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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak 

bermunculan berbagai macam produk barang / pelayanan jasa yang dipasarkan 

kepada konsumen di Tanah Air, baik melalui promosi, iklan, maupun 

penawaran secara langsung. 

Jika tidak berhati - hati dalam memilih produk barang / jasa yang 

diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha 

yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu 

saja barang / jasa yang dikonsumsinya. 

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang 

kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada 

konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa 

dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh 

teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang 

sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang / jasa yang 

dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi. 

Adanya undang - undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak 

dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang - undang 

perlindungan konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta 



mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan 

yang ada dengan menyediakan barang / jasa yang berkualitas. 

Realitas tersebut menjadi tantangan yang positif dan sekaligus negatif. 

Dikatakan positif karena kondisi tersebut bisa memberikan manfaat bagi 

konsumen untuk memilih secara bebas barang / jasa yang diinginkan. 

Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang / 

jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut 

menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah daripada posisi pelaku usaha. 

Hal ini terlihat seiring dengan makin berkembangnya media - media 

promosi, iklan, dan penawaran yang canggih, konsumen dihadapkan pada 

situasi yang sulit. Konsumen hanya menjadi objek, yang tidak mempunyai 

kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang / jasa yang akan dikonsumsi. 

Ketika mendapati masalah pada barang / jasa tersebut, biasanya konsumen 

tidak bisa berbuat apa - apa, hanya diam seribu bahasa. 

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan posisi konsumen melemah. 

Menurut hasil penelitian Badan dan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). 

”ada lima faktor yang melemahkan konsumen: 
1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak – haknya; 
2. Belum terkondisikannya masyarakat konsumen karena memang 

sebagian masyarakat  ada yang belum mengetahui tentang apa saja 
hak - haknya dan kemana hak - haknya dapat disalurkan jika 
mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau 
jasa yang sewajarnya; 

3. Belum terkondisikannya masyarakat konsumen menjadi masyarakat 
yang mempunyai kemauan untuk menuntut hak – haknya; 

4. Proses peradilan yang ruwet dan memakan waktu yang 
berkepanjanggan; 



5. Posisi konsumen yang selalu lemah.”1 
”Lemahnya posisi konsumen disebabkan kuatnya posisi produsen 

(pelaku usaha). Konsumen hanya menerima dan menikmati produk yang 
dihasilkan oleh pelaku usaha. Pada umumnya, konsumen adalah masyarakat 
berekonomi lemah dan tidak memiliki banyak pilihan kecuali hanya 
menikmati barang / jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Sementara itu, 
pelaku usaha lebih tahu persis keadaan, kondisi, dan kualitas barang yang 
dihasilkan. Dan pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menentukan segala 
macam kepentingannya. Konsumen terbatas jangkauan pengetahuannya atas 
informasi tentang sifat dan mutu barang-barang kebutuhan yang diperlukan.”2 

”Lebih dari itu, konsumen ternyata tidak memiliki bargaining position 
(posisi tawar) yang berimbang dengan pihak pelaku usaha. Hal ini terlihat 
sekali pada perjanjian baku yang siap untuk ditandatangani dan bentuk 
klausula baku atau ketentuan baku yang tidak informatif dan tidak bisa 
ditawar- tawar lagi.”3 

”Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konsumen tidak hanya 
dihadapkan pada keadaan untuk memilih apa yang diingginkannya (apa yang 
terbaik), melainkan juga pada keadaan ketika dia tidak dapat menentukan 
pilihannya sendiri karena pelaku usaha memonopoli segala macam kebutuhan 
konsumen dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.”4 

Karena prinsip yang digunakan para pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan perekonomiannya adalah prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan 

keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Artinya, 

dengan pemikiran umum seperti ini, sangat mungkin konsumen akan 

dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Bahkan tak jarang para pelaku usaha melakukan berbagai bentuk 

pelanggaran - pelanggaran hak konsumen hanya untuk memperoleh 

keuntungan yang semaksimal mungkin dimana hal tersebut dilarang 

dilakukan. Adapun bentuk - bentuk pelanggaran hak konsumen diantaranya 

yaitu sebagai berikut: 

                                                 
1 N.H.T.Siahaan, Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk , 
Jakarta : Panta Rei, 2005, hal. 42. 
2 Ibid hal. 36 -37. 
3 Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta : Gramedia, 
2003, hal. 3. 
4 Happy Sutanto, Hak -Hak Konsumen jika Dirugikan, Jakarta : Visimedia, 2008, hal. 3-4. 



