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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, perkembangan ekonomi berkembang sangat pesat. 

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memberikan dampak positif 

terhadap pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi, sehingga 

menghasilkan berbagai variasi barang/jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. 

Ruang gerak arus transaksi barang/jasa pun semakin mudah dan luas. Hal ini 

menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk mulai berani membuka usaha 

dagangnya sendiri baik mulai dari skala kecil sampai skala besar. Salah satu 

bidang usaha yang marak di masyarakat adalah bidang pangan.  

Produk pangan merupakan kebutuhan primer bagi manusia, oleh karena 

itu pangan harus memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan. Pangan yang 

aman adalah pangan yang bebas dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena 

cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, 

dan membahayakan kesehatan manusia.1 Untuk menjamin hal tersebut, perlu 

adanya kaidah-kadah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk 

untuk dikonsumsi manusia yang harus dilengkapi dengan informasi yang benar, 

jujur, dan bertanggung jawab. Maka, diperlukan adanya hukum perlindungan 

konsumen yang mengatur hubungan antara produsen (pelaku usaha) dengan 

 
1 Rini Sasanti Handayani, Sudibyo Supardi, dan Andi Leny Susyanty, Pangan Olahan dan 

Regulasinya, cet. 1 (Jakarta: Trans Info Media, 2018), hal. 37 
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konsumen. Konsumen dan pelaku usaha merupakan 2 (dua) pihak yang 

memiliki kepentingan masing-masing. Jika kepentingan para pihak tidak 

berjalan dengan lancar, maka akan berpotensi timbulnya konflik. Inilah alasan 

lain pentingnya hukum perlindungan konsumen hadir untuk melindungi 

keseimbangan kepentingan para pihak.2 

Perlindungan konsumen hadir di Indonesia dilatarbelakangi dengan 

berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat (non-governmental 

organization) yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).3 

YLKI dikenal karena dianggap sebagai perintis advokasi konsumen di 

Indonesia yang berdiri pada 11 Mei 1973.4 YLKI merupakan organisasi 

lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen 

yang kegiatannya bertindak sebagai perwakilan konsumen dengan tujuan untuk 

melayani dan meningkatkan martabat kepentingan konsumen.5  

YLKI berasal dari kelompok kecil yang diketuai oleh Lasmidjah Hardi 

yang memiliki tujuan mempromosikan produk Indonesia. Ajang promosi ini 

dikenal dengan nama Pekan Swakarya, di mana ajang ini melahirkan ide untuk 

mendirikan suatu wadah bagi gerakan perlindungan konsumen di Indonesia. Ide 

ini dituangkan dalam anggaran dasar di hadapan Notaris G.H.S. Loemban 

Tobing, S.H. dengan akta Nomor 26, 11 Mei 1973.6  

 
2 John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap 

Produk Pangan Kedaluwarsa (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007), hal. 134 
3 Shidarta, Hukum Perlidungan Konsumen Indonesia, cet. III (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 49 
4 Ibid., hal. 37 
5 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hal. 25 
6 Ibid., hal.49 
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YLKI memiliki banyak cabang di berbagai provinsi di Indonesia dan 

memiliki pengaruh yang cukup besar atas dukungan yang diberikan oleh media 

massa. Pada masa itu, beberapa media cetak harian nasional seperti Media 

Indonesia dan Kompas menyediakan kolom khusus untuk membahas keluhan-

keluhan konsumen secara rutin.7 YLKI berperan dalam upaya peningkatan 

kesadaran akan hak-hak konsumen dengan melakukan penelitian atau 

pengujian, penerbitan dan menerima pengaduan, serta upaya advokasi langsung 

melalui jalur pengadilan. Setelah YLKI berdiri, muncul lembaga perlindungan 

konsumen lainnya seperti Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen 

(LP2K) di Semarang pada 1985, Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia 

