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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perlindungan hukum bagi konsumen dipandang secara materiil maupun 

formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi 

produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai 

sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya 

baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan 

merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan 

yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting 

dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya 

permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen di Indonesia lebih-lebih 

dalam era perdagangan bebas. 

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang 

sangat bervariasi menyebabkan para distributor sebagai pihak penjual yang 

mendistribusikan produk dari produsen ke konsumen melakukan kegiatan 

pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin 

agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu berbagai 

cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak 

termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak 

terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara 
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lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan 

menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.
1
 

Pada beberapa waktu terakhir ini salah satu masalah yang masih sering 

mencuat di kalangan konsumen adalah mengenai tidak adanya transparansi harga 

atas produk yang dijual di beberapa pasar toko modern. Beberapa kasus yang 

sempat penulis telusuri ialah tidak adanya pencantuman harga atas produk yang 

dijual di beberapa toko modern tersebut. Sebagian lagi ada yang dicantumkan 

harganya namun ternyata berbeda dengan harga yang sesungguhnya ketika sampai 

di kasir, dan konsumen cenderung diharuskan untuk membayar sejumlah uang 

yang lebih besar dibandingkan dengan harga yang tertera di label produk. 

Fenomena ini masih sangat sering terjadi, dan masih sangat santer 

diperbincangkan di kalangan konsumen yang merasa dirugikan atas praktik 

penjual yang demikian itu.  

Dari hasil penelusuran awal yang dilakukan penulis, penulis akan 

memberikan beberapa contoh kasus terbaru terkait transparansi harga barang yang 

menuai kritik dan komplain dari pelanggan dan beberapa diantaranya berujung 

pada pelaporan secara hukum ke pihak berwajib, sebagai berikut: 

1. Kasus Indomaret Jalan Salak Raya Kota Bengkulu kisaran bulan 

Februari 2016. Dalam kasus ini, Gerai Indomaret di Jalan Salak 

Raya Kota Bengkulu tersebut dilaporkan oleh LSM Pusat Kajian 

Anti Korupsi (Puskaki) sebagai tindak lanjuta dari keluhan 

masyarakat akibat menjual barang dengan harga berbeda antara yang 

                                                           
1
 Zumroetin K. Soesilo. 1996. Penyambung Lidah Konsumen. Jakarta. Swadaya. Hal. 12. 
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tertera di rak dan di kasir. Sebagaimana dilansir oleh Media Kompas, 

bahwa pihak Puskaki telah melaporkan kasus tersebut ke Polres 

Bengkulu pada tanggal 9 Februari 2016. 

Kami telah melapor ke Polres Bengkulu dengan nomor laporan dari 

kepolisian LP.B.1/311-B/1/2016/Res BKL. Selasa (9/2/2016), 

laporan resmi kami sampaikan, kata Direktur Puskaki, Melyansori, 

Rabu (10/2/2016). Melyansori mengisahkan, awalnya ia 

mendapatkan informasi di media sosial bahwa Indomaret kerap 

menjual barang dengan harga berbeda antara di rak dan kasir. 

Puskaki kemudian melakukan investigasi.  

"Memang terdapat beberapa harga yang berbeda antara harga rak 

dan kasir, selisih berkisar Rp 200 per item," kata dia. Adapun barang 

yang memiliki selisih harga di rak dan kasir itu meliputi air mineral, 

susu, minuman kemasan, snack, dan beberapa produk lainnya. 

Indomaret diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2
 

 

2. Kasus Indomaret Jalan Veteran Kota Blitar Jawa Timur pada tanggal 

3 September 2016. Pihak Indomaret tersebut dilaporkan ke Polres 

Blitar oleh salah satu konsumennya yakni Supriarno (46 tahun) 

karena membeli barang dengan harga yang berbeda antara yang 

tercantum di rak dan yang harus dibayar di kasir. Pelapor juga 

memaparkan bahwa kejadian serupa juga dialami oleh temannya di 

Tulungagung Jawa Timur. Sebagaimana telah diberitakan oleh 

Jatimtimes yang selengkapnya sebagai berikut: 

“Saya melapor ke Polsek Kepanjenkidul karena merasa tertipu dan 

dirugikan sebagai konsumen. Laporan saya diterima polisi sebagai 

aduan,” kata Supriarno, ditemui usai melapor ke Polsek 

Kepanjenkidul, Sabtu (3/9/2016). 

