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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, pangan mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi manusia. Peran pokok pangan adalah untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup, melindungi dan menjaga kesehatan, serta berguna untuk 

mendapat energi yang cukup untuk bekerja secara produktif. Makanan dan 

minuman yang dikonsumsi manusia haruslah makanan dan minuman yang baik 

dan bermanfaat bagi tubuh, serta halal untuk dikonsumsi.  

Kebutuhan pangan setiap orang berbeda-beda. Konsumsi pangan harus 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Faktor-faktor yang harus 

diperhatikan untuk menentukan kebutuhan tubuh antara lain adalah tahap-tahap 

perkembangan kehidupan (umur), jenis kegiatan yang dilakukan, tinggi dan berat 

badan, status kesehatan, keadaan fisiologis tertentu (misalnya hamil, menyusui), 

dan nilai gizi pangan yang dikonsumsi.  

Kaitan konsumsi pangan dengan kesehatan sangat erat dan sangat sulit 

untuk dipisahkan, karena konsumsi pangan yang keliru akan mengakibatkan 

timbulnya gizi salah (malnutrisi), baik gizi kurang (defisiesi), maupun gizi lebih 

(over nutrition). Komposisi makanan yang dikonsumsi haruslah seimbang. 

Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki komposisi gizi yang lengkap 

yang terdiri dari karbohidrat, serat, protein, baik yang bersumber dari hewan 

maupun tumbuhan. 
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Di Indonesia gula merupakan komoditas terpenting nomor dua setelah 

beras. Gula menjadi begitu penting bagi masyarakat yakni sebagai sumber kalori. 

Pada umumnya gula digunakan untuk mengawetkan makanan dan untuk 

pemanis.
1
 

Gula di Indonesia terdapat berbagai jenis berdasarkan bahan pembuatnya. 

Misalnya gula tebu, gula aren dan gula kelapa. Untuk gula tebu sendiri dapat 

dibedakan menjadi tiga, yakni
2
 : 

a) Gula Kristal Mentah (GKM) atau raw sugar,  

b) Gula Kristal Putih (GKP) dan  

c) Gula Kristal Rafinasi (GKR).  

Gula kristal mentah (GKM) merupakan gula yang digunakan sebagai 

bahan baku untuk produksi gula rafinasi. Gula kristal putih merupakan gula yang 

terbuat dari kristalisasi yang dapat langsung digunakan untuk konsumsi rumah 

tangga, sedangkan GKR merupakan gula yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan industri seperti industri makanan, minuman dan farmasi.
3
  

Selain itu gula juga merupakan salah satu komoditi penting dan strategis 

bagi masyarakat. Pentingnya gula tidak hanya dirasakan bagi konsumen sebagai 

pengguna akhir namun juga bagi kalangan industri sebagai produsen yang 

mengolah komoditi gula menjadi produk dengan value added tersendiri.
4
  

Sebagai komoditi strategis, gula senantiasa dicermati oleh pemerintah 

terutama dalam hal pergerakan harganya. Sebagai salah satu komoditi pokok 

masyarakat Indonesia, pemerintah pun berkewajiban untuk menjamin 

                                                           
1
 Antonius Tandanau, Macam-macam Gula berdasarkan warna ICUMSA (International 

Commission For Uniform Methods of Sugar Analysis), (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal.7. 
2
 Ibid., hal.7. 

3
 Ibid., hal.7. 

4
 Ibid., hal.8. 
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ketersediaan gula di pasar domestik pada tingkat harga yang terjangkau bagi 

seluruh masyarakat.
5
 

Diantara komoditi pokok lainnya seperti beras, tepung terigu, minyak 

goreng, dan kedelai; komoditi gula ini paling unik. Harga gula terus meningkat 

dari waktu ke waktu dan hampir tidak pernah terjadi penurunan harga gula.
6
 

Ketersediaan gula domestik sangat penting dalam menentukan harga gula. Karena 

musim giling hanya terjadi pada periode tertentu yaitu sekitar bulan Mei hingga 

November (masa giling diperkirakan terjadi enam hingga tujuh bulan tergantung 

kapasitas masing-masing pabrik gula), wajar jika terjadi kenaikan harga gula di 

saat tidak musim giling. 