1. Manipulasi Produk atau Jasa; 

2.  Informasi yang Menyesatkan; 

3.  Obral atau Lelang; 

4.  Pemberian Hadiah; 

5.  Usaha Periklanan; 

6.  Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. 

Selain dilarang para pelaku usaha yang melanggar hak – hak konsumen 

dikenakan sanksi.Adapun sanksi  tersebut yaitu sebagi berikut: 

1.  Sanksi Administratif 

Sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 60, 

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) berhak menjatuhkan 

sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar  pasal 19 ayat 

2 dan 3, pasal 20, pasal 25, dan pasal 26, berupa denda uang maksimum 

Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).5 

2.  Sanksi Pidana Pokok 

Ada tiga bentuk saksi pidana yaitu sebagi berikut: 

a. Sanksi Kurungan  

1) Penjara 5 tahun atau denda Rp2000.000.000 (pasal 8, 9, 10, 13 

ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, dan pasal  18). 

2) Penjara 2 tahun atau denda Rp500.000.000 (pasal 11, 12, 13 ayat 

(1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f). 

                                                 
5 Undang – Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



b. Sanksi pidana lain di luar ketentuan UU Perlindungan Konsumen 

jika konsumen mengalami kematian, cacat berat, sakit berat, atau 

luka berat (pasal 62 ayat 3).6 

3.  Sanksi Pidana Tambahan 

Menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 63, dimungkinkan 

diber ikannya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang 

dijatuhkan berdasarkan pasal 62. Sanksi tersebut  berupa: 

a. perampasan barang tertentu; 

b. pengumuman keputusan hakim; 

c. pembayaran ganti rugi; 

d. pencabutan izin usaha; 

e. dilarang memperda gangkan barang / jasa; 

f. wajib menarik barang / jasa dari peredaran;dan 

g. hasil pengawasan disebarkan kepada masyarakat umum. 7 

Sebenarnya sanksi tersebut sudah cukup berat. Namun, faktanya masih 

banyak ditemukan praktik pelanggaran hak konsumen. Seperti halnya akhir – 

akhir ini banyak ditayangkan dimedia cetak maupun elektronik tentang 

pemakaian bahan – bahan berbahaya seperti penggunaan formalin, boraks, 

pewarna tekstil pada makanan dan minuman. ”Formalin dan Boraks 

merupakan bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan.”8 

”Formalin adalah larutan yang mengandung 40 % formaldehid yang biasa 

digunakan untuk disinfektan, anti septic, deodoran, filisasi jaringan dan cairan 
                                                 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 Sutarno, Racun dan Keracunan, Jakarta : Widya Medika, 1999, hal. 83  . 



pembalsem (pengawet pada mayat). Penggunaan formalin dalam jangka waktu 

yang lama mengakibatkan kolaps dan anuria.”9 ”Boraks adalah larutan yang 

biasa digunakan sebagai bahan pembersih. Dosis fatal boraks pada tubuh 

mengakibatkan demam, anuria dan ekskarisasi kulit.”10 Selain dilarang oleh 

hukum hal tersebut jelas sangat merugikan konsumen dalam hal ini kesehatan 

konsumen. 

Dalam Undang – Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

disebutkan:  

Pasal 10 bahwa ”untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal 

bagi masyarakat,diselenggarakan upaya kesehatan .....” 

Pasal 1 angka 2 ”Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh 

pemerintah dan atau masyarakat.” 

Pasal 11 ayat  1 menyebutkan bahwa : 

”Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan :  
a. Kesehatan kelu arga;  
b. Perbaikan gizi;  
c. Pengamanan makanan dan minman ;  
d. Kesehatan lingkungan;  
e. Kesehatan kerja ;  
f. Kesehatan jiwa; 
g. Pemberantasan penyakit;  
h. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;  
i. Penyuluhan kesehatan masyarakat;  
j. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;  
k. Pengamanan zat adiktif;  
l. Kesehatan sekolah ;  
m. Kesehatan olah raga ;  
n. Pengobatan tradisional;  

                                                 
9   Ibid hal. 272 
10 Ibid hal. 178  



o. Kesehatan matra.” 
 

