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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Adanya globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang 

terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan 

berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi 

masyarakat. Globalisasi merupakan istilah yang memiliki hubungan dengan 

peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di 

seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan 

bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi 

semakin sempit. Adanya pandangan globalisasi sebagai suatu proses sosial, atau 

proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa 

dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan 

kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas 

geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.
1
 

Pergerakan globalisasi dapat dilihat pada pasar dan produksi ekonomi di 

negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari 

pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan 

multinasional, organisasi perdagangan dunia yaitu World Trade Organization 

(WTO) yang dibentuk berdasarkan kesepakatan beberapa negara, juga 

                                                           
1
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peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama 

televisi, film, musik, transmisi berita dan olah raga internasional). Saat ini, 

masyarakat dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan baru mengenai hal-hal 

yang melintasi beraneka ragam budaya, dengan contoh  dalam bidang fashion, 

literatur, dan makanan. 

Beberapa penyebab terjadinya globalisasi adalah pergerakan budaya dan 

ekonomi. Artinya, budaya akan lebih mudah diterima ketika terjadi interaksi 

antara dua negara atau lebih, yang tanpa disadari kemudian saling bertukar budaya 

dan pada gilirannya batas-batas perbedaan budaya dalam bentuk negara akan 

semakin terkikis. Terkikisnya budaya lokal dan daerah disebabkan oleh kekuatan 

budaya besar atau kekuatan budaya global. Bidang ekonomi juga menjadi faktor 

yang signifikan dalam menciptakan globalisasi karena kebutuhan tiap negara 

untuk kemakmuran rakyat ditempuh melalui kerjasama ekonomi dalam segala 

bidang. Hal ini juga menjadi penyebab semakin terkikisnya jarak dan waktu 

antara negara untuk berkomunikasi. 

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang 

semakin meningkat telah memberikan kemudahan kepada konsumen karena ada 

beragam variasi produk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Era perdagangan 

bebas saat ini menghendaki bahwa semua barang dan/atau jasa yang berasal dari 

negara lain harus bisa masuk ke Indonesia, dimana pihak-pihak tertentu dapat 

memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang 

dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka 

http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
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lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang 

sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari konsumen. Terbukanya pasar 

internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka harus tetap 

menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta kepastian 

akan mutu jumlah dan keamanan terhadap barang dan/atau jasa yang diperoleh 

masyarakat di pasar, terutama makanan.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti arus globalisasi 

yang telah mendorong munculnya perdagangan bebas. Berbagai bentuk perjanjian 

yang melibatkan banyak negara, termasuk Indonesia, mengenai perdagangan 

bebas, salah satunya adalah AFTA (ASEAN Free Trade Area), yaitu kerja sama 

antar negara dalam daftar anggota ASEAN dalam bidang ekonomi yang mulai 

berlaku pada tahun 2003, yang bertujuan agar arus lalu-lintas barang, jasa, dan 

manusia dari dan ke suatu negara tidak mengalami hambatan. Hal tersebut 

membuka peluang kemudahan bagi Indonesia dalam hal masuknya barang dan 

jasa dari pasaran luar negeri.
2
 Dapat dilihat dari kehidupan masyarakat Indonesia 

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang tidak sepenuhnya produk dalam 

negeri, contohnya makanan yang dikonsumsi, dengan banyaknya berbagai macam 

produk makanan impor yang dipasarkan kepada konsumen di Indonesia, baik 

melalui promosi, iklan, maupun penawaran produk secara langsung. 

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana 

memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada 
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kesadaran semua pihak, baik pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen itu 

sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari 

bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan 

jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar 

yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Konsumen merupakan golongan yang 

rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Pemerintah menyadari diperlukan 

seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen yang berkaitan dengan 

berpindahnya barang dan/atau jasa dari pelaku usaha ke konsumen. 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) mengartikan: 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 

Senada dengan definisi tersebut, Hondius, seorang pakar masalah konsumen di 

Belanda, mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda 

dan jasa.
3
 

Lebih lanjut, dari definisi konsumen tersebut dapat dibedakan antara 

konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. 

Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai 

bagian dari proses produksi suatu produk lainnya, sedangkan pengguna atau 

pemanfaat akhir dari suatu produk adalah konsumen akhir. Dapat disimpulkan 

bahwa pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir. 

