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ABSTRAK 

 Perlindungan konsumen memerlukan banyak perhatian dari masyarakat. 

Banyak produk-produk masih kurang kualitasnya yang beredar di pasaran. Hal itu 

juga terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah dasar merupakan tempat para siswa untuk 

menuntut ilmu, bermain dan terkadang membeli jajanan di kantin sekolah. Faktanya 

kita tidak bisa memungkiri bahwa terdapat interaksi antara penjual dan konsumen 

namun tidak dapat dipungkiri disekolah juga terjadi transaksi antara pelaku usaha dan 

konsumen. Konsumen yang berada di lingkungan sekolah dasar adalah siswa-siswa 

yang kurang memiliki pengetahuan mengenai kandungan bahan suatu  produk yang 

dikonsumsi. Disamping itu terdapat beberapa pelaku usaha tidak menggunakan bahan 

tambahan pangan yang tepat untuk produk mereka. Ini dikarenakan oleh keinginan 

mereka untuk mendapatkan banyaknya keuntungan tanpa memberikan perhatian 

terhadap hak-hak konsumen.Pemerintah sebagai pemegang kewenangan juga di 

harapkan mampu melakukan pengawasan serta penindakan apa bila terjadi 

pelanggaran hukum mengenai hal tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis 

empiris. Penelitian yuridis empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum 

dan efektivitas hukum. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta.  

Adapun hasil dari penelitian ini tanggung jawab pelaku usaha terhadap 

penggunaan bahan tambahan pangan pada jajanan anak sekolah dasar di kota 

denpasar. Ada dua jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab moral dan tanggung 

jawab hukum. Tanggung jawab moril yang lahir karena hubungan antara pelaku 

usaha dan Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab hukum yang diatur dalam 

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen baik secara 

perdata maupun pidana. Tanggung jawab secara perdata diatur dalam Pasal 60 

sedangkan secara pidana diatur dalam Pasal 62.  

Kata Kunci: perlindungan konsumen, pelaku usaha, bahan tambahan pangan. 
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ABSTRACT 

Consumer protection was needed a lot of concern by the society. There were 

many products were still lack of quality that found in the market. It also happened in 

school’s environment such as in elementary school. Elementary school is a place that 

many students studied, played and sometimes they bought some snacks in the canteen. 

In fact we could not ignore that there were interaction between seller and consumer. 

The consumers in elementary school were the students who did not have enough 

knowledge about the products that were consumed by them. Besides, some sellers did 

not use the appropriate of food addictives to their products. It was caused by their 

desire to achieve many profits without giving attention to consumer rights. The 

government as BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) had authority to 

manage and gave some knowledge to them in using food addictives based on the 

rules. 

 The method used is the juridical empirical legal research methods. Juridical 

empirical legal is comprised of research on the effectiveness of the law and legal 

identification. The type of approach used is the legal and case approach. 

The result of this study is the responsibility of seller in using food additives to 

students’ snack of elementary school in Denpasar. There are two kinds of 

responsibility such as moral responsibility and legal responsibility. Moral 

responsibility is caused by the relationship between the seller and God. Legal 

responsibility based on Law No. 8 of 1999 about consumer protection in civil and 

criminal law. The responsibility of civil law can be seen at article 60 and the 

responsibility of criminal law can be seen at article 62.  

Key Word : Consumer Protection, Seller, Food Addictives 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terutama mengenai makanan yang layak konsumsi 

menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Masyarakat diharapkan mampu memproteksi diri dari 

resiko membeli ataupun menggunakan barang yang tidak layak di konsumsi. Konsumen sebagai 

pengguna barang atau jasa sering menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan 

sebesar-besarnya. Maka dari itu peran BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) 

sebagai pemegang kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang ada 

di masyarakat juga diharapkan mampu membendung beredarnya produk makanan yang tidak 

layak konsumsi. Disamping itu dengan adanya sistem ekonomi kerakyatan memudahkan para 

