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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan yang 

signifikan terhadap kehidupan manusia yang tidak bisa terlepas dari arus 

komunikasi dan informasi yang menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam 

persaingan global yang semakin kompetitif. Bagi perekonomian, kemajuan 

teknologi memberikan manfaat yang besar, karena transaksi bisnis dapat 

dilakukan secara seketika (real time). Hal ini berarti perputaran ekonomi 

menjadi semakin cepat dan dapat dilakukan tanpa hambatan ruang dan 

waktu sehingga berkontribusi terhadap efisiensi. Begitu juga dari sisi 

keamanan, penggunaan teknologi, memberikan perlindungan terhadap 

keamanan data-data transaksi yang dilakukan antara pelaku usaha, 

konsumen, dan pihak ketiga atau dalam hal ini layanan (aplikasi) online.
1
 

Seiring berkembangnya sistem informasi berbasis internet, masyarakat 

mulai menggunakan internet untuk kepentingan perdagangan atau bisnis. 

Ada dua faktor yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya 

dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas produk-

produk teknologi dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.
2
 

Regulasi di bidang bisnis teknologi dapat digunakan untuk membantu 

menyediakan akses serta meningkatkan kualitas dan lingkup layanan untuk 
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memperluas jangkauan layanan publik. Selain itu, masyarakat bisa 

memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk saling 

berkomunikasi, penyebaran dan pencarian data, kegiatan belajar mengajar, 

memberi pelayanan, serta melakukan transaksi bisnis online.
3
  

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai transaksi elektronik, salah satunya 

mengatur tentang jual beli online. Undang- undang ini menjadi landasan 

sahnya transaksi elektronik dalam jual beli online dan tidak ada pasal yang 

menyatakan larangan untuk mengadakan jual beli online. Pasal 1 Angka 2 

Undang-Undang ITE memberikan pengertian transaksi elektronik, yaitu 

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 

komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Ini berarti kegiatan jual beli 

yang dilakukan melalui komputer ataupun telepon genggam (handphone) 

dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. 

Perpaduan antara transaksi ekonomi dengan teknologi internet 

sekarang disebut dengan e-commerce. Sistem e-commerce merupakan 

bentuk perdagangan modern, karena dalam melaksanakan transaksi tidak 

menghadirkan pelaku bisnis secara fisik (non-face) dan tidak menggunakan 

tanda tangan asli (non-sign).
4
 Hal ini menjadi tantangan yang positif dan 

sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat 

memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas 
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barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk 

menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. 

Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen 

menjadi lebih lemah daripada posisi pelaku usaha.
5
  

E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce. 

Pengertian e-commerce adalah proses atau mekanisme transaksi jual dan 

beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media komunikasi.
6
 

Pengertian lain e-commerce adalah rangkaian set dinamis dari suatu 

teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, 

konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan 

barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik.
7
 

Transaksi elektronik atau e-commerce memiliki aspek hukum yang 

sama dengan transaksi secara konvensional atau perdagangan biasa yang 

membutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan 

serta memberikan batasan-batasan bagi para pelakunya untuk bertindak.
8
 

Perbedaan yang mendasari keduanya adalah bentuk perjanjiannya saja yaitu 

transaksi elektronik menggunakan komputer yang terhubung dengan 

jaringan internet yang kemudian disebut sebagai perjanjian elektronik atau 

kontrak elektronik.  

Transaksi elektronik yang menggunakan perjanjian elektronik atau 

kontrak elektronik memuat beberapa unsur yang harus dipenuhi di 
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dalamnya. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraaan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 48 angka (3)  

mengatur mengenai unsur dalam perjanjian elektronik, yaitu:  

a. Data identitas para pihak; 

b. Objek dan spesifikasi; 

c. Persyaratan Transaksi Elektronik; 

d. Harga dan biaya; 

e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; 

f.     Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk 

dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk 

jika terdapat cacat tersembunyi; dan 

g. Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektonik. 

Unsur-unsur perjanjian elektronik tersebut bertujun untuk memberikan 

kepastian hukum, sebagai salah satu perlindungan hukum dalam transaksi 

elektronik. Namun, dalam pelaksanaan transaksi elektronik yang dilakukan 

pelaku usaha sering menggunakan perjanjian baku dalam bertransaksi. 

Penggunaan klausul baku dalam peraturan undang-undang disyaratkan 

sangat ketat dalam pasal 48 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 

Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

Ketentuan di atas dalam hal perlindungan konsumen merujuk terhadap Pasal 

18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Peraturan di atas bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen 

atas perjanjian baku yang dibuat oleh para pelaku usaha dimana konsumen 

dalam perjanjian ini menjadi pihak yang paling lemah. Pasal 4 Undang-
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Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur 

tentang hak-hak konsumen. 