Ia mengaku, Sabtu (3/9/2016) sekitar pukul 07.15 WIB membeli 1 

tissue merk Indomaret seberat 400 gram dan 1 parfum merk Bellagio 

di Indomaret Jalan Veteran. Untuk harga tissue, price list yang 

                                                           
2
 Firmansyah. Jual Barang Tak Sesuai Harga di Rak. Indomaret Dilaporkan Ke Polisi. 

http://regional.kompas.com, diakses tanggal 16 November 2016. 

http://regional.kompas.com/
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tertera di rak adalah Rp11.900, namun dinota yang saya bayar adalah 

Rp 12.700,” paparnya. 

Sebenarnya harga tissue itu tidak mahal, cuma kelebihan Rp 800 dari 

harga yang tertera di price list. Namun ia menduga ini adalah modus 

yang apabila dibiarkan bisa membuat banyak masyarakat tertipu. 

“Saya tidak ingin orang lain mengalami nasib seperti saya, maka 

saya laporkan ini ke polisi,” ungkapnya. 

Supriarno mengaku baru sekali ini merasa tertipu membeli barang di 

Indomaret, karena yang biasa berbelanja adalah istrinya. Namun ia 

sering mendapat pengaduan terkait tidak cocoknya harga antara price 

list dan kasir dari teman-temannya di luar daerah. “Teman saya di 

Tulungagung pernah mengalami hal seperti ini saat belanja di 

Indomaret tapi tidak berani lapor. Saya kira ini sistematis ya karena 

satu management,” imbuh Supriarno.
3
 

 

3. Hal yang serupa juga terjadi di daerah lain sebagaimana yang diunggah 

di youtube https://www.youtube.com/watch?v=tYoEE10VzpI oleh 

akun RJV Vlog Jember pada 4 Agustus 2016. Dalam video yang 

berdurasi sekitar 14 menit tersebut, tampak seorang pelanggan 

Indomaret yang kebetulan merupakan anggota Kepolisian melakukan 

komplain dan bersitegang dengan petugas kasir Indomaret karena 

dirinya merasa ditipu akibat barang yang ia beli harganya berbeda 

antara yang tertera di rak dengan yang harus dibayar di kasir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Sri Kurnia Mahiruni. Jual Barang tak Sesui Harga di Rak, Indomaret di Blitar 

Dilaporkan ke Polisi. http://www.jatimtimes.com, diakses tanggal 15 November 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=tYoEE10VzpI
http://www.jatimtimes.com/
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Gambar 1 

Foto Dokumentasi Harga Produk yang Tercantum di Rak Berbeda Dengan di Kasir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu, beberapa fakta yang telah penulis temukan melalui observasi pra 

penelitian mengenai praktik penjualan produk di beberapa toko modern Kota Malang 

baik Indomaret maupun Alfamart yang tidak mencantumkan informasi harga secara 

transparan penulis sajikan dalam beberapa dokumentasi foto sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2 

Produk di Gerai Indomaret Kota Malang yang 

Tidak Dilengkapi Dengan Label Informasi Harga 

Sumber Data : Indomaret diolah, 2017. 