(YBLKI) di Bandung, dan lainnya.  Lembaga-lembaga inilah yang mendesak 

pemerintah untuk segera membentuk undang-undang yang mengatur hubungan 

antara pelaku usaha dan konsumen. 8   

Rancangan undang-undang perlindungan konsumen dibentuk oleh YLKI 

bersama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional). Namun 

rancangan undang-undang ini belum memberikan hasil, karena kekhawatiran 

pemerintah akan menghambatnya laju pertumbuhan ekonomi jika lahirnya 

undang-undang perlindungan konsumen. Pada awal tahun 1990-an, undang-

undang perlindungan konsumen diusahakan kembali. Pada masa itu, 

pemerintah khususnya Departemen Perdagangan sudah memiliki kesadaran 

tentang arti pentingnya hukum perlindungan konsumen, ditandai dengan adanya 

 
7 Shidarta, op.cit., hal. 50 
8 Muthiah, op.cit., hal. 26 
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2 (dua) naskah rancangan undang-undang perlindungan konsumen yaitu, yang 

pertama hasil kerja sama dengan fakultas hukum Universitas Gajah Mada dan 

yang kedua hasil kerja sama dengan Lembaga Penelitian Universitas 

Indonesia.9 Akhirnya, gerakan konsumen di Indonesia mencatat prestasi besar 

setelah naskah akademik UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) berhasil dikirim ke DPR.10 Akhirnya 

pada masa pemerintahan B.J Habibie, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen disahkan secara resmi pada tanggal 20 April 

1999.11 

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), 

pangan terdiri dari 2 (dua) macam yaitu pangan segar dan pangan olahan. 

Makanan ringan seperti keripik, biskuit, rempeyek, kerupuk, dan semacamnya 

masuk dalam kategori pangan olahan. Pangan olahan adalah makanan atau 

minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa 

bahan tambahan.12 Pangan olahan dapat mengalami penurunan kualitas dalam 

kurun waktu tertentu, karena itu penetapan tanggal kadaluarsa13 pada pangan 

 
9 Ibid.., hal. 28-29 
10 Ibid., hal. 51 
11 Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi  (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), hal. 28 
12 Pasal 1 Angka 19 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
13 Berdasarkan KBBI, kedaluwarsa adalah: 

1. tidak model lagi; tidak sesuai dengan zaman 

2. sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan dan sebagainya); habis tempo 

3. terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan (tentang makanan) 

Bentuk tidak baku dari kedaluwarsa adalah daluwarsa, kadaluwarsa, kadaluarsa, dan kedaluarsa. 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaluwarsa, diakses pada 25 September 2019). 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaluwarsa
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olahan dibutuhkan untuk menghindari akibat yang dapat merugikan atau 

membahayakan kesehatan manusia.14  

Tanggal kedaluwarsa pada label kemasan dijadikan salah satu indikator 

yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas suatu produk pangan. Pada 

umumnya, konsumen sebisa mungkin memilih produk pangan yang masih jauh 

dari tanggal kedaluwarsa, terutama untuk produk yang kemungkinan akan 

mengalami penyimpanan sebelum penggunaannya.15 Pencantuman tanggal 

kedaluwarsa merupakan hal yang penting untuk menginformasikan kepada 

konsumen mengenai keamanan dan mutu pangan yang akan dikonsumsi. 

Karena itu pencantuman label perlu dilakukan pada tempat yang mudah terlihat 

dan terbaca serta mudah dimengerti dan dipahami oleh konsumen.16 

Mengingat betapa pentingnya pencantuman tanggal kedaluwarsa, oleh 

karena itu pemerintah menetapkan cara penulisan atau pelabelan tanggal 

kedaluwarsa produk pangan yang diatur pada PP No. 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Iklan Pangan (PP 69/1999).17 Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 

(1) PP 69/1999, pencantuman label diwajibkan untuk produk makanan yang 

diperdagangkan dalam bentuk kemasan. Pencantuman label di dalam dan/atau 

pada kemasan pangan memuat paling sedikit keterangan mengenai:18 

 
14 Susyanty, op.cit.,hal. 38 
15 Widiarty, op.cit., hal. 129  
16 Purwiyatno Hariyadi, Masa Simpan dan Batas Kedaluwarsa Produk Pangan: Pendugaan, 

Pengelolaan, dan Penandaannya (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 121 
17 Ainur Roefiq, Rr. Eko Susetyarini, dan Roimil Latifa, Keamanan Pangan Dikembangkan 