Dari ketentuan pasal 11 ayat (1) poin c undang – undang tersebut dapat 

kita ketahui bahwa pengamanan makanan dan minuman menjadi salah satu 

bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan. Untuk itu para pelaku usaha 

tidak dibenarkan melakukan pelanggaran – pelanggaran hak konsumen apalagi 

sampai menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk memperoleh 

keuntungan semaksimal mungkin tanpa memikirkan kerugian yang diderita 

oleh konsumen. 

Dalam Undang –Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan juga 

disebutkan: 

 pasal 21 ayat (1) bahwa ”Pengamanan makanan dan minuman 

diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan yang 

tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan 

kesehatan.” 

pasal 21 ayat (3) disebutkan bahwa, 

”makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar atau 
persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan dilarang 
untuk diedarkan ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku.”  

 
Faktanya semua ketentuan dalam pasal 21 ayat (3) tersebut tidak 

sedikitpun  membuat para pelaku usaha takut bahkan banyak dari para pelaku 

usaha mengedarkan makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan 

standar atau persyaratan kesehatan untuk memperoleh keuntungan semaksimal 

mungkin. 



Jika berbicara tentang keamanan pangan maka tidak hanya menyangkut 

tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, rekayasa genetika dan 

radiasi pangan, jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium, pangan 

tercemar, mutu pangan, gizi pangan tetapi keamanan pangan juga berkaitan 

erat dengan kemasan pangan.  

Kemasan pangan sangat berperan penting bagi keamanan suatu produk 

makanan ataupun minuman. Karena itu penggunaan bahan pada kemasan 

pangan berpengaruh terhadap aman tidaknya suatu kemasan pangan.  

”Secara umum tujuan dari pengemasan adalah: 
1. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan atau degradasi 

(misalnya : serangan dari mikroorganisme, insekta) 
2. Untuk mencegah produk terhadap pencemaran ataupun penguapan air 

yang dapat mengakibatkan perubahan bentuk / fisik dari produk. 
3. Untuk memudahkan pengangkutan / transportasi. 
4. Untuk memudahkan pemakaian / penggunaan produk sesuai 

kebutuhan.”11 
Penggunaan bahan pada kemasan pangan tersebutlah yang menentukan 

apakah kemasan pangan tersebut aman digunakan atau tidak aman digunakan. 

Dalam Undang –Undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan disebutkan : 

pasal 16 ayat (1) bahwa ”setiap orang yang memproduksi pangan untuk 
diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan 
pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepaskan 
cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.” 

 
Akan tetapi faktanya banyak para pelaku usaha yang tidak mematuhi 

ketentuan dalam undang – undang tersebut. Bahkan menggunakan bahan yang 

dinyatakan terlarang atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan 

dan membahayakan kesehatan bagi manusia sebagai bahan kemasan dari 

                                                 
11 Amar Abu, Ren nart,dkk, Teknis Pengemasan Makanan Ringan. Jakarta : Media 
Nusantara, 2007, hal. 41. 
 



berbagai macam produk baik makanan maupun minuman. Hal tersebut 

dibuktikan dengan banyaknya produk berkemasan plastik yang tidak 

memenuhi standar atau persyaratan kesehatan yang beredar bebas dipasaran.  

Banyak faktor yang mempengaruhi beredarnya kemasan plastik 

tersebut. Karena itu para konsumen semakin harus lebih cermat dan lebih 

berhati – hati dalam membeli suatu produk baik makanan maupun minuman 

yang berkemasan plastik. Beredarnya produk kemasan plastik yang tidak 

memenuhi standar atau persyaratan kesehatan dipasaran, tidak terlepas dari 

kurangnya pengetahuan para konsumen tentang kemasan pangan. Padahal 

pengetahuan tentang kemasan pangan tersebut sangatlah penting bagi 

konsumen untuk mengetahui apakah produk makanan dan minuman yang 

mereka konsumsi menggunakan kemasan yang aman atau tidak.  