 

Sumber Data: https://www.youtube.com/watch?v=tYoEE10VzpI 
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Beberapa kasus dan temuan fakta di atas adalah sebagian dari kasus-kasus 

serupa yang seringkali menuai komplain dari konsumen yang diberitakan di 

beberapa media belakangan ini. Sementara hal yang serupa juga telah marak 

terjadi di tahun-tahun sebelumnya, termasuk juga yang telah penulis temukan 

sendiri di beberapa Indomaret yang berlokasi di Jl. Cengkeh Kav.1-3 

RT.02/RW.12 Tulus Rejo Kecamatan Lowokwaru; Jl. Soekarno Hatta Kav.A 

Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru; dan Jl.MT.Hariyono No.97 Ketawang Gede 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Memang tidak setiap konsumen berani 

bertindak untuk menuntut haknya sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa 

pihak yang telah penulis contohkan di atas. Namun bukan berarti hal tersebut 

dapat dibiarkan, karena bagaimanapun juga hak konsumen telah dilindungi oleh 

aturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, dan sudah barang tentu 

 

Gambar 3 

Produk di Gerai Indomaret Kota Malang yang 

Tidak Dilengkapi Dengan Label Informasi Harga 

 

Sumber Data : Indomaret diolah, 2017. 
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hukum tersebut harus dipatuhi dan ditegakkan demi terciptanya ketertiban dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang 

sangat penting. Informasi-informasi tersebut tak terkecuali mengenai harga barang 

yang hendak ia beli. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat sahnya jual 

beli adalah ketika ada kesepakatan harga atas barang yang hendak diperjual belikan 

antara si penjual dengan pembeli. Tidak adanya transparansi harga tersebut tentu 

dapat menyesatkan konsumen, dan hakikatnya juga telah menunjukkan itikad yang 

tidak baik dari penjual yang berujung pada kerugian di pihak konsumen. 

Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang 

dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak-hak 

konsumen tersebut antara lain : 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan;  

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 
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Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen 

di atas disebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, 

jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini berarti 

bahwa produsen dan termasuk pedagang tidak diperbolehkan untuk memberikan 

informasi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ke konsumen, termasuk di 

dalamnya adalah informasi mengenai harga produk.  

Lebih lanjut, UU Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai 

larangan atas pembuatan informasi yang tidak benar atau menyesatkan atas harga 

produk yang diperdagangkan kepada konsumen. Di dalam Pasal 10 huruf a 

disebutkan bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, 

mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan 

mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa”.  

Mengenai transparansi harga juga telah dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 

ayat (1) Permen No.35/M-Dag/Per/7/2013 yang menjelaskan bahwa “Setiap 

pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/ atau jasa kepada 

konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah 

dibaca dan mudah dilihat”. 

Sekalipun pada hakikatnya mengenai kewajiban pencantuman harga barang 

secara transparan telah diatur dalam perundang-undangan, namun sebagaimana telah 

penulis jelaskan di awal bahwa praktik-praktik perdagangan yang menyalahi aturan 

tersebut di atas masih sering kali terjadi dan cenderung merugikan konsumen. Dan 

dalam praktiknya bisa jadi beberapa kalangan konsumen tidak mengetahui 
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bagaimana aspek perlindungan hukum bagi mereka selaku konsumen dalam kasus 

serupa. Dalam hal penegakan hukumnya, tentu perlu sebuah proses penegakan 

hukum secara tegas dan konsisten dari pemerintah untuk melakukan penertiban 

kepada para pedagang yang menyalahi aturan hukum tersebut. Oleh karena itulah 

penulis tertarik untuk mengajukan judul penelitian skripsi dengan mengambil tema 

perlindungan konsumen dalam aspek transparansi harga melalui penulisan hukum 

yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG 

MENYESATKAN TERHADAP PENJUALAN BARANG KELONTONG 

(STUDI KASUS DI INDOMARET KOTA MALANG)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen mengenai informasi harga yang tidak benar atas 

barang yang dijual dengan info yang menyesatkan di Indomaret Kota Malang? 

2. Bagaimana upaya konkret yang dapat ditempuh konsumen jika dirugikan 

karena ketidak jelasan informasi harga produk di Indomaret Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai informasi harga yang tidak benar 

atas barang yang dijual dengan info yang menyesatkan di Indomaret Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui upaya konkret yang dapat ditempuh konsumen jika 

dirugikan karena ketidak jelasan informasi harga produk di Indomaret Kota 

Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi penelitian hukum 

mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas informasi harga produk 

yang dibeli di toko modern khususnya di Indomaret Kota Malang. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata bisnis 

pada khususnya. 

