukum, 

dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Sedangkan sosiologis merupakan pendekatan 
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dengan kejadian atau kenyataan pada masyarakat.
10

 Yaitu terkait dengan 

pelaksanaan perlindungan konsumen di kota Batu. Jadi pendekatan yuridis 

sosiologis yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada aturan hukum 

dengan dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial terkait dalam 

penelitian. Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam penelitian ini bertujuan 

untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai pelaksanaan 

hak-hak konsumen makanan olahan yang secara tidak sadar telah dilanggar 

hak-haknya oleh pelaku usaha atau produsen makanan olahan keripik buah 

di Kota Batu. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Batu, karena di Kota Batu 

terdapat banyak indusrti keripik buah yang tidak sesuai dengan label yang 

tertera. Penelitian dilakukan diantaranya di Lembaga Perlindungan 

Konsumen Kota Batu, Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Batu, dan usaha industry rumahan keripik buah. 

3. Jenis dan Sumber / Jenis Data 

Adapun jenis dan sumber data penelitian diperoleh berdasarkan data primer 

dan data sekunder, sebagai berikut: 

a. Data Primer :  
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Adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, 

informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari lokasi 

penelitian, berupa : 

1. Hasil wawancara 

Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui wawancara 

dengan ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Kota batu dan 

Kepala bagian perlindungan konsumen Dinas Koperasi 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, serta hasil wawancara 

dengan konsumen keripik buah. 

2. Dokumen 

Dokumen yang dimaksudkan disini adalah data dokumen terkait 

dengan pelaksanaan perlindungan konsumen, baik dari Lembaga 

Perlindungan Konsumen Kota Batu dan Dinas Koperasi 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu. 

 

 

b. Data Sekunder :  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

kepustakaan. Yaitu mempelajari karangan ilmiah dari para sarjana 

yang berupa tinjauan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap 

konsumen, majalah, makalah dan tulisan lain yang menunjang 

penulisan ini. Dengan demikian memperoleh suatu data yang betul-

betul bersifat obyektif serta ilmiah. 
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Dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan penulisan hukum ini  

ialah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan. 

3. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh 

penulis. 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang relevan yang berkenaan dengan masalah 

perlindungan hukum terhadap konsumen , maka tehnik mengumpulkan 

responden berasal dari ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Batu 

dan kepala bagian perlindungan konsumen Dinas Koperasi Perindustrian 

Dan Perdagangan,  serta berbagai buku-buku yang menunjang penelitian ini. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah: 

 

a. Wawancara 

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai kajian 

ilmu hukum empiris, dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung 

dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis jelas dan terarah 

sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.
11

 Wawancara 

dilakukan dengan responden antara lain ketua Lembaga  Perlindungan 

Konsumen Kota Batu yaitu Bapak S. Herminto, dan Kepala Bagian 
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Perlindungan Konsumen Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan 

Kota Batu yaitu, Bapak Ir. Abdul Rahman. Serta 10 konsumen keripik 

buah dan 10 pelaku usaha/ toko penjual (penjaga toko) keripik buah di 

Kota Batu.yaitu: 

Pelaku usaha: 

1. Toko Amanda, Jl. Diponegoro No.141 Batu 

2. Toko Tino, Jl. Diponegoro No. 48 Batu 

3. Toko Garuda Sari, Jl. Diponegoro No 113 Batu 

4. Toko Snack Senter, Jl. Diponegoro No. 101 Batu 

5. Toko Tiga Dara, Jl. Diponegoro No. 76 Batu 

6. Toko De Duwa, Jl. Semeru No. 28 Batu 

7. Toko Laris Manis Jl. Semeru No. 40 Batu 

8. Toko Manfaat, Jl. Diponegoro No 41 Batu 

9. Toko Sido Mampir, Jl. A. yani No. 2 Batu 

10. Toko ABC, Jl. Diponegoro No. 67 Batu  

Konsumen: 

1. Wasdi, Jl. Batok 51 Batu 

2. Susijami, Jl. Batok 51 Batu 

3. Ariyati, Jl. Batok 53 Batu 

4. Jimmy Tri Jacson, Jl. Batok 53 Batu 

5. Mujayana, Jl. Welirang No. 11 

6. Wahono Hasan, Jl. Batok 47 Batu 

7. Farida Abdilah, Jl. Batok 47 Batu 
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8. Fidya Chandra, Jl. Welirang No. 27 Batu 

9. Farickah, Jl. Welirang No. 15 Batu 

10. Dian Ari Bowo, Jl. Kawi No. 10 Batu 

b. Studi Dokumentasi  

Studi dokumentasi berupa perundang-undangan seperti Undang-Undang 

No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Serta buku administrasi Lembaga Perlindungan 

Konsumen Kota Batu yang berkaitan dengan topik penilisan ini dan 

dokumen resmi di Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Batu dan 

Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu. 

 

 

c. Studi Kepustakaan 

Penelitian dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan literatur-

literatur yang menunjang penelitian untuk dipelajari dan dikaji lebih 

dalam meliputi buku-buku hukum perlindungan konsumen, jurnal yang 

berkaitan dengan isu hukum perlindungan konsumen, artikel mengenai 

perlindungan konsumen, surat kabar yang berkaitan dengan topic 

penelitian, majalah dan lain-lain. 

5. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang didapat, digunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan data-data dari hasil penelitian 

dilapanan kemudian memadukan dengan kepustakaan (pendapat/doktrin 
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maupun ketentuan perundang-undangan hukum) yang tujuannya untuk 

mendapatkan jawaban inti dari permasalahan yang telah ditentukan. Hasil 

dari analisa tersebut disusun secara sistematis dan pada akhirnya ditarik 

sebuah kesimpulan. 

 

F. Rencana Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan rangkaian penulisan ini, maka penulis akan 

membuat sistematika penulisan dengan tujuan untuk memberikan landaan 

yang dapat ditelusuri serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, selain 

itu untuk mempermudah dalam penulisan sehingga dapat sistematis serta 

terstruktur.  

 

 

1. BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam pedoman penulisan hukum “pendahuluan” terdiri dalam 

beberapa sub bab pokok bahasan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode  

penulisan, sistematika penulisan.  

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas mengenai uraian doktrin, pendapat para 

ahli, kajian yuridis serta bahan-bahan kerangka teori yang dipakai oleh 

penulis untuk mendukung analisa terhadap masalah yang diteliti. 

3. BAB III : PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini adalah pembahasan permasalahan yang menjadi 

fokus kajian. Dalam bab ini peneliti menuangkan data-data hasil penelitian 

yang kemudian dianalisa yang didukung dengan teknis pengumpulan data 

primer dan sekunder yang peneliti paparkan dalam bab sebelumnya, 

dengan tujuan untuk mendukung analisa terhadap permasalahan yang 

diteliti. 

 

4. BAB IV : PENUTUP 

Dalam bab ini adalah bab terakhir yang berisikan dengan dua sub bab 

yaitu kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Apa yang disimpulkan oleh 

peneliti, pada dasarnya adalah hasil analisa pada bab III, kesimpulan ini 

harus disesuaikan dengan permasalahan. Kesimpulan juga dapat diartikan 

sebagai ringkasan jawaban atas permasalahan yang yang telah dirumuskan 

dan dibahas sebelumnya dalam bab II. Dari kesimpulan yang sudah 

dikemukakan, kemudian timbul hal-hal yang perlu disarankan, sebagai 

rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah 

yang sudah diteliti. 

 