Sebagian besar konsumen tidak pernah atau hampir jarang 

memperhatikan kemasan dari produk yang mereka beli. Kalaupun ada pasti 

jumlahnya relatif kecil. Para konsumen hanya mementingkan kebutuhan yang 

mereka dapat dari produk tersebut. Tidak jarang para konsumen bersikap masa 

bodoh terhadap dampak negatif jangka panjang dari mengkonsumsi suatu 

produk dengan kemasan plastik yang tidak memenuhi standar atau persyaratan 

kesehatan tersebut. Padahal penggunaan kemasan produk yang tidak sesuai 

dapat memicu zat-zat berbahaya yang terkandung didalam bahan kemasan 

plastik kedalam isi suatu produk tertentu, yang jika dilakukan terus menerus / 

dikonsumsi terus menerus dalam jangka waktu panjang akan memicu 

pertumbuhan sel – sel kanker pada tubuh manusia. 



Aman tidaknya kemasan plastik suatu produk dapat mudah diketahui 

dengan melihat kode atau tanda jenis plastik pada kemasan produk tersebut. 

Kode atau tanda jenis plastik tersebut dapat diakses dengan mudah melalui 

internet. Kode atau tanda ini dikeluarkan oleh The Society of Plastic Industry 

pada tahun 1998 di Amerika Serikat dan diadopsi oleh lembaga – lembaga 

pengembangan sistem kode seperti ISO (International Organization for 

Standarization ) yang secara umum tanda pengenal plastik tersebut dapat 

diketahui dengan ciri – ciri sebagai berikut :  

1.  Berada atau terletak dibagian bawah botol; 

2.  Berbentuk segitiga; 

3.  Didalam segitiga tersebut terdapat angka; 

4.  Terdapat nama jenis plastik dibawah segitiga. 

Penulis merasa bahwa penelitian tentang kemasan plastik pada suatu 

produk minuman belum pernah diteliti. Dan dirasa penelitian ini sangatlah 

bermanfaat bagi para konsumen yang mengkonsumsi produk dengan kemasan 

plastik. 

Maka berdasarkan uraian – uraian diatas penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan sebuah penelitian skripsi dengan judul : 

”KEMASAN PRODUK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

KONSUMEN (Study Terhadap Penggunaan Kemasan Plastik Untuk Minuman 

Di Surakarta).” 

 

 



B. Perumusan Masalah  

Rumusan masalah adalah suatu pedoman penelitian yang dapat 

mempermudah dalam pembahasan masalah yang diteliti, sehingga tidak akan 

terjadi  salah sasaran dari apa yang hendak ditemukan dalam sebuah 

penelitian. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian perlu adanya penegasan 

rumusan masalah yang harus diselidiki sehingga masalah tersebut menjadi 

jelas dan terarah. Dari uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan – permasalahan sebagai berikut :  

1.  Bagaimanakah profil produk minuman dengan kemasan plastik yang 

beredar di wilayah kota Surakarta ? 

2.  Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen yang 

mengkonsumsi produk minuman dengan kemasan plastik yang beredar 

di wilayah kota Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dengan adanya latar belakang tersebut diatas, adapun tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Tujuan Obyektif (tujuan yang menyangkut masalah penelitian) yaitu :  

a. Untuk mendeskripsikan bagaimanakah profil produk minuman 

dengan kemasan plastik yang beredar di wilayah kota Surakarta 

b.  Untuk mendeskripsikan dan mengeksploiset bagaimanakah 

perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk 



minuman dengan kemasan plastik yang beredar di wilayah kota 

Surakarta 

2. Tujuan Subyektif (tujuan yang menyangkut kepentingan subyektif 

peneliti) yaitu :  

a. Untuk menambah pengetahuan peneliti dalam lapangan hukum 

perdata khususnya hukum perlindungan konsumen mengenai 

kemasan produk dan perlindungan hukum bagi konsumen.  

b.  Untuk mencari data –  data dalam rangka penulisan skripsi guna 

melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 

D. Manfaat Penelitian  

”Setiap penelitian harus diyakini kegunanannya bagi pemecahan 
masalah yang diteliti. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan 
penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkapkan. Suatu 
penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada 
kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi 
yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.”12 

 
1. Manfaat Teoritis  

a. Diharapkan penelitian skripsi yang penulis lakukan ini mampu 

menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan 

dibidang hukum perdata khususnya lagi mengenai hukum 

perlindungan konsumen.  

