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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen 

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 

Hukum perlindungan konsumen ini memiliki beberapa arti 

atau pengertian yang berbeda-beda menurut para ahli. Menurut 

salah satu ahli yaitu Az Nasution memiliki pendapat bahwa Hukum 

perlindungan konsumen merupakan segala kaidah atau aturan 

hukum yang memuat asas-asas hukum yang mengatur sebuah 

permasalahan yang memiliki hubungan antara para pihak yang 

memiliki kaitan terhadap suatu barang atau jasa didalam 

lingkungan masyarakat.
1
 

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

terdapat pada Pasal 1 Angka (1) yang memiliki bunyi “Hukum 

perlindungan konsumen merupakan segala bentuk atau upaya yang 

memberi jaminan terhadap keadaan sebuah kepastian hukum yang 

ada untuk memberikan sebuah perlindungan hukum kepada 

konsumen”. Apabila bunyi undang-undang tersebut dipahami 

pemaparannya, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan 

hukum merupakah sebuah perangkat hukum yang tercipta dari 

adanya lembaga pemerintahan untuk memberi jaminan kepastian 

                                                           
1
 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2002), 

hlm. 22. 
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dan perlindungan hukum kepada konsumen dari berbagai kerugian 

yang dialami ataupun permasalahan yang ada dimana kerugian 

tersebut dirasakan dari pelaku usaha. 

b. Asas Hukum Perlindungan Konsumen 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 

biasa dilakukan dalam sebuah bentuk kegiatan yang melibatkan 

pelaku usaha, konsumen, produsen, dan juga pemerintah sebagai 

dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki 

kaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen. 

Asas hukum merupakan suatu landasan pada suatu undang-

undang dan pelaksana peraturannya. Apabila keberadaan asas 

hukum tidak dipertimbangkan pada saat perancangan sebuah 

peraturan perundang-undangan, maka sebuah undang-undang yang 

sudah disusun akan runtuh atau tidak dapat bertahan lama. 

Sebagaimana yang sudah diatur dan dimuat dalam Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1999 pada Pasal 2, maka hukum perlindungan 

konsumen itu sendiri memiliki asas manfaat, keadilan, keamanan 

dan keselamatan konsumen, keseimbangan serta kepastian hukum.
2
 

Asas-asas atau landasan hukum dalam perlindungan 

konsumen meliputi 5 (lima) asas yaitu: 

1) Asas Manfaat 

Asas manfaat ini memiliki maksud untuk 

melakukan pengamatan terhadap segala tindakan yang 

                                                           
2
 Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2”, 
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dilakukan terhadap penyelenggaraan penyelesaian 

sebuah permasalahan hukum mengenai perlindungan 

konsumen, serta memberikan suatu manfaat terhadap 

kepentingan konsumen dan juga pelaku usaha secara 

sepenuhnya, sehingga tidak akan ada pihak yang 

terdiskriminasi. 

Asas ini berkehendak juga agar saat penegakan dan 

pengaturan hukum perlindungan konsumen tidak hanya 

ditujukan untuk penempatan salah satu pihak diatas 

pihak yang lain dan sebaliknya, akan tetapi memiliki 

kehendak untuk memberi perlindungan konsumen tidak 

hanya berlaku pada konsumen namun juga kepada 

pihak produsen dan juga pihak pelaku usaha. 

Penegakan dan pengaturan hukum perlindungan 

konsumen ini mempunyai suatu harapan agar dapat 

memberikan manfaat kepada masyarakat dalam seluruh 

tingkatan atau lapisan terutama bagi masyarakat yang 

memiliki sengketa, dan akhirnya asas ini telah 

memberikan suatu manfaat terhadap lingkungan 

masyarakat serta bangsa dan juga Negara. 