pelaku usaha untuk secara luas berpartisipasi sehingga perekonomian bisa berjalan dan 

berkembang dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan menjamurnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah) yang hadir di tengah masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dari 

pemerintah yang secara loyal memberikan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha baik dalam 

bentuk kemudahan perijinan dan bantuan modal. Namun hal ini juga dapat berdampak negatif 

kepada masyarakat apabila para pelaku usaha tidak mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya 

menjadi hak konsumen. Contohnya dalam hal penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang di derita oleh 

konsumen. Salah satu diantaranya adalah timbulnya penyakit-penyakit yang disebabkan 

penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan aturan. Penyakit-penyakit tersebut 

ada yang berdampak dalam jangka waktu yang pendek setelah produk tersebut dikonsumsi dan 
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ada pula yang dampaknya baru terlihat dalam jangka waktu yang panjang apabila mengkonsumsi 

bahan tambahan pangan yang tidak sesuai aturan secara berkala. Pada tahun 2016 juga 

ditemukan beberapa kasus penyalahgunaan bahan tambahan pangan. Pada kasus tersebut 

penyalahgunaan bahan tambahan pangan didominasi oleh produk-produk hasil industri rumah 

tangga. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar menjelaskan dari 22 sampel bahan 

pangan, tujuh diantaranya mengandung zat rodhamin dan lima sampel positif mengandung 

formalin.
1
 

Pemerintah telah menunjukan perhatiannya terkait perlindungan hukum terhadap konsumen. 

Indonesia memiliki instrument hukum yang integratif dan komprehensif tentang perlindungan 

konsumen yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2
Pemberlakuan undang-undang ini diharapkan dapat 

menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan 

dan melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung 

jawab.Perlindungan konsumen itu sendiri adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen dilindungi dari setiap 

tindakan produsen barang atau jasa, importer, distributor penjual dan setiap pihak yang berada 

dalam jalur perdagangan barang atau jasa ini, yang pada umumnya disebut dengan nama pelaku 

usaha.Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu: pertama, 

perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen 

tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa 

                                                           
1
 Yulius Martony, 2016, “BPOM Denpasar Temukan Jajanan Pasar Gunakan Bahan Kimia Berbahaya”, 

http://kbr.id/09-

2016/bpom_denpasar_temukan_jajanan_pasar_gunakan_bahan_kimia_berbahaya/84708.html,diakses tanggal 27 

September 2016. 
2
 Rachmadi Usman, 2000, Hukum Ekonomi dan Dinamika,  Djambatan, Jakarta, h.195. 

http://kbr.id/09-2016/bpom_denpasar_temukan_jajanan_pasar_gunakan_bahan_kimia_berbahaya/84708.html
http://kbr.id/09-2016/bpom_denpasar_temukan_jajanan_pasar_gunakan_bahan_kimia_berbahaya/84708.html
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tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa 

tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan 

barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut. Yang ke dua 

Perlindungan Represif yaitu Perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari 

penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu 

diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan 

dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang 

membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang 

tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli 

ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian. 

Sekolah merupakan salah satu tempat proses belajar-mengajar dilakukan. Pada 

kenyataannya di sekolah sering terjadi proses transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha. 

Walaupun tidak semua sekolah menyediakan kantin disekolahnya namun keberadaan pedagang 

kaki lima di sekitar sekolah tidak dapat dipisahkan dengan para siswa terutama di sekolah dasar. 

Di kota – kota besar sering di jumpai penyalahgunaan bahan tambahan pangan pada jajanan 

sekolah yang dilakukan oleh produsen untuk kepentingan peningkatan penghasilan secara 

signifikan. Di Kota Denpasar masih sering ditemukan para pelaku usaha yang memproduksi 

jajanan tanpa mencantumkan komposisi bahan makanan yang digunakan dalam produk tersebut. 