                                                 
12 Hanawi, Hadari, H.M.Martini, Instrumen Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal , 
Yogyakarta : UGM Press, 1995, hal. 25. 



b.  Diharapkan penelitian skripsi yang penulis lakukan ini dapat 

memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang 

dilakukan selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan informasi tentang kemasan produk dalam hal ini 

penggunaan kemasan plastik untuk minuman kepada masyarakat 

umumnya dan bagi para konsumen khususnya, agar lebih berhati – 

hati didalam mengkonsumsi suatu produk yang menggunakan 

kemasan plastik dalam hal ini suatu produk minuman tertentu.  

b.  Memberikan informasi kepada para pelaku usaha dalam hal ini 

produsen agar menggunakan bahan yang tidak dinyatakan terlarang 

atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan dan 

membahayakan kesehatan manusia dalam setiap produk kemasan 

plastik yang dikeluarkan, dalam hal ini suatu produk minuman 

tertentu.  

c. Memberikan gambaran tentang bagaimanakah perlindungan hukum 

bagi konsumen yang mengkonsumsi produk minuman dengan 

kemasan plastik. 

 

E. Metode Penelitian  

Didalam setiap penelitian harus selalu didasarkan pada suatu metode 

penelitian tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Kartini Kartono ”Metode  

penelitian adalah cara –  cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan 



baik – baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan 

penelitian.” 13 

Oleh karena itu sangatlah penting memilih metode penelitian yang tepat 

didalam suatu penelitian, dimana metode penelitian tersebut diperlukan untuk 

menjelaskan dengan tepat pendekatan ilmiah apa ya ng digunakan dalam suatu 

penelitian baik sepanjang kegiatan pengumpulan data sampai dengan 

penarikan simpulan. 

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1.  Metode Pendekatan  

Untuk dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta 

dapat dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian 

guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini 

mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan Pendekatan 

Non Doktrinal yang Kualitatif.14 

Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya di 

konsepkan sebagai keseluruhan asas –  asas dan kaidah yang mengatur 

kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga 

– lembaga dan proses –  proses yang mewujudkan berlakunya kaidah – 

kaidah itu dalam masyarakat, sebagaimana perwujudan makna – makna 

                                                 
13 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung : 
Mandar M aju, 1995, hal. 61. 
14 Soetandyo Wingjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Progam Pascasarjana 
Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. 1 dan 3. 



simbolik dari pelaku sosial, sebagaiman termanifestasi dan tersimak 

dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka. 

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan di coba di lihat 

keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor di luar hukum yang 

berkaitan dengan objek yang diteliti.  

2. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif yaitu 

suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang 

keadaan subyek dan / atau obyek penelitian sebagaimana adanya.15 

Dalam hal ini penulis bermaksud menggambarkan secara jelas dan 

sistematis tentang produk minuman dengan kemasan plastik yang beredar 

di wilayah kota Surakarta dan perlindungan hukum bagi konsumen yang 

mengkonsumsi produk minuman dengan kemasan plastik. 

3. Lokasi Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi 

disesuaikan dengan judul skripsi, sehingga berdasarkan judul skripsi ini, 

maka lokasi penelitian adalah diwilayah kota Surakarta dengan 

mengambil tiga desa sebagai sampelnya, ketiga desa tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Dawung Kulon, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, 

Surakarta; 

                                                 
15 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI P ress, Cet.III, 1986.hal.12.  



b.  Dawung Tengah, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, 

Surakarta; 

c. Dawung Wetan, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, 

Surakarta. 

Adapun penentuan lokasi ini berdasarkan pengamatan penulis 

bahwa ditiga desa tersebut terdapat banyak toko yang menjual berbagai 

macam jenis produk minuman dengan kemasan plastik dari berbagai 

merek.  

4. Sumber Data 

Dengan berpangkal tolak dari pendekatan masalah, maka penulis 

akan menentukan dari mana sumber data itu akan dikumpulkan, metode 

dan teknik apa yang digunakan da lam penelitian tersebut. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a. Sumber Data Primer  

“Data Primer adalah data dasar data asli yang diperoleh peneliti dari 

tangan pertama dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah 

dan diuraikan orang lain.”16 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara mencari, 

mendata, mengumpulkan berbagai produk minuman dengan kemasan 

plastik yang didapat dari toko – toko yang terdapat ditiga desa yang 

menjadi sampel penelitian ini, yang menjual berbagai produk 

minuman dengan kemasan plastik.  