                                                           
3
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Konsumen menduduki posisi cukup penting untuk menjaga kelangsungan 

roda perekonomian, tetapi kedudukan konsumen yang sangat awam terhadap 

barang-barang yang dikonsumsinya dan adaya kesulitan untuk meneliti 

sebelumnya mengenai keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

tersebut. Berangkat dari kondisi dan fenomena tersebut, undang-undang secara 

spesifik mengatur mengenai hak konsumen yang berkaitan dengan informasi yang 

dapat diketahui demi keselamatan dan kenyamanan konsumen, yaitu terdapat 

dalam Pasal 4 UUPK, diantaranya: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan 

keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, 

sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis). 

2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen berhak 

memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian 

pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk 

yang dipilihnya. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa. Informasi yang merupakan hak konsumen 

tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk; efek 

samping atas penggunaan produk; tanggal kadaluarsa; serta identitas 

produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik 
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secara lisan maupu tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan 

pada label kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan 

oleh produsen. 

Konsumen sebagai warga negara, berkedudukan hukum tidak boleh lebih rendah 

daripada produsen atau pemasar produk, mereka memiliki hak-hak yang seimbang 

satu sama lainya. Hal tersebut berdasarkan landasan yuridis tertinggi dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa 

segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan 

pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya.
4
 

Lahirnya pergerakan perlindungan konsumen selalu diawali dengan kasus-

kasus yang menyangkut timbulnya kerugian konsumen. Amerika Serikat adalah 

negara yang memprakarsai pergerakan perlindungan konsumen (consument 

movement). Liga konsumen pertama kali dibentuk di New York pada tahun 1891, 

dan pada tahun 1898, terbentuklah perkumpulan konsumen untuk tingkat nasional 

di Amerika Serikat, yaitu Liga Konsumen Nasional (The National Consumer’s 

League).
5
 Pergerakan perlindungan konsumen tidak saja berkembang di Amerika 

Serikat, juga terjadi di negara-negara Eropa, yaitu masyarakat Ekonomi Eropa 

(Europese Economische Gemeenschap atau EEG) menyepakati lima hak dasar 

konsumen sebagai berikut: 

 

                                                           
4
Ibid,  hal.92 

5
Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam 

Perspektif Perlindungan Pasien, (Bandung: KPD, 2010), hal.167 
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1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan 

2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi 

3. Hak mendapat ganti rugi 

4. Hak atas penerangan 

5. Hak untuk didengar. 

Gerakan perlindungan konsumen lebih meningkat dengan diprakarsainya 

organisasi konsumen tingkat internasional oleh wakil-wakil dari Amerika Serikat, 

Inggris, Belanda, Autralia dan Belgia, yaitu International Organization of 

Consumer Union (IOCU) di Den Haag pada tahun 1980, namun pada tahun 1983 

dipindah ke London dan pada tahun 1995 IOCU berubah menjadi Consumers 

International (CI) dengan menetapkan delapan hak-hak konsumen, antara lain: 

1. Hak memperoleh keamanan 

2. Hak memilih 

3. Hak mendapatkan informasi 

4. Hak untuk didengar 

5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup 

6. Hak untuk memperoleh ganti rugi 

7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen 

8. Hak memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. 

Posisi konsumen di Indonesia tidak terlepas dari sejarah tentang 

perlindungan konsumen. Sejarah tentang perlindungan konsumen di Indonesia 

baru benar-benar dipopulerkan dengan berdirinya suatu lembaga swadaya 
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masyarakat (non-governmental organization) yang bernama Yayasan Lembaga 

Konsumen (YLK) pada bulan Mei 1973. YLK bertujuan untuk melindungi 

kepentingan mayarakat konsumen terhadap mutu barang produksi dalam negeri. 

YLK kemudian mengalami perubahan pada anggaran dasarnya pada tahun 1976, 

dengan penambahan kata Indonesia sehingga lembaga ini berubah nama menjadi 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dengan memiliki tiga bidang 

untuk pemberdayaan konsumen, yakni:
6
 

1. Pengaduan dan Advokasi, yang tugasnya menerima pengaduan 

konsumen yang dapat dijadikan bahan untuk advokasi untuk 

mengubah kebijakan yang lebih akomodatif menampung kepentingan 

konsumen. 

2. Penerbitan, menerbitkan buku-buku dan majalah bulanan yang 

berfungsi sebagai panduan dan sumber informasi untuk keperluan 

akademis. 

3. Pendidikan, yang tugasnya melakukan pendampingan terhadap 

kelompok-kelompok konsumen. 

Berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kemudian diikuti oleh 

beberapa organisasi serupa antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan 

Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 dan pada 1990 

bergabung sebagai anggota Consumers International (CI). 

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

penegakan hukum atas masalah dengan produsen sangat sulit dilakukan terutama 

                                                           
6
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dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan atas kerugian yang diderita oleh 

konsumen, karena penggugat harus dapat membuktikan bahwa pihak pelaku usaha 

sebagai tergugat telah melakukan kesalahan, yang disebut pertanggungjawaban 

produk, berdasarkan pada tortious liability atau perbuatan melawan hukum atas 

dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini tentu 

menyulitkan konsumen utuk membuktikan kesalahan produsen sebagai pihak 

yang bertindak sebagai pelaku usaha. Berbagai larangan telah dikenakan bagi para 

pelaku usaha, baik itu pelaku usaha pabrikan dan/atau distributornya, pelaku 

usaha periklanan, maupun kegiatan yang terkait dengan kehumasan. Akhirnya 

pada tanggal 20 April 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diundangkan, 

yang ketentuannya dimaksudkan sebagai pemberdayaan konsumen dengan adanya 

8 (delapan) hak-hak konsumen. 

Perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan 

kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan 

sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab demi meningkatkan harkat dan 

martabat konsumen. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar 

tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada produsen dan 

pelaku usaha, karena pihak produsen dan pelaku usahalah yang mengetahui 

komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk 

tertentu dan keselamatan di dalam mengkonsumsi produk tersebut. Kerugian-

kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung 

jawab pelaku usaha terhadap konsumen. 
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Salah satu kerugian yang diderita oleh konsumen di Indonesia akibat 

kurangnya tanggung jawab pelaku usaha yaitu dalam hal makanan dan/atau 

minuman yang diproduksi atau dipasarkan. Makanan dan minuman adalah 

kebutuhan pokok manusia, oleh karena itu makanan dan minuman yang beredar di 

masyarakat harus aman dan memenuhi standar mutu dan persyaratan kesehatan. 

Makanan pokok bangsa Indonesia sebagian besar adalah nasi. Makanan pokok 

tersebut sebelum disajikan harus diolah terlebih dahulu, dan proses 

pengolahannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Adanya globalisasi, 

sebagian besar masyarakat mulai cenderung beralih mengonsumsi makanan yang 

cepat saji. Cepat saji maksudnya adalah makanan yang singkat dalam 

penyajiannya dan tidak menunggu proses pemasakan yang lama, yang biasa 

disebut fast food. 

Makanan-makanan cepat saji seperti mie instan, bakso, chicken nugget, 

sosis, dan lain-lain membuat para distributor dan perusahaan besar, baik lokal 

maupun asing, gencar memasarkan di Indonesia. Dikemukakan oleh Gabungan 

Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI) bahwa hingga semester 

pertama tahun 2011 Malaysia merupakan negara yang menguasai 25% pangsa 

pasar makanan dan minuman impor ke Indonesia, disusul negara lain seperti 

China, Thailand, dan Singapura.
7
 Hal ini disebabkan karena secara geografis, 

negara tersebut terletak sangat dekat dengan negara Indonesia, sehingga mudah 

dalam impor produk. 

                                                           
7
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Malaysia-Kuasai-Pasar-Indonesia>, diakses 28 Januari 2012 
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Bersamaan dengan maraknya makanan cepat saji yang tersedia di pasar, 

timbul masalah yaitu produk makanan yang tidak layak, seperti tidak ada tanggal  

kadaluarsa atau tidak ada logo “halal”. Bab IV Pasal 8 UUPK tentang perbuatan 

yang dilarang bagi pelaku usaha menyatakan bahwa pelaku uasaha dilarang 

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

mencantumkan tanggal kadaluarsa dan tidak mengikuti ketentuan berproduksi 

secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
8
 

Banyaknya makanan impor, atau bahkan lokal yang tidak diketahui dengan jelas 

siapa distributornya di pasaran Indonesia, menyulitkan konsumen bila mengalami 

kerugian akibat mengonsumsi produk makanan tersebut. 

Keamanan makanan merupakan aspek sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis 

kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata tergantung pada informasi yang 

diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha, akan tetapi informasi yang diberikan 

tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Ada berbagai 

macam cara yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan laba 

usaha yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal usaha yang sedikitnya 

dengan tidak memperhatikan hak-hak konsumen. 