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di 

bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa 

yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat  luas 

mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas informasi harga 

produk yang tidak transparan di Indomaret khususnya yang berada di area 

Kota Malang. 

b. Untuk meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta 

pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru di bidang ilmu hukum 

dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus yang 
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diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan S1 di bidang ilmu hukum. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang konkrit atas 

studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat mampu memahami 

dan terpacu untuk bersama-sama menegakkan  hukum yang seadil-adilnya, 

sekaligus memberikan pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum atas kasus 

serupa di kemudian hari.  

3. Bagi Pemerintah 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif 

bagi pemerintah yakni Dinas Perdagangan Kota Malang dalam konteks 

perlindungan hukum bagi konsumen khususnya dalam hal masih banyaknya 

praktik penjualan produk yang tidak menyertakan informasi harga produk secara 

transparan bagi konsumen, sehingga pemerintah dapat senantiasa meningkatkan 

kualitas pelayanan publiknya bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal 

di Kota Malang.  

4. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Melalui penelitian ini diharapkan agar aparat penegak hukum dapat 

menjalankan tanggungjawab dan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan 

kaidah hukum yang berlaku, sehingga mampu menjamin penegakan hukum dalam 

melindungi kepentingan masyarakat luas dan demi terciptanya ketertiban di 

masyarakat. 
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5. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi para 

mahasiswa mengenai obyek studi yang diangkat, sehingga para mahasiswa 

khususnya mahasiswa fakultas hukum dapat berperan dalam penegakan hukum di 

tengah masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

sosiologis yaitu unsur pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosiologis yang ditempuh 

melalui penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu kerangka 

pembuktian untuk memastikan, memperluas, dan menggali atau mendapatkan data 

secara langsung dari lapangan termasuk objek yang diteliti, baik data primer 

sebagai data utama, dan data sekunder sebagai data pendukung atau pelengkap.  

Dari segi yuridis memandang hukum sebagai gejala sosial yang terjadi 

dalam masyarakat yang sesuai dengan norma-norma yang ada sebagaimana 

tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan 

sosiologis digunakan untuk mengkaji berlakunya aturan hukum yang tertuang 

dalam perundang-undangan ketika diterapkan di masyarakat atau melihat realita 

yang terjadi  di masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian 

a. Indomaret di Area Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian adalah 

Indomaret yang berada di area Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Hal yang 
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menjadi dasar penulis memilih lokasi penelitian tersebut ialah karena berdasarkan 

hasil penelusuran awal yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa kasus yang 

mencuat yang sedang hangat diperbincangkan di media mengenai maraknya 

praktik penjualan produk yang dilakukan oleh Indomaret di beberapa daerah 

termasuk di Kota Malang yang tidak disertai dengan informasi harga produk 

secara transparan, termasuk adanya kenyataan dimana harga produk yang terdapat 

di gerai tidak sama dengan harga yang hurus dibayar oleh konsumen saat di kasir.
4
  

Indomaret di beberapa area sekitar Kecamatan Lowokwaru dipilih sebagai 

lokasi penelitian dikarenakan berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan 

telah ditemukan adanya praktik pemberian info yang menyesatkan kepada 

konsumen perihal harga produk yang dijual di gerai Indomaret dimana ada 

sejumlah produk yang tidak diupdate harganya dan sebagian lagi tidak 

dicantumkan harga secara transparan. Praktik ini ditemukan di beberapa titik yang 

tersebar di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Lokasi Indomaret yang dipilih 

penulis adalah sebagai berikut: 