                                                 
16 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung : 
Mandar Maju, 1995, hal. 65  



b. Sumber Data Sekunder  

“Data sekunder adalah data – data yang diperoleh peneliti dari 
penelitian kepustakaan dan dokumetasi, yang merupakan hasil 
penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam 
bentuk buku – buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan 
diperpustakaan atau milik pribadi peneliti.”17 

 
Data sekunder dalam penelitian ini yaitu :  

1)  UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 

2)  UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 

3)  UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;  

4)  PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi 

Pangan; 

5)  Peraturan KBPOM RI No.HK.00.05.55.6497 tentang Bahan 

Kemasan Pangan.  

5. Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang obyektif dalam penelitian ini, maka 

pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a. Studi Lapangan (Observasi)   

Adalah merupakan suatu aktivita s penelitian dalam rangka 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian 

melalui proses pengamatan langsung dilapangan.  

b.  Wawancara (Interview) 

                                                 
17 Ibid hal. 65. 



Adalah merupakan metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan 

data, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan 

pihak – pihak yang dipandang memahami obyek yang diteliti. 

c. Studi Kepustakaan  

Adalah merupakan suatu kegiatan penelusuran dan penela ahan 

literatur. Dalam hal ini peneliti mencari, membaca, mengkaji, dengan 

mempelajari literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang 

diteliti.  

6. Metode Analisis Data  

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam mengolah 

hasil penelitian menjadi laporan dimana data yang diperoleh dikerjakan 

dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan 

persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian.  

”Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data 

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja”.18 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif 

karena data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data yang 

kualitatif yang tersaji dalam bentuk kata – kata ataupun kalimat. 

Keseluruhan data yang diperoleh diolah dan disajikan dalam bentuk 

uraian naratif bukan dalam bentuk statistik, sehingga akan dapat 

menjawab permasalahan yang diteliti secara sistematis dan logis. 

                                                 
18 Lexy . J. Mekong, Metode Pendekatan Kualitatif, Bandung : Remaja Rosada Karya, 1991, hal.7. 



Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan 

pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan 

dan keakuratan data, yang dilakukan dengan cara membandingkan data 

yang diperoleh dilapangan atau data primer dengan data sekunder. 

Setelah itu pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, 

dimana teori –  teori yang ada diaplikasikan kedalam data sehingga terjadi 

suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data disisi lain. Dengan 

melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa 

asumsi sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak teori – 

teori yang sudah ada tersebut. Diharapkan juga akan ditemukan berbagai 

fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari skripsi ini, 

maka garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, 

yaitu sebagai berikut :  

 

BAB I  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Perumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian  

E. Metode Penelitian  



F. Sistematika Penulisan  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen 

1.  Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 

2.  Pengertian Konsumen 

3.  Hak dan Kewajiban Konsumen 

4.  Pengertian Pelaku Usaha 

5.  Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha  

B. Tinjauan Umum Tentang Kemasan  

1.  Pengertian Kemasan 

2.  Tujuan Pengemasan 

3.  Syarat – Syarat Bahan Kemasan 

4.  Bahan – Bahan Kemasan 

5.  Desain Kemasan 

a. Makna Kemasan 

b. Kemasan Dalam Bentuk Fisik 

c. Desain Kemasan Yang Baik 

C. Tinjauan Umum Tentang Plastik 

1.  Pengertian Plastik 

2.  Sifat –  Sifat Plastik 

3.  Klasifikasi Plastik 

4.  Kerusakan Bahan Plastik 

5.  Jenis –  Jenis Plastik 



D. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Profil produk minuman dengan kemasan plastik yang beredar 

di wilayah kota Surakarta. 

B. Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi 

produk minuman dengan kemasan plastik. 

BAB IV  PENUTUP  

Dalam Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan analisa data sebagai 

jawaban permasalahan yang telah dirumuskan serta saran – saran 

yang bermanfaat sekaligus merupakan penutup dari penulisan 

penelitian.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 