2) Asas Keadilan 

Asas keadilan ini memiliki maksud untuk 

mengantisipasi seluruh masyarakat untuk dapat 

mewujudkan secara maksimal serta memberikan sebuah 
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peluang kepada masyarakat sebagai konsumen maupun 

pelaku usaha atau produsen untuk mendapatkan hak 

mereka masing-masing dan juga melaksanakan 

kewajibannya secara seimbang tanpa adanya pihak yang 

merasa lebih dirugikan.  

Asas ini juga berkehendak agar dalam penegakan 

dan pengaturan hukum perlindungan konsumen tersebut 

antara konsumen, produsen, dan pelaku usaha dapat 

diberlakukan secara adil dengan cara memperoleh hak 

maupun melaksanakan kewajiban yang dilakukan 

secara adil dan tidak memberatkan pihak yang lain.  

3) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini 

memiliki maksud untuk memberi jaminan atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada 

konsumen dalam memakai, memanfaatkan, atau 

menggunakan sera mengonsumsi barang/jasa tersebut 

sehingga barang/jasa tersebut tidak akan memberikan 

ancaman keselamatan jiwa konsumen maupun harta 

bendanya. 

4) Asas Keseimbangan 

Asas keseimbangan ini memiliki maksud untuk 

memberikan keseimbangan antara kepentingan 
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konsumen, produsen, pelaku usaha, dan juga 

pemerintahan dalam bentuk materiil maupun spiritual. 

Asas ini juga berkehendak agar konsumen, 

produsen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat 

mendapatkan manfaat yang sama atau seimbang dari 

penegakan serta pengaturan hukum yang ada terhadap 

hukum perlindungan konsumen. Seluruh kepentingan 

yang ada antara konsumen, produsen, pelaku usaha, dan 

pemerintah tersebut harus dapat diwujudkan secara 

seimbang berdasarkan hak dan kewajiban masing-

masing dalam lingkungan masyarakat. 

5) Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum ini memiliki maksud agar 

konsumen, produsen, dan juga pelaku usaha dapat 

menaati ketentuan hukum yang ada agar dapat 

memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan 

perlindungan konsumen, dan Negara yang akan 

memberikan jaminan kepastian hukum apabila 

ketentuan hukum ditaati. 

Asas ini juga berkehendak agar aturan mengenai 

hak dan kewajiban yang terdapat dalam undang-undang 

ini dapat terwujud dalam lingkungan hidup masyarakat 

dan kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing 
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pihak mendapatkan keadilan yang sebagaimana sudah 

diatur dan ditetapkan oleh peraturan undang-undang.  

c. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen 

Hukum Perlindungan Konsumen terdapat beberapa Tujuan 

yang sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 

3, yaitu:
3
 

1) “Memberi peningkatan terhadap kesadaran, 

kemandirian, dan kemampuan konsumen untuk 

melindungi diri; 

2) Memberi peningkatan terhadap pemberdayaan 

konsumen terhadap penentuan, pemilihan, serta 

melakukan penuntutan hak sebagai konsumen; 

3) Memberi peningkatan terhadap kualitas barang atau 

jasa yang dapat memberi jaminan kelanjutan usaha 

kegiatan produksi barang atau jasa terhadap 

kenyamanan, serta keamanan dan keselamatan 

konsumen; 

4) Memberi pengangkatan martabat konsumen dengan 

cara menghindari pemakaian secara negatif atau salah 

terhadap pemakaian barang/jasa; 

                                                           
3
 Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3”, 

n.d. 
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5) Menciptakan sistem perlindungan hukum yang memiliki 

unsur keterbukaan informasi yang berupaya agar dapat 

mengakses informasi dan kepastian hukum.”  