Kasus seperti ini sering ditemukan di kantin-kantin sekolah dan pasar tradisional. Hal ini sangat 

membahayakan konsumen terutama para anak sekolah dasar yang pengetahuannya mengenai 

kesehatan masih sangat rendah.  Produk – produk yang dimaksud bukan hanya yang diproduksi 

oleh perusahaan besar namun juga yang dihasilkan oleh industri rumah tangga. Kejadian seperti 

ini beberapa kali terungkap di media baik media cetak maupun media elektronik. Contohnya 
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kasus yang terjadi pada tahun 2011. Pada saat itu masyarakat Kota Denpasar dihebohkan dengan 

adanya penemuan bahan tambahan pangan berbahaya pada jajanan anak sekolah dan jajanan 

khas bali. Kandungan yang terkandung dalam jajanan tersebut antara lain Formalin, Boraks, 

Rhodamin B hingga Sakarin. Pada penggunaan bahan tambahan pangan Rhodamin B akibatnya 

pada kesehatan dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan ginjal. Jika di konsumsi secara 

terus menerus efek jangka panjangnya adalah kanker hati. Tidak hanya zat tambahan pangan 

berbahaya saja, kurang higienitas pada makanan juga masih banyak ditemukan seperti 

Salmonella, Benzoate, E-Coli dan Nitrit.Di Sekolah produsen dan konsumen dapat secara 

langsung bertransaksi. Namun berbeda pada tempat umum lainnya konsumen di sekolah 

sebagian besar merupakan anak – anak sekolah yang pengetahuan akan keamanan produk yang 

di konsumsinya masi sangat kurang.  Hampir di setiap sekolah terdapat pedagang yang 

menjajakan produk makanan yang di konsumsi setiap hari oleh siswa maupun siswi sekolah 

tersebut. Namun secara garis besar para konsumen tidak mengetahui apakah makanan tersebut 

layak di konsumsi atau tidak.  

Dalam undang-undang perlindungan konsumen tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan 

pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya,  

sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik mulai dari saat 

barang tersebut dirancang sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya 

diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3
 

Tujuan perlindungan konsumen diantaranya adalahmeningkatkan kesadaran, kemampuan 

dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen 

                                                           
3
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009,Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, h.44. 
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dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa, meningkatkan 

pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai 

konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian 

hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan 

kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap 

yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang 

menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan konsumen. 

Untuk membahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum para pelaku usaha dalam 

menggunakan bahan tambahan pangan pada jajanan anak sekolah dasar di Kota Denpasar maka 

penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis dengan judul 

“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAANBAHAN 

TAMBAHAN PANGAN PADA JAJANAN ANAK SEKOLAH DASAR DI KOTA 

DENPASAR”. 

1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan 

yang penting untuk dibahas secara lebih lanjut. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap kerugian 

konsumen sebagai akibat penggunaan bahan tambahan pangan  pada jajanan anak 

sekolah dasar di Kota Denpasar? 
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2. Tindakan apakah yang dilakukan pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan 

di Denpasar kepada pelaku usaha yang melanggar aturan hukum mengenai 

penggunaan bahan tambahan pangan ? 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di 

dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar materi yang terkandung di 

dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Sehingga 

diharapkan materi-materi tersebut dapat diuraikan secara sistematis. Dalam konteks ini, kiranya 

penting untuk memberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan 

dibahas. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Akan diuraikan mengenai pokok permasalahan yang berhubungan dengantanggung jawab 

yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha terhadap kerugian yang di derita oleh konsumen 

sebagai akibat dari penggunaan bahan tambahan pangan pada jajanan anak sekolah dasar 

di Kota Denpasar yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. 

2.  Penulisan ini juga akan mengkonsentrasikan analisis padaperanan BBPOM (Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan) sebagai pemangku kewenangan dalam mengawasi 

peredaran obat dan makanan yang layak di konsumsi di masyarakat serta tindakan yang 

dilakukan kepada para pelaku usaha yang melanggar aturan hukum mengenai 

penggunaan bahan tambahan pangan. 