Kurang waspadanya konsumen sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha 

dengan menjual makanan yang sudah kadaluarsa, seperti salah satu contoh yang 

dilakukan oleh pasar swalayan Carrefour cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara, 

                                                           
8
John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap 

Produk Pangan Kadaluarsa, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007), hal. 101 
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sekitar bulan Oktober 2008, yaitu dengan ditemukannya makanan dan minuman 

kadaluarsa. Tim penyelidik Perdagangan DKI Jakarta telah menemukan daging, 

susu, minuman kotak kadaluwarsa.
9
 Carrefour merupakan salah satu industri 

retail besar yang ada di Indonesia. Retail adalah semua usaha bisnis yang secara 

langsung mengarahkan kemampuan pemasarannya untuk memuaskan konsumen 

akhir berdasarkan organisasi penjualan barang dan jasa sebagai inti dari 

distribusi.
10

 Dalam kasus ini, store manager dari Carrefour selaku yang 

bertanggung jawab atas pengawasan barang-barang yang diperjualkan, tidak 

mengindahkan peringatan pertama pada tanggal 10 September 2008 dari Tim 

Penyidik Perdagangan DKI akan makanan-makanan kadaluarsa yang ditemukan 

berupa 2 (dua) bungkus Ampela, 4 (empat) kotak Green Tea Yeos, dan 2 (dua) 

bungkus Kroket Daging Sapi, sehingga ketika ditemukan makanan kadaluarsa 

untuk kedua kalinya pada tanggal 6 Oktober 2008 berupa 4 (empat) kotak tepung 

brownis merk Hersheys, store manager tersebut divonis bersalah dan dikenakan 

sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
11

 Hal tersebut seharusnya tidak 

perlu terjadi apabila pihak pelaku usaha lebih mengutamakan hak-hak konsumen 

disamping mendapatkan keuntungan degan cara yang dilarang oleh ketentuan. 

Menitikberatkan pada tanggal kadaluarsa, maka perlindungan konsumen 

produk pangan yang sudah kadaluarsa haruslah sangat diperhatikan. Hal ini antara 

lain dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi mutu. Arti penting 

                                                           
9
“Kasus Makanan Kadaluarsa Carrefour Siap Ke Meja Hijau”, 

<http://finance.detik.com/read/2009/02/20/132536/1087895/4/kasus-makanan-kadaluwarsa-

carrefour-siap-ke-meja-hijau>, diakses 31 Januari 2012 
10

“Pengertian Retail”, <http://ilmuretail.com/index2.php>, diakses 15 Februari 2012 
11

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 870/PID.B/2009/PN.JKT.UT tanggal 25 

Agustus 2009 

http://finance.detik.com/read/2009/02/20/132536/1087895/4/kasus-makanan-kadaluwarsa-carrefour-siap-ke-meja-hijau
http://finance.detik.com/read/2009/02/20/132536/1087895/4/kasus-makanan-kadaluwarsa-carrefour-siap-ke-meja-hijau
http://ilmuretail.com/index2.php
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perlu adanya pemasangan label atau standarisasi mutu produk sangat dirasakan 

untuk produk makanan, mengingat sangat dekat dengan nyawa manusia. Disini 

sekurang-kurangnya ada dua persoalan, yaitu: 

1. Masalah pelabelan, yaitu sampai seberapa jauh suatu produk makanan 

mencantumkan informasi secara lengkap tentang produk tersebut dalam 

pelabelan, dan 

2. Tentang mutu produk itu sendiri. Dalam kemasan makanan harus 

mencantumkan informasi mengenai komposisi makanan atau daftar bahan 

yang digunakan dan tanggal kadaluarsa, agar konsumen mengetahui 

tentang mutu makanan itu sendiri. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan 

Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 

tentang Pangan menyebutkan mengenai pemasangan label makanan, yaitu: 

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam 

wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib 

mencantumkan label pada, didalam dan atau di kemasan pangan 

(2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-

kurangnya keterangan mengenai : 

a. Nama produk;  

b. Daftar bahan yang digunakan;  

c. Berat bersih atau isi bersih;  

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan 

pangan ke dalam wilayah Indonesia;  

e. Keterangan tentang halal; dan  

f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. 

Ketentuan ini berlaku terhadap setiap pelaku usaha yang memproduksi atau 

memasukkan produk pangan yang dikemas untuk diperdagangkan kedalam 

wilayah Indonesia. 
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Adanya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap 

konsumen dan pelaku usaha, khususnya terhadap pelaku usaha agar menjalankan 

usahanya dengan jujur agar konsumen tidak mengalami kerugian atas barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Pada dasarnya peraturan yang 

mengatur tentang produk pangan di Indonesia untuk saat ini, sebenarnya sudah 

cukup memadai. 