1) Jl.Raya Tlogomas No. 17 Kel.Tlogomas 

2) Jl.Raya Tlogomas No. 33 Kel.Tlogomas 

3) Jl.MT Haryono No.210 A 

4) Jl.Letjend.Sutoyo Selatan 4646 A 

5) MT  Haryono II No.97 Ketawang  Gede 

6) Jl.Gajayana No.571 Kel.Dinoyo 

7) Jl.Soekarno Hatta Kav. A - Jatimulyo 

                                                           
4
 Hasil observasi di Indomaret Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tanggal 10 

November 2017. 
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8) Jl.Kalpataru No.F19Q - Kel.Jatimulyo 

9) Jl.Cengkeh Kav.1-3 RT. 02 RW 12. -  Tulusrejo 

Dari sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) gerai Indomaret yang tersebar 

di area Kecamatan Lowokwaru, penulis mengambil 9 (sembilan) titik dari lokasi 

tersebut dengan landasan bahwa ke-sembilan lokasi itu merupakan pusat aktivitas 

masyarakat yang menjadi segmen pasar yang menjanjikan bagi Indomaret, dimana 

wilayah tersebut merupakan pusat institusi pendidikan (Universitas besar di Kota 

Malang) mulai dari UMM III, UNISMA, UB, Poltek Negeri Malang, Widyagama, 

dan ABM. 

b. Dinas Perdagangan Kota Malang 

Dinas Perdagangan Kota Malang sebagai pihak pemerintah berkompeten 

dan memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan sektor 

perdagangan di Kota Malang. Kantor Dinas Perdagangan Kota Malang beralamat 

di Jl. Simpang Danau Sentani No. 3, Malang, Jawa Timur, 65138. 

c. YLK Malang 

Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kota Malang sebagai salah satu 

lembaga non pemerintah yang memiliki kapasitas dan relevansi dalam konteks 

persoalan perlindungan hak-hak konsumen yang berperan aktif dalam 

perlindungan konsumen. YLK Malang beralamat di Alamat : Jl. Bend. Tangga 

No.6, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65145.  

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Adalah “jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan 
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lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama/ pertama”
5
. Data yang diperoleh 

langsung dari sumber utamanya yang dijadikan sebagai obyek penelitian dalam 

hal ini adalah observasi secara langsung di Indomaret yang ada di Area 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang baik yang ada di daerah Tlogomas, 

MT.Hariyono, dan Soekarno Hatta. Selain itu, penulis juga akan menggali 

informasi sesuai dengan objek yang dikaji ke beberapa konsumen Indomaret 

secara random untuk memperkuat data yang akan diolah dalam pembahasan 

penelitian hukum ini. Di samping observasi, dalam penelitian ini juga dilakukan 

wawancara ke pihak pengelola toko dari tiap gerai Indomaret yang dijadikan 

sasaran penelitian, termasuk kepada beberapa konsumen di area lokasi penelitian 

yang dipilih secara acak. 

Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara kepada perwakilan Dinas 

Perdagangan Kota Malang, dalam hal ini adalah Seksi Tertib Niaga Bidang 

Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Malang dalam hal ini adalah Ibu 

Luh Putu Wilantari. 

Yang terakhir wawancara juga dilakukan dengan pihak Ketua YLK Malang 

Bapak Soemito, SA sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam menangani 

persoalan perlindungan konsumen dan pengaduan atas berbagai pelanggaran hak-hak 

konsumen di Kota Malang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian yuridis sosiologis ini adalah “jenis data yang 

diperoleh dari dokumen resmi berupa aturan perundang-undangan yang berkaitan 

                                                           
5
 Pedoman Penulisan Hukum. 2016. Malang. Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. Hal.18. 



16 
 

dengan objek masalah yang diangkat dalam penelitian.”
6
 Adapun perundang-

undangan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:  

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 

tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. 

3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 

tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang 

Diperdagangkan. 