Perdagangan melalui transaksi elektronik banyak menimbulkan 

permasalahan hukum yang cenderung merugikan konsumen.
9
 Permasalahan 

yang menjadi perhatian utama adalah bentuk kecurangan atau kekeliruan 

yang terjadi antara produsen dan konsumen. Kecurangan-kecurangan 

tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang 

yang dibeli, harga barang dan pembayaran oleh konsumen. Hal ini 

disebabkan tidak adanya pertemuan fisik kedua belah pihak dan konsumen 

juga tidak melihat secara detail dan langsung barang yang ditawarkan atau 

yang ingin dibeli. Oleh karena itu berkaitan dengan produk yang dipesan 

kadang tidak sesuai dengan yang ditawarkan berdasarkan kesepakatan 

sebelumnya. Masalah yang menyangkut perlindungan hukum terhadap hak- 

hak konsumen semakin mendesak apabila konsumen melakukan transaksi e-

commerce dengan merchant dalam satu negara atau berlainan negara.
10

  

Peningkatan pengguna jual beli melalui media sosial juga berkembang 

pesat. Penyedia layanan memberikan akses dan fasilias dengan fitur yang 

lengkap dan mudah untuk digunakan seperti jejaring sosial facebook dan 

instagram. Kedua aplikasi ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk 

memasarkan produk-produk jualannya. Namun, sebagian orang sering 

memanfaatkan fasilitas layanan online tersebut untuk melakukan penipuan 

dengan cara membuat situs jual beli dengan menggunakan data palsu, baik 

data penjual maupun barang-barang yang ditawarkan. Mereka hanya 
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memanfaatkan jaringan sebagai lahan terbuka untuk memperoleh 

pendapatan dengan cara yang salah. Oleh karena itu, maka perlindungan 

hukum baik untuk konsumen atau pemilik bisnis online diperlukan untuk 

yang menjamin setiap tindakan yang berhubungan dengan jual beli di media 

sosial. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang perbuatan  

yang  melarang pelaku usaha untuk  memproduksi dan memperdagangkan 

barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

telah diatur dan dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.
11

 Perlindungan konsumen harus menciptakan rasa aman bagi 

konsumen dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Semua norma 

perlindungan konsumen dalam undang-undang memiliki sanksi pidana 

terhadap pihak yang terbukti bersalah. Namun, kenyataannya masih terdapat 

pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur. 
12

Peredaran  makanan 

kemasan yang tidak memenuhi syarat dan standar untuk diedarkan semakin 

menghawatirkan bahkan produk-produk makanan kemasan tanpa nomor izin 

edar tersebut mudah didapatkan di pasar bahkan diperdagangkan dengan 

bebas melalui media sosial.  

Perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup dua bentuk 

perlindungan yaitu:
13
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12
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a. perlindungan yang menimbulkan kerugian pada konsumen dikarenakan 

konsumen memakai atau mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak 

sesuai dengan yang diinginkan konsumen.  

b. perlindungan terhadap berlakunya syarat-syarat yang tidak adil oleh 

produsen pelaku usaha kepada konsumen pada waktu mendapatkan 

barang kebutuhannya, misalnya mengenai harga, biaya-biaya untuk 

menyelenggarakan perjanjian (kontrak), baik sebagai akibat dari 

penggunaan standar perjanjian maupun perilaku curang dari produsen 

atau pelaku usaha. 

Konsumen dan pelaku usaha adalah dua hal yang saling membutuhan. 

Pelaku usaha yang memproduksi barang tidak akan ada artinya apabila tidak 

ada yang mengkonsumsinya atau menggunakannya. Sebaliknya konsumen 

tidak akan bisa memenuhi kebutuhan apabila produsen (pelaku usaha) tidak 

memproduksi dan memasarkan produk-produk kebutuhan. ini merupakan 

kunci pokok perlindungan konsumen. Produk yang dikonsumsi secara aman 

dan memuaskan  menjadi salah satu cara pelaku usaha mempromosikan 

dagangannya secara gratis.14  

Konsumen adalah orang yang secara langsung menggunakan produk 

makanan yang dijual oleh pelaku usaha. Pada umumnya, konsumen tidak 

memperhatikan dengan teliti tentang takaran gizi, label halal ataupun cap 

register dari suatu produk makanan, sehingga konsumen tidak mengetahui 

keamanan makanan yang akan dibeli dan dikonsumsi. Rendahnya kesadaran 

masyarakat sebagai konsumen atas suatu produk makanan, membuat belum 
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banyak konsumen menuntut produsen memproduksi makanan yang aman 

dan sesuai dengan standar edar, sehingga menyebabkan produsen makanan 

sering mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh 

keuntungan.
15

 Pelaku usaha yang mengabaikan hak konsumen perlu 

diselidiki dan ditindak, karena hak tidak hanya mengandung unsur 

perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak.
16

 

