
i 
 

SKRIPSI 

 

Perlindungan Hukum Konsumen  

Terhadap Iklan  Susu Formula Melalui Media Televisi 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Oleh : 

SATRIA AGUNG WARDANA 

NIM : C.100.100.112 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2015 









v 
 

MOTTO 

 

 

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 

mengetahuinya” 

 ( QS : An Nahl 16: 43 ) 

 

“Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; 

Jika allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan)maka siapa gerangan yang 

dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada 

Allah saja orang-orang mukmin bertawaqal” 

( QS : Al Imran 3: 160 ) 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil dari tayangan iklan susu 

formula dan mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen susu formula 

terhadap iklan yang dilakukan melalui media televisi serta koran Kompas dan koran 

Sindo. Metode penelitian dengan metode pendekatan doktrinal. Jenis penelitian yang 

digunakan deskriptif yakni mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen 

susu formula terhadap iklan yang dilakukan melalui media televisi, sedangkan 

metode analisis data dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa iklan susu formula yang ditayangkan dan dipaparkan media 

tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan, tidak menyesatkan atau tidak 

mengelabui konsumen (misleading), tidak memberikan informasi secara keliru/tidak 

tepat (deceptive), memberikan gambaran secara tidak lengkap (omission),  tidak 

bertentangan dengan norma, etika, dan nilai-nilai agama serta menjamin hak-hak 

konsumen untuk memperoleh informasi. Sedangkan perlindungan hukum bagi 

konsumen tersebut telah diatur dengan undang-undang yang berlaku. 

 

Kata Kunci: perlindungan hukum, media massa, iklan susu formula 

 
ABSTRACT 

This study aimed to describe the profile of ad impressions formula and describe the 

legal protection for consumers against the advertising of milk formula made through 

the medium of television, Kompas and Sindo newspapers. Research methods with 

methods doctrinal approach. This type of research that is descriptive describe legal 

protection for consumers against the advertising of milk formula made through the 

medium of television, while the method of data analysis with qualitative normative 

method. The results showed that the formula that display ads and media presented 

not use excessive words, do not mislead or deceive consumers (misleading), do not 

give false information/improper (deceptive), gives an incomplete picture (omission), 

does not conflict with the norms, ethics, and religious values as well as guaranteeing 

the rights of consumers to obtain the information. While legal protection for 

consumers has been set up by legislation in force. 

 

Keyword: legal protection, mass media, advertising of milk formula 
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