4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern. 

c. Data Tersier 

Data tersier dalam penelitian ini berupa file, rekaman, informasi, pendapat 

dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua (buku, jurnal, hasil penelitian, dan 

lain-lain)
7
. Sebagai penulisan hukum, maka salah satu bentuk data sekunder selain 

buku, jurnal, pendapat tokoh, doktrin, dan hasil peneltian. Penulis juga 

menggunakan dokumen resmi berupa perundang-undangan untuk menunjang 

analisa hukum dalam penulisan hukum ini.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda antara data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut: 

                                                           
6
 Ibid. 

7
 Ibid. 
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a. Data Primer 

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian lapangan secara yuridis 

sosiologis, maka di dalam mengumpulkan data primer penulis harus menetapkan 

sasaran penelitian sebagai sample untuk diteliti. Dalam konteks ini, penulis 

menggunakan model purposive sampling. Dalam hal ini penulis akan melakukan 

pemilihan di beberapa Indomaret yang berlokasi di Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang yang tersebar di daerah Tlogomas, MT.Hariyono, dan Soekarno Hatta 

dengan pengambilan sampel masing-masing titik minimal 1 (satu) Indomaret. Penulis 

akan melakukan pengamatan secara langsung mengenai ada tidaknya praktik 

penjualan produk yang tidak dilengkapi dengan informasi harga secara transparan 

oleh penjual di setiap gerainya. 

Dalam praktik penelitian di lapangan, dua model sampling di atas akan 

penulis operasionalkan dalam 3 (tiga) bentuk teknik pencarian data, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Observasi 

Observasi adalah “studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena 

sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan”
8
. Melalui 

observasi, penulis melakukan pengamatan secara langsung di beberapa gerai 

Indomaret yang berada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang khususnya di 

daerah Tlogomas, MT.Hariyono, dan Soekarno Hatta. Hal ini untuk mengetahui 

secara langsung untuk kemudian direkam dalam bentuk dokumentasi foto dan 

pencatatan mengenai adanya praktik penjualan produk yang tidak dilengkapi 

                                                           
8
 Kartini Kartono. 1980. Pengantar Metodologi Research Sosial. Bandung. Alumni. 

Hal.142. 
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dengan informasi harga secara transparan oleh penjual di lokasi yang telah 

ditentukan. 

2) Wawancara 

Wawancara “adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu”
9
. Informasi yang digali berbentuk deskriptif dan akan penulis rekam 

dalam bentuk catatan hasil wawancara. Adapun pihak yang akan menjadi 

responden yaitu : 

1) Pelaku Usaha dalam hal ini adalah pegawai indomaret, yang 

merupakan populasi disemua Indomaret di sembilan titik yang 

penulis telah paparkan sebelumnya, penulis mengambil 3 orang dari 

populasi tersebut sebagai sampel yaitu dari pegawai dari Indomaret 

di Jl.Mt Haryono No.210 A, Jl.Letjend.Sutoyo Selatan 4646 A, dan 

MT  Haryono II No.97 Ketawang  Gede 

2) Pemerintah dalam hal ini adalah semua pimpinan dan/atau staff di 

Dinas Perdagangan Kota Malang dan penulis mengambil contoh 1 

sampel yaitu Ibu Luh Putu Wilantari selaku Seksi Tertib Niaga Bidang 

Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Malang. 

3) Lembaga non-pemerintah dalam hal ini adalah semua pimpinan 

dan/atau staff di YLK Malang dan penulis mengambil contoh 1 

sampel yaitu Bapak Soemito, SA selaku ketua YLK Malang. 

                                                           
9
 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta. 

Hal.231. 
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4) Konsumen dalam hal ini adalah semua konsumen yang 

berpengalaman ketika berbelanja di Indomaret dalam kaitannya 

dengan praktik-praktik penjualan produk yang tidak menyertakan 

informasi harga secara transparan, kemudian penulis mengambil 

secara acak dari beberapa konsumen yang berbelanja dengan jumlah 

50 (lima puluh) responden yang menjadi sasaran angket. 