Setiap produk makanan yang diperdagangkan secara umum wajib 

memiliki izin edar sesuai peraturan pemerintah atau instansi terkait. izin 

edar skala terendah yang dikeluarkan Dinas Kesehatan adalah P-IRT 

(Pangan Industri Rumah Tangga). Nomor P-IRT ini digunakan untuk 

makanan dan minuman yang memiliki daya tahan atau keawetan di atas 7 

(tujuh) hari. Produk pangan yang berskala nasional dan industri besar atau 

produk-produk yang tidak dapat dicakup dengan P-IRT dapat menggunakan 

izin MD. Produk pangan impor yang dipasarkan di Indonesia harus 

memiliki izin ML baik berupa kemasan langsung atau dikemas ulang.
17

 

Keamanan pangan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 

mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat 

mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia sebagai 

orang yang menkonsumsinya. Makanan yang aman serta bermutu dan 

bergizi penting bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan  peningkatan 

kecerdasan masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang tentang 
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Pangan.
18

 Upaya penjabaran dalam Undang-Undang tersebut, disusun 

Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan serta Label dan Iklan 

Pangan dan Peraturan Pemerintah tentang Mutu dan Gizi Pangan serta 

Ketahanan Pangan. Sistem pangan meliputi segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, atau pengawasan terhadap 

kegiatan atau proses produksi makanan dan peredarannya sampai siap 

dikonsumsi manusia. Setiap orang yang bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan produksi pangan wajib memenuhi persyaratan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19

  

Salah satu fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)  

adalah menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 

bidang pengawasan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan dan 

pengawasan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang 

beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan 

mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.
20

 Dalam 

menjalankan fungsinya BPOM menemukan produk yang tidak memiliki izin 

edar dijual bebas di pasaran bahkan melalui media elektronik. Kurangnya 

edukasi terkait izin edar kepada pelaku usaha dan konsumen membuat 

peredaran makanan kemasan tanpa izin edar semakin luas. Berdasarkan 

penemuan yang dilakukan BPOM, pelaku usaha tidak mengetahui cara 

mendaftarkan produk dan dimana produk didaftarkan, bahkan produsen 

sengaja tidak mendaftarkan produk karena sulitnya persyaratan yang harus 
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 Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 
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https://www.pom.go.id/new/view/direct/function


 
 

10 

 

dipenuhi untuk mendaftarkan produk tersebut.
21

 Produk makanan kemasan 

tanpa izin edar yang sudah beredar atau sudah didistribusikan kepada 

pedagang besar ataupun eceran untuk dijual kembali, dengan mudah 

tersebar di pasaran akibat ketidaktahuan bahwa produk tersebut tidak 

memiliki izin edar. Bahkan beberapa produk makanan tanpa izin edar dari 

BPOM tersebut mencantumkan nomor fiktif dengan alamat produksi yang 

fiktif juga.
22

 Ini membuktikan bahwa tingkat produk makanan kemasan 

tanpa izin edar yang beredar di pasaran dan diperdagangkan di media sosial 

masih cukup tinggi. Berdasarkan kondisi di atas, upaya pemberdayaan 

konsumen menjadi sangat penting. Untuk mewujudkan pemberdayaan 

konsumen akan sulit jika mengharapakan kesadaran dari pelaku usaha 

terlebih dahulu. Karena prinsip yang dianut oleh pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan perekonomiannya adalah prinsip ekonomi, yaitu 

mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal 

seminimal mungkin. Artinya, dengan pemikiran umum seperti ini, sangat 

mungkin konsumen akan dirugikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung 
23

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan dan 

Gizi Pangan, Pasal 42 angka (1) menyatakan bahwa “Dalam Rangka 

pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik 

yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah 

Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan 
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 http://foodreview.co.id/blog-5669040-BPOM-Isyaratkan-Nomor-Izin-Edar-Mutlak-Ada-di-

Semua-Produk-Pangan-Olahan.html, diakses 10 Oktober 2018 pukul 00.20 WIB. 
22

 Nurita , Wawancara, Staf  Direktorat Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha BPOM di 

Jakarta, (Jakarta: 12 Oktober 2018). 
23

 Kardiman dkk, Ekonomi Dunia Keseharian Kita, Jakarta: Yudhistira, hlm. 23. 
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wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran.” Jadi, jelas bahwa makanan 

kemasan ilegal/tidak memiliki nomor izin edar, tidak boleh beredar dan 

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.  