Kebutuhan Indonesia akan gula akan terus meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan juga kenaikan pendapatan. Organisasi Gula 

Internasional (ISO) menyatakan bahwa konsumsi gula Indonesia akan tumbuh 4% 

per tahun untuk memenuhi kebutuhan 240 juta jiwa penduduk nasional.
7
 

Berdasarkan data Tahun 2012 menunjukkan bahwa total kebutuhan konsumsi gula 

Indonesia mencapai 5,2 juta ton per tahun, dengan rincian permintaan untuk 

industri sebesar 2,5 juta ton per tahun dan permintaan untuk konsumsi rumah 

tangga sebesar 2,7 juta ton per tahun. Namun, permintaan tersebut tak seimbang 

dengan total gula yang ditawarkan oleh produksi dalam negeri yakni hanya 

sebesar 4,2 juta ton per tahun.
8
 

Rincian penawaran gula tersebut yakni penawaran gula untuk industri 

yang berupa Gula Kristal Rafinasi (GKR) sejumlah 2,1 juta ton per tahun dan 

                                                           
5
 Ibid., hal.10. 

6
 Industri gula yang efisien dan kompetitif, 

http://www.sugarlabinta.com/about.php?id=19#content, diakses 4 Juli 2017. 
7
 Ibid., hal.1. 

8
 Ibid., hal.1. 

http://www.sugarlabinta.com/about.php?id=19#content
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penawaran Gula Kristal Putih (GKP) untuk rumah tangga sejumlah 2,1 juta. 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa terjadi ketidakseimbangan antara 

permintaan dan penawaran, yakni untuk GKP terjadi defisit sejumlah 600.000 ton 

dan GKR terjadi defisit 400.000 ton.
9
 Untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan 

gula Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengimpor 

kekurangannya dari luar negeri. 

Ada tiga permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan 

dengan agribisnis pergulaan, yaitu:
10

 

1) Impor gula yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan antara lain, harga 

gula di pasar internasional tidak menggambarkan tingkat efisiensi produksi 

yang sebenarnya karena dijual dibawah ongkos produksinya, kebijakan 

“border measure” yang bersifat ad-hoc, dan banyaknya impor gula 

illegal. 

2) Harga gula di pasar domestik tidak stabil yang disebabkan oleh sistem 

distribusi yang kurang efisien. 

3) Produktivitas gula yang cenderung terus mengalami penurunan ini 

disebabkan oleh lingkungan internal dan eksternal yang 

mempengaruhinya.  

Impor gula Indonesia biasanya berasal dari Thailand, Brasil dan 

Australia.
11

 Saat ini Indonesia memiliki 62 pabrik gula yang seluruhnya 

menghasilkan gula kristal putih (GKP) yang berada di Pulau Jawa, Sumatera 

Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Dari semua 

                                                           
9
 Ibid., hal.2. 

10
 Antonius Tandanau, Op.Cit., hal.9. 

11
 Ibid., hal.10. 
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pabrik gula tersebut, hanya tiga pabrik gula yang efisien secara teknis dan 

ekonomis.
12

 

Harus diakui, persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu hal yang 

tidak dapat dielakkan lagi, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. 

Antar pelaku bisnis berlomba untuk meningkatkan kualitas produknya masing- 

masing sebagai upaya terwujudnya kepuasan konsumen dan untuk dapat bersaing 

dengan perusahaan lain di dalam industri yang sejenis.  

Industri gula merupakan salah satu industri yang keberadaannya tergolong 

tua di dunia. Demikian pula industri gula pada Indonesia yang  diperkirakan sudah 

ada sejak abad ke-16. Pada tahun 1930-an Indonesia pernah menjadi negara 

pengekspor gula terbesar di dunia (pada tahun 1930 mencapai sekitar 3 juta ton). 

Namun mulai sekitar tahun 1967 hingga saat ini telah berubah menjadi negara 

pengimpor gula yang cukup besar.
13

 Menyusutnya areal tanam tebu, menurunnya 

produktivitas di tingkat on farm (perkebunan tebu) dan off farm (rendahnya mutu 

bahan baku tebu dan pabrik gula yang semakin tua dan tidak terpelihara dengan 

baik), serta manajemen yang tidak memadai baik di tingkat pabrik maupun areal 

penanaman tebu menyebabkan penurunan produksi gula nasional menjadi 

semakin sulit dihindarkan. Selain itu, peningkatan laju pertumbuhan penduduk 

yang tinggi menyebabkan kesenjangan antara produksi dan konsumsi semakin 

lebar.
14

 

Prioritas peningkatan kualitas produk harus lebih diutamakan bagi setiap 

perusahaan karena ini merupakan salah satu cara untuk dapat memenangkan 

persaingan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memproduksi 

                                                           
12

 Ibid., hal.10. 
13

 Ibid., hal.11. 
14

 Ibid., hal.12. 
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barang dan jasa yang berkualitas tinggi agar konsumen dapat memenuhi 

kebutuhannya. 