5) Angket 

Selain melakukan wawancara kepada beberapa konsumen, melalui 

penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data lebih luas dari konsumen secara 

acak melalui angket. Angket akan disebar ke beberapa konsumen dengan model 

random sampling, adapun poin-poin yang akan diajukan di dalam angket tersebut 

adalah yang berkaitan dengan objek yang tengah diteliti. Yang menjadi sasaran 

angket ini adalah konsumen secara acak di area lokasi penelitian yang pernah 

berbelanja di Indomaret, baik mereka yang pernah mengalami kasus ataupun 

tidak. Tujuan angket ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengalaman 

serupa dalam kasus yang diangkat yang dialami oleh beberapa konsumen yang 

berbeda. 

b. Data Sekunder 

Dalam hal pengumpulan data sekunder, penulis menggunakan teknik 

studi kepustakaan. studi kepustakaan adalah “metode pengumpulan data 

dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya 

yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori”
10

. Melaui teknik ini 

                                                           
10

 Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta. PT.Rineka Cipta. 

Hal.160. 
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penulis berbagai informasi dari sumber-sumber yang terpercaya baik melalui 

buku, makalah, berita dalam bentuk elektronik maupun non elektronik 

termasuk di dalamnya adalah sumber-sumber hukum berupa doktrin dan 

perundang-undangan untuk menunjang analisa atas masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini. 

c. Data Tersier 

Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dengan metode kepustakan, yaitu 

dengan melakukan penelusuran pustaka atas teori-teori, doktrin, pendapat, dan 

beberapa hasil penelian yang memiliki relevansi dengan objek yang diteliti baik 

melalui media cetak maupun yang bersumber dari internet. 

5. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Analisis deskriptif kualitatif adalah “serangkaian analisis data penelitian dengan 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya”
11

. Hal ini ditujukan untuk “menyelidiki 

keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan 

dalam bentuk laporan penelitian”
12

. 

Semua data primer yang telah diperoleh dari proses observasi dan 

wawancara akan penulis susun secara deskriptif dan sistematis untuk selanjutnya 

digali dan dikaji secara yuridis dengan menarik kesesuaiannya berdasarkan teori, 

doktrin dan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan. 

                                                           
11

 Sugiyono, Op.cit. hal.306.  
12

 Arikunto, Op.cit. hal.3. 
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G. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana akan dibagi 

menjadi sub bab didalam bab tersebut. Adapun sistematika penulisan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 

hukum.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka meliputi deskripsi yaitu pertama membahas mengenai Tinjauan 

Umum Tentang Toko Modern yang terdiri dari beberapa sub judul yaitu Dasar 

Hukum Keberadaan Toko Modern, Peraturan Tentang Toko Modern, Pengertian 

Toko Modern, Jenis-Jenis Toko Modern. Bagian kedua menguraikan mengenai 

Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari Pengertian 

Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Pengertian Pelaku Usaha/ Produsen, 

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Larangan dan Tanggungjawab Pelaku Usaha, 

Pengertian Perlindungan Konsumen, Asas Perlindungan Konsumen, Syarat Sah 

Perjanjian, Akibat Hukum Dalam Perjanjian, Prinsip-prinsip Perlindungan 

Konsumen, Tujuan Perlindungan Konsumen, Penjelasan Mengenai Informasi 

yang Menyesatkan. Bagian ketiga membahas tentang Tinjauan Umum Tentang 

Teori Efektivitas Hukum.  
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Bab ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu pertama 

membahas mengenai profil Indomaret. Sub yang kedua membahas mengenai 

penerapan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen di Indomaret Kota Malang. Bagian terakhir membahas 

mengenai upaya konkret yang dapat ditempuh konsumen jika dirugikan karena 

tidak ketidak jelasan informasi harga produk di Indomaret Kota Malang. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupkan inti atas hasil 

penelitian dan analisa penulis terhadap obyek yang diteliti berdasarkan rumusan 

masalah yang diajukan. Saran berisi mengenai masukan atas masalah yang diteliti 

oleh penulis yang dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah 

dianalisa dan disimpulkan pada bagian sebelumnya. 

 