 

1.4 Orisinalitas Penelitian 

Penulisan penelitian ini merupakan hasil karya asli dari suatu buah pemikiran yang 

dikembangkan dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Bahan 
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Tambahan Pangan Pada Jajanan Anak Sekolah Dasar Di Kota Denpasar”. Untuk menunjukan 

orisinalitas dari penelitian yang sedang dibuat dengan ini menampilkan beberapa judul penelitian 

terdahulu sebagai pembanding, yaitu : 

 

No Judul Penulis 

1. Skripsi :Perlindungan Konsumen 

Terhadap Penggunaan Zat 

Adiktif Pada Makanan. 

Asma Fajar, Fakuktas Hukum, 

Universitas Hasanudin Makasar, 

2015. 

2 Skripsi :Pertanggungjawaban 

Pelaku Usaha Terhadap 

Penggunaan Bahan Tambahan 

Makanan Dalam Jajanan Anak. 

Vitriyani Tri Utami, Fakultas 

Hukum, Universitas Sebelas 

Maret,Surakarta, 2012. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah: 

 

 

1.5.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum daripada penulisan skripsi ini ialah : 

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Kota Denpasar terhadap haknya 

sebagai konsumen dalam transaksi jual-beli dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Sebagai sumbangan pikiran bagi para mahasiswa yang ingin mengetahui dan 

membutuhkan pengetahuan lebih pada bidang Hukum Perlindungan Konsumen. 
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1.5.2 Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus yang diharapkan dapat tercapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap kerugian 

konsumen yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan bahan tambahan pangan  

pada jajanan anak sekolah dasar di Kota Denpasar. 

2. Untukmenganalisis tindakan ataupun sanksi yang diberikan pihak BPOM(Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan) kepada pelaku usaha yang melanggar aturan mengenai 

penggunaan bahan tambahan pangan. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas 

dan dapat menjadi acuan dalam pengembangan pemikiran tentang pentingnya perlindungan 

terhadap konsumen. 

1.7 Landasan Teoritis 

Sebagaimana yang diketahui bahwa jika terjadi kerugian akibat jasa yang diberikan oleh 

pelaku usaha maka konsumen dapat menuntut hak-haknya yang dilindungi oleh undang-undang. 

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak 

asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
4
Oleh karena itu 

kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha sangat berkaitan dengan perlindungan 

                                                           
4
 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.53.  
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hukum yang mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu 

bukanlah sekedar fisik melainkan terlebih-lebih haknya yang bersifat abstrak
5
. Dengan kata lain, 

perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum 

tentang hak-hak konsumen. Dalam perkembangan organisasi-organisasi konsumen yang 

tergabung dalam The Internasional Organization of Consumer Union (IOUC) menambahkan lagi 

beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti rugi 

kerugian dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
6
 Dalam kenyataannya tidak 

semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. 

Berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen di Indonesia sendiri sudah memiliki 

undang-undang nasional tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999. Pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen ditentukan bahwa konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Cakupan konsumen dalam undang-undang 

ini adalah sempit. Bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen sesungguhnya tidak 

hanya terbatas pada subyek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu badan hukum.
7
 

Karena posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, 

sekaligus tujuan hukum itu adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan 

hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.
8
 

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

                                                           
5
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, h. 30. 

6
Ibid, h. 31. 

7
Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5. 

8
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata), PT 

Pradnya Paramita, Jakarta, h. 41. 
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Konsumen ditentukan perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Konsumen yang dimaksud 

dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah konsumen akhir yaitu pengguna atau 

pemanfaat akhir dari suatu produk.
9
 

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo bahwa keadilan,kemanfaatan dan kepastian 

hukum adalah sebagai 3 ide dasar hukum atau 3 nilai dasar hukum yang berarti dapat 

dipersamakan dengan asas hukum. Sebagai asas hukum dengan sendirinya menempatkan asas ini 

menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai 

aktifitas yang berhubungan dengan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terdapat 

didalamnya. 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mencantumkan 

hak-hak sebagai konsumen, pada Pasal 4 dikatakan hak konsumen adalah : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut 

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa; 

d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa 

konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

                                                           
9
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka, Jakarta, h. 