Tujuan utama dari perusahaan pada dasarnya yaitu memperoleh 

keuntungan yang maksimal dari produk yang dipasarkannya. Namun di samping 

itu, keinginan konsumen yang senantiasa berubah menuntut perusahaan agar lebih 

fleksibel dalam memenuhi keinginan konsumen tersebut. Hal ini berhubungan 

langsung dengan seberapa baiknya kualitas produk yang diterima oleh konsumen 

sehingga menyebabkan perusahaan harus mempertahankan kualitas produk yang 

dihasilkanya atau bahkan lebih baik lagi. Menghasilkan kualitas yang terbaik 

diperlukan upaya perbaikan yang harus bersifat menyeluruh, baik produk maupun 

prosesnya.  

Kualitas produk meliputi kualitas bahan baku dan barang jadi, sedangkan 

kualitas proses meliputi kualitas segala sesuatu yang berhubungan dengan proses 

produksi perusahaan. Setiap tahapan dalam proses produksi juga harus 

berorientasi pada kualitas tersebut.
15

 

Kualitas produk yang baik akan dihasilkan dari proses produksi yang baik 

dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan 

konsumen. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan yang sukses 

dan mampu bertahan pasti memiliki program mengenai kualitas, karena melalui 

program kualitas yang baik dapat secara efektif meminimalkan pemborosan dan 

meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan. Kualitas produk memfokuskan 

pada “orientasi konsumen” (consumers oriented) dimana tanggung jawab kualitas 

                                                           
15

 D.W. Ariani, Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Kuantitatif Dalam 

Manajemen Kualitas), (Yogyakarta: CV Andi Offset,2004), hal.4. 
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merupakan tanggung jawab seluruh organisasi dan manjemen dengan dasar 

manajemen kualitas yang merupakan tanggung jawab organisasi secara lebih luas.  

Berbeda dengan cara tradisional yang fokusnya menilai hasil-hasil atau 

produk cacat, falsafah baru tentang kualitas produk meliputi seluruh langkah 

proses produksi diamati dan upaya perbaikan secara terus-menerus (continueing 

improvement).
16

 Pengendalian kualitas dimulai sejak perencanaan (planning) 

kualitas produk yang bersangkutan. Diantara tahap perencanaan dan tahap 

pengorganisasian (organizing) serta pelaksanaan (actuating) harus disertai 

pengawasan kualitas.
17

 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian 

kualitas suatu produk merupakan penggabungan dari berbagai aspek dalam 

perusahaan untuk mendukung dan berpartisipasi dalam peningkatan kualitas 

produk. Perusahaan perlu untuk melakukan pengendalian kualitas agar produk 

yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau 

badan pengawas produk secara nasional ataupun internasional. 

Berkembangnya sebuah perusahaan merupakan keinginan bagi setiap 

pemilik perusahaan dan juga karyawannya. Kemajuan sebuah perusahaan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal baik internal maupun eksternal. Salah satu hal yang 

sangat berpengaruh bagi kemajuan sebuah perusahan adalah kualitas produk yang 

dihasilkan.
18

 Konsumen memiliki peran penting dalam penilaian mutu produk 

yang dihasilkan sebuah peruahaan.  

                                                           
16

 S. Prawirosentono, Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu Total Quality 

Management Abad 21 Studi Kasus & Analisis Kiat Membangun Bisnis Kompetitif Bernuansa 

“Market Laeder”, (Jakarta:  Bumi Aksara,2002), hal.24. 
17

 Ibid., hal.24. 
18

 Ibid., hal.27. 
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Jika produk memiliki kulitas yang tinggi dan berhasil memenuhi 

kebutuhan konsumen, maka perusahaan berhasil meraih citra yang baik di mata 

konsumen. Selain itu mutu produk yang dihasilkan juga sangat menentukan daya 

saing sebuah perusahaan terhadap perusahaan lainnya.
19

 

Pada era global perkembangan teknologi dan informasi membuat 

persaingan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama semakin pesat. Untuk 

menyiasati hal ini, perusahaan dituntut untuk terus memperhatikan kulitas 

produknya. Hal ini bertujuan agar perusahaan tidak hanya dapat bersaing pada 

tingkat lokal dan global, namun juga internasional.
20

 