Berdasarkan PP nomor 28 Tahun 2004, cet. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), 

hal. 128 
18 Pasal 3 ayat (2) PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 
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a. Nama produk; 

b. Daftar bahan yang digunakan; 

c. Berat bersih atau isi bersih; 

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan 

makanan ke dalam wilayah Indonesia; dan 

e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa 

Pencantuman tanggal kedaluwarsa merupakan implementasi dari asas 

perlindungan konsumen yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen.  Asas 

keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan.19 Pencantuman tanggal kedaluwarsa juga merupakan salah satu 

upaya pemenuhan hak konsumen atas keamanan dalam mengonsumsi barang 

dan hak atas informasi mengenai kondisi dan jaminan barang yang diatur dalam 

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.  

Sebagai konsumen, masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, 

jelas, dan lengkap untuk mengetahui kualitas, isi, dan hal lainnya mengenai 

produk yang beredar di pasaran.20 Melalui informasi pada label yang ada pada 

kemasan, masyarakat dapat menentukan pilihan sebelum membeli produk 

 
19 Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
20 Muthiah, op.cit., hal. 140 
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secara bijaksana. Pencantuman informasi pada label kemasan merupakan salah 

satu upaya untuk mewujudkan keamanan pangan.  

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5  UU Pangan, keamanan pangan adalah 

kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 

cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, 

dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, 

keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 

Keamanan pangan di Indonesia belum terpenuhi secara maksimal terbukti 

dengan ditemukannya banyak makanan ringan dalam kemasan yang tidak 

disertai label terutama tanggal kedaluwarsa.  

Makanan ringan dalam kemasan yang tidak disertai tanggal kedaluwarsa 

yang ditemukan peneliti merupakan produk hasil home industry atau industri 

rumah tangga. Dalam Pasal 1 Angka 16 PP No. 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (PP 28/2004), industri rumah tangga pangan 

adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal 

dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Pasal 43 PP 

28/2004 mengamanatkan industri rumah tangga pangan untuk wajib memiliki 

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan 

oleh Bupati/Walikota.  

SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota 

terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi 

persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi 
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IRTP.21 SPP-IRT berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan 

dan dapat diperpanjang. SPP-IRT memiliki fungsi sebagai izin edar suatu 

produk pangan, di mana setelah memiliki SPP-IRT produk tersebut dapat secara 

legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual 

langsung ke masyarakat luas.22 

Persyaratan untuk mendapatkan SPP-IRT adalah memiliki sertifikat 

penyuluhan keamanan pangan, hasil pemeriksaan sarana produksi pangan 

produksi IRTP yang memenuhi syarat, dan label pangan yang memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan.23 Dengan mendapatkan SPP-IRT, 

artinya industri rumah tangga telah memenuhi syarat-syarat dalam cara 

produksi pangan yang baik industri rumah tangga yang diatur dalam Perka 

BPOM No. HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan 

Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga. Produk makanan yang tidak 

dicantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan berarti produk tersebut belum 

memiliki SPP-IRT. Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau 

memperdagangkan produk tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa dapat 

dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, larangan peredaran 

produk, penghentian produksi, penarikan dari peredaran, dan denda.24  

 
21 Pasal 1 Angka 13 Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat 

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 
22 “Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT),” 

https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/11, diakses 14 Juli 2019 
23 Pasal 2 ayat 2 Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat 

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 
24 Pasal 47 ayat 2 PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Gizi, dan Mutu Pangan 

https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/11
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Selain itu, perbuatan pelaku usaha melanggar Pasal 8 huruf g UU 

Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi 

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

tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling 

baik atas barang tertentu. Sanksi dari pelanggaran Pasal 8 UU Perlindungan 

Konsumen diatur pada Pasal 62 yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). 