Contoh kasus makanan kadaluarsa diatas merupakan salah satu sengketa 

konsumen yang masuk dalam lingkup hukum pidana. Dalam konteks ini, sengketa 

terjadi karena suatu perbuatan yang menurut Undang-Undang merupakan delik 

atau tindak pidana baik yang diatur dalam KUHP maupun yang spesifik 

dirumuskan dalam UUPK. Selain lingkup pidana, sengketa konsumen dapat 

diklasifikasikan dalam lingkup hukum perdata. Sengketa konsumen yang masuk 

dalam lingup hukum perdata berakar dari adanya perbuatan melawan hukum 

dan/atau wanprestasi. Mengenai konteks perbuatan melawan hukum mengacu 

pada pasal 1365 KUHPer, sedangkan yang bersumber pada wanprestasi mengacu 

kepada hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang didasarkan 

pada perjanjian. 

Adanya sengketa-sengketa konsumen yang menunjukan terjadinya 

peredaran-peredaran produk pangan yang membahayakan kehidupan manusia, 

seringkali dihubungkan dengan tanggung jawab pelaku usaha.
12

 Tanggung jawab 

                                                           
12

 Dalam Pasal 1 angka 3 UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau badan 

usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
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merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen dan 

dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam 

menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung 

jawab dapat dibebankan kepada pelaku usaha. 

Berangkat dari adanya kasus peredaran makanan tidak layak yang 

merugikan konsumen, maka penulis terinspirasi untuk membahas lebih dalam 

mengenai perlindungan konsumen atas beredarnya makanan cacat dan kadaluarsa 

sehingga ditulislah skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Terhadap Konsumen Dalam Menggunakan Produk Makanan Tidak Layak 

di Jakarta”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam 

skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana kriteria makanan yang dapat dikategorikan sebagai makanan  

tidak layak konsumsi? 

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang 

menggunakan produk makanan tidak layak? 

 

                                                                                                                                                               
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adanya tujuan penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk menelusuri dan menganalisis mengenai  kriteria makanan yang 

dapat dikatakan tidak layak konsumsi sehingga merugikan konsumen. 

2. Untuk mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha 

terhadap konsumen yang menggunakan produk makanan yang tidak 

layak di Jakarta. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitin tersebut diatas maka manfaat penelitian dalan 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis/Teoritis 

Dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau 

menambah ilmu pengetahuan masyarakat khususnya mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Pelita Harapan mengenai perkembangan ilmu hukum, 

terutama perlindungan hukum terhadap perlindungan konsumen dalam 

bidang makanan. 

2. Manfaat Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan baik bagi pemerintah 

maupun pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka penyiapan dan 

penyempurnaan perangkat hukum serta kebijakan yang ditempuh bagi 
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perlindungan konsumen serta memberikan informasi pada masyarakat 

umum terhadap bahaya dan pencegahan mengonsumsi makanan tidak 

layak. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian, maka penulisan skripsi ini 

secara sitematis disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terbagi atas 5 (lima) sub bab, yaitu Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

 

      BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu Landasan Teori dan 

Landasan Konseptual, dimana dalam bab ini Penulis membahas 

mengenai teori dan pendapat dari beberapa pakar yang 

berhubungan dengan makanan (pangan) dan teori-teori lain yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. 

 

     BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini terbagi menjadi 6 (enam) sub bab, yaitu Pengertian Metode 

Penelitian, Jenis Penelitian Hukum, Jenis Data, Tehnik 

Pengumpulan Data, Sifat Analisis dan Hambatan yang dihadapi 
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oleh Penulis dalam Penelitian serta Penanggulangannya. Secara 

garis besar, dalam bab ini Penulis menguraikan mengenai metode 

penelitian yang digunakan dan bagaimana cara Penulis 

memperoleh bahan-bahan untuk penelitian ini. 

 

     BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini Penulis menguraikan tentang kriteria makanan yang dapat 

dikategorikan tidak layak konsumsi dan tanggung jawab pelaku 

usaha terhadap konsumen sebagai upaya perlindungan terhadap 

produk pangan yang dikonsumsi. 

 

     BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memaparkan intisari dari hasil penelitian yang terdapat 

pada BAB IV sekaligus menjadi jawaban daru rumusan masalah 

dan merekomendasikan saran yang dapat diberikan. 