Jika sebuah perusahaan tidak dapat menghasilkan produk dengan kualitas 

yang tinggi, hal ini tidak hanya akan berdampak pada konsumen namun juga akan 

berdampak pada perusahaan. Beberapa dampak yang timbul pada konsumen 

adalah seperti ketidakpuasan, kekecewaan, bahkan masalah kesehatan dapat 

terjadi jika perusahaan tersebut memproduksi makanan dan minuman. 
21

 Jika hal 

ini terjadi pada konsumen maka besar kemungkinan akan terjadi penurunan 

kepercayaan konsumen pada perusahaan, sehingga dapat menimbulkan kerugian 

bagi perusahaan. Untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi perusahaan 

terlebih dahulu harus memahami definisi mutu.
22

 

Salah satu hal yang harus diketahui perusahaan dalam pengendalian mutu 

produk adalah standarisasi. Standarisasi dapat diartikan sebagai penetapan-

penetapan norma dan aturan mutu produk yang ditetapkan bersama dengan tujuan 

                                                           
19

 Ibid., hal.27. 
20

 Ibid., hal.27. 
21

  Ibid., hal.28. 
22

  Ibid., hal.28. 
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menghasilkan produk dengan mutu yang dapat dideskripsikan  dan diukur dengan 

perolehan mutu yang seragam.
23

 

Pada 17 Juni 2013, Pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 68/PERMENTAN/OT.140./6/2013 tentang 

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib. 

Standar Nasional Gula Kristal Putih yang selanjutnya disingkat SNI GKP adalah 

SNI 3140.3:2010 dan amandemen 1.2011 Gula Kristal Putih. Peraturan ini 

bertujuan untuk: 

a) Memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran 

produk GKP yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya. 

b) Memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan 

kegiatan produksi dan peredaran GKP. 

c) Mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan terjadinya 

penyimpangan dan peredaran GKP. 

d) Meningkatkan daya saing GKP. 

Pemberlakuan SNI GKP ini secara wajib berlaku juga untuk GKP 

produksi dalam negeri maupun impor wajib memenuhi persyaratan SNI. 

Pemberlakuan SNI GKP diberlakukan bagi : 

a) GKP dalam kemasan 

b) GKP yg diproses kemas ulang 

Namun pada kenyataannya antara teori dan praktek di lapangan banyak 

terjadi hal yang berbeda. Hal ini bermula dari Tim Satgas Pangan, Direktorat 

Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jawa Tengah mengungkap 

                                                           
23

  Ibid., hal.29. 
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penyimpanan 39 ton gula tanpa label standar nasional Indonesia (SNI). Gula 

tersebut disimpan di gudang kayu lapis di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
24

 

Pengungkapan dilakukan 10 Mei 2017 lalu di Jalan Pelabuhan Kendal, 

Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Tim dipimpin 

Kasubdit I Industri, Perdagangan, dan Investasi Dit Reskrimsus Polda Jateng, 

AKBP Egy Andrian Suez. 

Tim melakukan penyelidikan ke lokasi di gudang PT Kayu Manis Perdana 

(KMP) itu dan menemukan sekitar 722 karung atau 39 ton gula pasir merek 

Gendhis. Pada karung kemasan gula berkapasitas 50 kg itu tidak ditemukan label 

SNI. 

PT KMP ternyata hanya bergerak di bidang produksi kayu lapis. Dokumen 

perizinan yang dimiliki pun tidak ada kaitannya dengan perdagangan gula. 

Kepolisian langsung meminta keterangan para karyawan dan saksi. 

Gula tersebut hasil produksi PT Gendhis Multi Manis (GMM Blora), pada 

kemasannya tercantum tanda SNI. Hasil pengembangan penyelidikan, PT KMP 

itu ternyata hanya bergerak di produksi kayu lapis. Dokumen perizinan yang 

dimiliki tidak ada kaitan dan hubungan dengan perdagangan gula kristal putih.  

Hasil interogasi saksi-saksi, gula tersebut dimiliki oleh LK. LK ini diduga 

adalah Lie Kamadjaja selaku direktur PT KMP dan juga mantan Direktur Utama 

PT. GMM Blora alias produsen gula kristal putih merek Gendhis itu. Ysng 

bersangkutan terancam pasal berlapis, mulai dari Pasal140UU 18/2012 tentang 

Pangan, Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 3/2014 tentang Perindustrian, Pasal 113 

                                                           
24

 Satgas Pangan Polda Jateng Sita 39 Ton Gula Tanpa Label SNI, 

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3509441/satgas-pangan-polda-jateng-sita-39-ton-

gula-tanpa-label-sni, diakses 4 Juli 2017. 