Keterangan tanggal kedaluwarsa dicantumkan pada label kemasan dengan 

tujuan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai jangka 

waktu produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Jika tanggal kedaluwarsa tidak 

dicantumkan, maka konsumen dapat mengalami kerugian bila membeli produk 

yang ternyata sudah lewat tanggal kedaluwarsa. Tentunya kesehatan dan 

keselamatan konsumen dapat terancam jika mengonsumsi makanan yang sudah 

melewati tanggal kedaluwarsa karena sudah tidak layak untuk dikonsumsi 

karena dapat mengandung bibit penyakit berupa jamur dan bakteri. Makanan 

kedaluwarsa pada dasarnya dapat menyebabkan keluhan seperti sakit perut, 

diare, sembelit, sampai keracunan apabila dikonsumsi berulang kali.25 

Pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan 

tanggal kedaluwarsa pada produk makanan sudah jelas diatur dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan. Namun dalam penegakannya, masih banyak 

 
25 Imam Taufiq, “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan 

Kadaluwarsa di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2017), hal. 11 
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makanan ringan dalam kemasan hasil industri rumah tangga yang tidak 

dicantumkan tanggal kedaluwarsa terutama di Kota Tangerang. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penegakan hukum 

perlindungan konsumen produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal 

kedaluwarsa di Kota Tangerang sehingga ditulislah skripsi yang berjudul 

“Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Makanan Ringan dalam 

Kemasan Hasil Industri Rumah Tangga yang Tidak Disertai Tanggal 

Kedaluwarsa di Kota Tangerang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang 

akan diteliti dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan ringan 

dalam kemasan hasil industri rumah tangga yang tidak disertai tanggal 

kedaluwarsa? 

2. Bagaimana upaya meminimalkan potensi beredarnya produk makanan 

ringan dalam kemasan hasil industri rumah tangga yang sudah kedaluwarsa 

di Kota Tangerang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini, sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen yang 

mengonsumsi produk makanan ringan dalam kemasan hasil industri rumah 

tangga yang tidak disertai tanggal kedaluwarsa. 

2. Untuk menemukan upaya meminimalkan potensi beredarnya produk 

makanan ringan dalam kemasan hasil industri rumah tangga yang sudah 

kedaluwarsa di Kota Tangerang. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan secara praktis, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen. 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada 

pembaca mengenai perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan 

ringan dalam kemasan hasil industri rumah tangga tanpa tanggal 

kedaluwarsa dan penerapan hukumnya di Kota Tangerang. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat umum untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran pelaku usaha 

untuk melakukan kewajibannya dalam memproduksi dan/atau 

memperdagangkan produknya. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat 
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menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, BPOM dan lembaga terkait 

lainnya untuk meningkatkan pengawasan terhadap makanan yang beredar 

di masyarakat. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: 

a. latar belakang, yaitu berisi latar belakang masalah yang 

menjadi dasar penelitian ini. 

b. rumusan masalah, yaitu berisi pokok-pokok permasalahan 

yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. 

c. tujuan penelitian, yaitu berisi penjelasan mengenai tujuan 

penelitian ini dilakukan. 

d. manfaat penelitian, yaitu berisi penjelasan mengenai 

manfaat penelitian ini dilakukan. 

e. sistematika penulisan, yaitu berisi susunan penulisan 

dalam skripsi yang dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu Bab I 

Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodolologi 

Penelitian, Bab IV Analisis & Pembahasan, dan Bab V 

Penutup. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu Landasan Teori dan 

Landasan Konseptual. Dalam bab ini, peneliti akan 

menguraikan teori dan konsep yang berkaitan dengan topik 

penelitian sebagai landasan untuk membahas permasalahan 

dalam penelitian ini. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan metode penelitian 

hukum yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian 

yaitu terdiri dari jenis penelitian, jenis data, teknik 

pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan teknik 

analisis data. 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini, peneliti akan melampirkan hasil penelitian 

berdasarkan data yang diambil dengan cara studi 

kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian melakukan  

analisis hukum untuk memberikan jawaban dari pertanyaan 

dalam rumusan masalah mengenai perlindungan hukum bagi 

konsumen produk makanan ringan dalam kemasan hasil 

industri rumah tangga yang tidak disertai tanggal 

kedaluwarsa dan upaya meminimalkan potensi beredarnya 
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produk makanan ringan dalam kemasan hasil  industri rumah 

tangga yang kedaluwarsa di Kota Tangerang. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan simpulan dan saran 

berdasarkan pada bab sebelumnya. 

  