Konsumen terkadang teliti melihat nomor izin edar produk makanan 

yang akan dibeli, tetapi kadang-kadang banyak juga konsumen yang  tidak 

melihat nomor izin edar produk makanan kemasan yang akan dibeli dan 

terlanjur membeli produk makanan yang belum memiliki nomor izin edar 

dan tidak terdaftar. Apalagi untuk produk makanan kemasan yang 

diperdagangkan secara online, konsumen sulit untuk mendapatkan informasi 

mengenai produk makanan tersebut. Kurang lengkapnya informasi 

mengenai produk yang dijual membuat konsumen lebih menggunakan dasar 

kepercayaan daripada mencari tahu kebenarannya. Hal  ini tentu sangat 

merugikan konsumen baik dari segi finansial dan juga kesehatan.
24

 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam 

Pasal 111 menyatakan bahwa: 

(1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus 

didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. 

(2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin 

edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

kemudian ditegaskan  bahwa jika makanan dan minuman tidak memenuhi 

standar, persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan, maka 

produk-produk tesebut akan dilarang peredarannya, ditarik dari peredaran 
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 Desy Lestari, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Izin 

Edar Yang Beredar Di Pasaran, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Semarang: Universitas 

Diponegoro. 
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bahkan pemerintah akan mencabut izin edar serta menyitanya untuk 

dimusnahkan.
25

 

 Pemerintah melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2016 

Pasal 2 angka 1 mengatur secara tegas bahwa setiap produk baik yang di 

produksi di dalam negeri atau luar negeri (impor) untuk diperdagangkan 

dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar untuk menghindari 

beredarnya produk-produk tidak layak untuk dikonsumsi atau digunakan. 

Namun, dalam hal perdagangan online BPOM masih kesulitan untuk 

mengawasi peredaran makanan tanpa izin edar. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis  

tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul 

“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK 

MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR 

YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI TRANSAKSI 

ELEKTRONIK”  
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 Pasal 111 Angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan pokok-

pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen 

terhadap produk makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar ? 

2. Bagaimana akibat hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap 

pelanggaran ketentuan izin edar produk makanan kemasan yang 

diperdagangkan melalui transaksi online? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum yang diberikan 

oleh pemerintah kepada konsumen yang membeli makanan kemasan 

tanpa izin edar melalui transaksi online. 

b. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi akibat dari pembelian 

makanan kemasan tanpa izin edar serta bagaimana tanggung jawab 

pelaku usaha atas pelanggaran yang dilakukan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan 

konsumen atas produk makanan kemasan tanpa izin edar yang 

dibeli secara elektronik 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mengetahui dan lebih sadar 

untuk  membedakan makanan kemasan yang sudah memiliki 

izin edar dan belum. Masyarakat juga bisa memanfaatkan 

sarana online dengan baik 

b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan perlindungan 

hukum yang lebih baik terkait pembelian makanan kemasan 

tanpa izin edar melalui sarana transaksi online kepada 

masyarakat selaku konsumen. Serta memberikan tindakan 

tegas kepada pelaku usaha agar tidak berlaku curang serta 

selalu mendaftarkan produknya agar memiliki izin edar. 

c. Bagi pelaku usaha, diharapkan dapat mengetahui cara untuk 

mendaftarkan produknya supaya memiliki izin edar dan 

memahami tanggung jawab apa yang dimiliki sebagai pelaku 

usaha. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tesis ini, sistematika penulisan yang akan digunakan 

mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah Program Magister Hukum 

Bisnis Universitas Pelita Harapan. Penulisan tesis ini terbagi dalam lima bab 

yang masing-masing ada keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya. 

Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan tesis ini akan 

diuraikan dalam sistematika sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini bagian pembukaan yang memaparkan mengenai Latar Belakang 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka 

Teoritik dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan yuridis untuk mendasari penganalisaan 

masalah yang akan dibahas dimana tinjauan pustaka ini berisikan kerangka 

teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang diperoleh dari 

sumber buku, jurnal, artikel, maupun peraturan terkait yang dapat digunakan 

sebagai dasar dalam pemikiran untuk meneliti, mengolah dan 

menyimpulkan data yang telah didapat. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai cara atau prosedur yang dipakai, pendekatan 

yang digunakan Penulis dalam penulisan ini, serta menjelaskan langkah-

langkah yang dilakukan dalam penelitian, pengolahan, dan pembuatan 

kesimpulan dalam penelitian ini, serta kesulitan-kesulitan, hambatan-

hambatan dan cara penanggulangan dalam penulisan ini. 

BAB IV  : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab IV memberikan pemaparan dan penjelasan terhadap hasil data yang 

diperoleh dan menganalisis data yang diperoleh dengan teori yang 

dipaparkan untuk dikaitkan dalam analisa pembahasan serta melakukan 

pembahasan atas analisis data yang telah dilakukan berdasarkan metode 

penelitan yang dipilih Penulis dalam penulisan ini. 
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BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan 

yang ada dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak. Selain itu bab 

ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang berisi literatur-literatur dan 

kumpulan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses 

perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk makanan 

kemasan tanpa izin edar melalui sarana transaksi online. 

 

 

  

 