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3509441/satgas-pangan-polda-jateng-sita-39-ton-gula-tanpa-label-sni
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3509441/satgas-pangan-polda-jateng-sita-39-ton-gula-tanpa-label-sni
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UU Nomor 7/2014 tentang Perdagangan, dan Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8/1999 

tentang Perlindungan Konsumen.  

Kepala Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Jateng AKBP Egy Andrian 

Suez, menerangkan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan kementerian 

perindustrian terkait SNI dan Balai Besar Industri Agro (BBIA) di Bogor terkait 

sertifikasi produksi gula itu. 

Diketahui, hasil koordinasi dengan BBIA Bogor selaku Lembaga 

Sertifikasi Produk Gula Kristal Putih untuk SNI awalnya produksi PT GMM 

Blora sebenarnya telah mendapat sertifikasi SNI Nomor 414/BBIA/ LSPro-BBIA 

yang diterbitkan Agro Based Industry Certification Service pada 13 Juli 2015. 

Namun karena PT GMM itu tidak merespons kewajiban audit pengawasan yang 

wajib dilakukan per tahun maka sertifikat SNI PT GMM Blora tanggal 12 Mei 

2016 dicabut. 

Diketahui, ternyata PT GMM Blora sudah pernah memperoleh sertifikat 

SNI pada 13 Juli 2015 lalu. Namun karena tidak merespon kewajiban audit 

pengawasan tiap tahun, SNI dicabut dari PT GMM Blora pada 12 Mei 2016 lalu. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai permasalahan di atas dan menuangkannya dalam bentuk proposal 

dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN PERLINDUNGAN 

KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN GULA KRISTAL PUTIH YANG 

TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL 

INDONESIA.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang hendak diteliti 

dalam proposal ini adalah: 

1) Bagaimana pengaturan mengenai jaminan perlindungan konsumen 

dikaitkan dengan penerapan regulasi wajib SNI terhadap produk Gula 

Kristal Putih? 

2) Bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam 

kasus peredaran Gula Kristal Putih yang tidak sesuai dengan ketentuan 

SNI?  

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan mengenai jaminan 

perlindungan konsumen dikaitkan dengan penerapan regulasi wajib SNI 

terhadap produk Gula Kristal Putih. 

2) Untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

dalam kasus peredaran Gula Kristal Putih yang tidak sesuai dengan 

ketentuan SNI. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penelitian yang dilakukan penulis mempunyai 2 (dua)  kegunaan, yaitu: 

1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum 
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pada khususnya di bidang perlindungan konsumen dan perdagangan gula 

kristal putih. 

2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan dan para penegak 

hukum. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah rencana susunan materi yang akan ditulis 

dalam penelitian dimulai dari Bab I (Pendahuluan) sampai dengan Bab V 

(Penutup). Sistematika penulisan digunakan untuk memberi gambaran secara 

garis besar mengenai isi penelitian yang akan dibuat yang dimaksudkan untuk 

mempermudah pembahasan. Sistematika penulisan merupakan gambaran dari alur 

berpikir penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penulisan, Manfaat Penulisan dan dan Sistematika Penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran yang menghubungkan 

variabel penelitian yang satu dengan yang lainnya berdasarkan 

teori-teori pengaturan pengertian, perkembangan Hukum 

Perlindungan Konsumen, Tujuan, Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab 

Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, 

Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengertian Standar Nasional 
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Indonesia, Tujuan, Ruang Lingkup dan Standar Nasional Indonesia 

Produk Gula Kristal Putih. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisi Tipe Penelitian yang penulis lakukan, Jenis dan 

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data 

dan Teknik Analisis Data serta Hambatan-Hambatan Dalam 

Penelitian dan Penanggulangannya. 

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang uraian secara komprehensif tentang jawaban 

atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu 

berkaitan dengan analisis pengaturan mengenai jaminan 

perlindungan konsumen dikaitkan dengan penerapan regulasi wajib 

SNI terhadap produk Gula Kristal Putih dan implementasi Undang-

Undang Perlindungan Konsumen dalam kasus peredaran Gula 

Kristal Putih yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI 

BAB V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan (jawaban singkat atas 

permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan) 

dan saran (solusi alternatif yang diusulkan penulis atas kendala-

kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan jawabannya 

meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap 

permasalahan tersebut. 

 

 




