
 
 

 BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Penulis 

mengenai Perdagangan Produk Mainan Tanpa Standar Nasional Indonesia 

di Kota Batam ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 

tentang Standardisasi Nasional, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan khusus terhadap 

mainan anak yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 

Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Manian 

Secara Wajib dan Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2000 Tentang 

Standardisasi Nasional. Namun, walaupun pemerintah telah mengatur, 

tetap saja ada sebagian dari pelaku usaha toko mainan di kota Batam 

yang belum mengimplementasikan peraturan penggunaan SNI tersebut 

secara sempurna, Sebagian dari pelaku usaha toko mainan yang berada 

di kota Batam masih banyak yang memperjual belikan produk mainan 

yang tidak ber SNI tanpa memikirkan kepentingan konsumen. Padahal 

sudah ada peraturan jelas yang mengatur tentang hal itu.  

2. Terdapat beberapa hambatan yang membuat pelaku usaha mainan anak 

di kota Batam belum juga menerapkan SNI pada produk mainan yang 
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dijual. Adapun hambatan tersebut berupa proses jangka waktu 

penerapan SNI yang lama, tingginya biaya sertifikasi yang harus 

dibayar, dan kurangnya pengawasan khusus terhadap SNI serta 

sulitnya mengajukan pendaftaran SNI di kota Batam. Sehingga pelaku 

usaha mainan harus menambahkan pengeluarannya akibat banyaknya 

persyaratan yang diberikan untuk memenuhi standar mainan yang baik 

sesuai dengan peraturan perundangan. 

 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini telah dilaksanakan berdasarkan prosedur ilmiah, 

namun demikian Penulis masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Adanya keterbatasan Penulis dalam melakukan wawancara atau 

observasi kepada instansi yang bersangkutan, sehingga Penulis tidak 

mendapatkan data yang diinginkan dari pihak pemerintah. 

2. Adanya keterbatasan Penulis dalam melakukan wawancara kepada 

pelaku usaha mainan anak di kota Batam, dikarenakan pemiliki toko 

mainan akan menyebabkan kerugian terhadap usahanya. 

 

C. Rekomendasi 

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah dapat memberikan perlakuan yang lebih meringankan bagi 

industri kecil menengah, perbedaan perlakuan ini mungkin akan 

menimbulkan diskriminasi terhadap industri besar lainnya, namun 
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pembedaan perlakuan ini hanya sebatas agar industri kecil menengah 

siap dalam adanya peraturan pemberlakuan SNI mainan secara wajib 

dan dapat bersaing dengan industri lainnya. Perbedaan pemberlakuan 

ini dapat berupa pemberian subsidi dalam proses sertifikasi produk 

atau pengurangan biaya sertifikasi. Dan diperlukan peran aktif 

pemerintah untuk membimbing dan mengarahkan produk mainan 

dalam memberlakukan SNI mainan secara wajib, seperti dengan 

melakukan sosialisasi dan seminar umum kepada para pelaku usaha 

dan juga konsumen terkait SNI dan standar terhadap produk yang 

diperjual belikan, dalam hal ini adalah mainan anak. 

2. Bagi konsumen 

Konsumen perlu dengan cermat memperhatikan suatu barang, dalam 

hal ini mainan anak yang ingin dibeli sebelum melakukan pembelian. 

Konsumen harus teliti memperhatikan barang yang ditawarkan oleh 

pelaku usaha, apakah barang yang dijual tersebut sudah memenuhi 

standar atau belum. 

3. Bagi pelaku usaha 

Pelaku usaha mainan anak perlu memperhatikan produk main yang 

memiliki sifat edukatif, memilih mainan dengan bahan yang aman dan 

berkualitas, dan sesuai dengan standar dalam perundang-undangan, 

sehingga mainan anak yang diperjual belikan aman dikonsumsi oleh 

konsumen.  
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