10. 



18 
 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Sedangkan  dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (b) melarang pelaku usaha untuk memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi 

bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 

etiket barang tersebut dan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Dalam proses transaksi jual beli di areal sekolah 

sering kali pihak pelaku usaha mengabaikan hak-hak para konsumen baik itu dari kualitas 

maupun kuantitas produknya.  

1.8 Metode Penelitian  

1.8.1 Jenis Penelitian 

Terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum 

empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, yaitu 

penelitian yang dengan menyoroti bagaimana fungsi aturan-aturan hukum dalam masyarakat. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu : 

1. Kaidah hukum atau peraturan sendiri. 

2. Petugas atau penegak hukum. 

3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum. 

4. Kesadaran masyarakat.
10

 

1.8.2 Jenis Pendekatan 
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 Zainudin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 31  
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Dalam Penelitian ini, jenis pendekatan yang dipergunakan adalah melalui pendekatan 

perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan fakta (the fact approach). Pendekatan 

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut 

paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan fakta dilakukan dengan melihat fakta-fakta 

yang ada di lapangan berdasarkan atas permasalahan yang akan di kaji selanjutnya akan 

dikaitkan dengan penerapan hukum yang berlaku. 

1.8.3 Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian  deskriptif. Penelitian ini menggambarkan 

keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 

1.8.4 Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian yang dilakukan pada beberapa sekolah dasar di Kota Denpasar, dibedakan 

antara data yang diperoleh secara langsung dari informan yang dinamakan data primer(data 

dasar) dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.Data primer 

adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu sumber data yang diperoleh langsung 

dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan.
11

 Data sekunder adalah  

suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah 

terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. 

1. Bahan hukum primer : berupa penelitian kepustakaan(Library Research), penelitian ini 

dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan hukum primer seperti membaca peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen perjanjian atau kontrak dan penelitian 
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lapangan(Field Research) dilakukan dengan cara mencari data langsung ke lapangan 

dengan maksud untuk memperoleh data dari tangan pertama di lapangan. 

2. Bahan hukum sekunder : berupa tulisan-tulisan ahli hukum serta surat kabar untuk 

mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli di 

sekolah. 

3. Bahan hukum tersier : berupa bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai 

data, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya : Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum. 

1.8.5Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan, studi dokumen dan studi 

kepustakaan, wawancara, dan observasi. 

1) Teknik Studi Dokumen dan Studi Kepustakaan 

Dalam metode penelitian empiris studi dokumen dan studi kepustakaan 

merupakan data sekunder yang didapatkan dari penelitian sumber hukum normatif 

(dokumen hukum) dan studi buku-buku hukum yang relevan dengan penelitian. 

2) Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah cara  untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung  

pada yang diwawancarai (responden atau informan).  Dalam penelitian ilmiah, 

teknik wawancara digunakan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan 

dengan masalah penelitian kepada responden atau yang biasa disebut juga sebagai 

informan. 

3) Observasi atau Pengamatan 
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Pembedaan mengenai mengenai bentuk pengamatan adalah pengamatan terlibat 

(participant observation) dan pengamatan tak terlibat (non-participant 

observation). Pada pengamatan terlibat, pengamat menjadi bagian dari konteks 

sosial yang sedang diamati sedangkan pada pengamatan tak terlibat, pengamat 

tidak menjadi anggota dari kelompok yang diamati.Skripsi ini mengggunakan 

bentuk pengamatan tak terlibat namun juga dapat dikatakan sebagai keterlibatan 

yang pasif, yaitu peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh para pelaku dan tidak melakukan bentuk hubungan sosial dengan pelaku
12

 

atau dapat juga dikatakan peneliti hanya pasif mengamati kegiatan yang sedang 

berlangsung. 
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