2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha 

a. Pengertian Pelaku Usaha 

Berdasarkan definisi dari Pasal 1 angka (3) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha adalah setiap orang 

atau perorangan, atau badan usaha baik yang berbadan hukum 

maupun tidak berbadan hukum yang berdiri dan berkedudukan 

dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang melakukan 

suatu kegiatan baik secara diri sendiri maupun secara bersamaan 

melalui suatu perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam bidang tertentu.
4
 

Para pelaku usaha yang didefinisikan dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak hanya dibatasi 

dengan kegiatan pabrikan, namun juga meliputi kegiatan distribusi 

dan juga kegiatan impor dan ekspor. Selain itu, para pelaku usaha 

yang bergerak dibidang periklanan juga harus mengikuti ketentuan 

perundang-undangan ini. 

b. Jenis Pelaku Usaha 

Pelaku usaha berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) 

macam yaitu Badan Usaha yang berbentuk badan hukum, dan 

Badan Usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Perbedaan antara 

                                                           
4
 N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen: Perlindungan dan Tanggung Jawab Produk, (Bogor: 

Grafika Mardi Yuana, 2005), hlm. 23. 
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kedua badan hukum tersebut yaitu Badan Usaha yang tidak 

berbentuk badan hukum tidak memiliki kedudukan sebagai orang 

sehingga tidak terdapat kekayaan pada para pendiri badan usaha.
5
 

Perbedaan utama antara pelaku usaha berbentuk badan 

hukum dan pelaku usaha tidak berbentuk badan hukum adalah 

terdapat pemisahan harta kekayaan.  Contoh badan usaha yang 

berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) karena badan 

usaha PT ini memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari 

harta kekayaan para pemegang saham PT. Perpisahan harta 

kekayaan tersebut memiliki arti bahwa apabila badan usaha 

tersebut mengalami kerugian maka tanggung jawab para pemegang 

saham hanya bertanggung jawab sampai nilai saham yang dimiliki 

pemegang saham tersebut. 

Badan usaha tidak berbentuk badan hukum tidak terdapat 

perpisahan mengenai harta kekayaan sendiri dengan pendirinya, 

sehingga menimbulkan akibat pertanggungjawaban apabila badan 

hukum tersebut mengalami kerugian. Apabila harta yang dimiliki 

badan usaha tersebut tidak cukup sebagai penggantian kerugian, 

maka harta kekayaan pendirinya dapat disita sebagai jaminan 

sampai pertanggungjawaban terhadap kerugian tersebut sudah 

selesai. Contoh badan usaha tidak berbentuk badan hukum adalah:
6
 

 

                                                           
5
 Irma Devita, “Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mendirikan Badan Usaha”, (Bandung: Kaifa, 

2009), hlm. 2 
6
 Ibid, hlm. 3 
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1) Perusahaan Dagang (PD) atau biasa disebut Usaha 

Dagang (UD) 

2) Persekutuan Perdata (Maatschap) 

3) Firma (Fa) atau biasa disebut Vennootschap Onder 

Firma 

4) Persekutuan Komanditer atau biasa disebut 

Commanditer Vennootschap (CV) 

c. Hak Pelaku Usaha 

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, sudah mengatur dengan jelas 

mengenai hak bagi pelaku usaha pada Pasal 6, yaitu:
7
 

1) “Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan terhadap barang yang diperdagangkan 

mengenai nilai tukar atau kondisi barang/jasa 

2) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap 

tindakan yang tidak beritikad baik dari konsumen 

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri dalam 

penyelesaian permasalahan hukum dengan konsumen 

4) Hak untuk memperoleh rehabilitasi terhadap nama baik 

pelaku usaha apabila kerugian yang dialami konsumen 

tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian 

diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan 

                                                           
7
 Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6”, 

n.d. 
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5) Hak-hak yang sebagaimana telah diatur dalam 

ketentuan perundang-undangan” 

d. Kewajiban Pelaku Usaha 

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, Sudah mengatur dengan jelas 

mengenai kewajiban bagi pelaku usaha pada Pasal 7, yaitu:
8
 

1) “Melakukan kegiatan usahanya dengan itikad baik 

2) Melayani atau memperlakukan konsumen secara benar, 

jujur, dan tidak diskriminatif 

3) Memberikan jaminan terhadap mutu barang/jasa yang 

diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan 

standar mutu barang/jasa yang ada 

4) Memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas 

mengenai jaminan dan kondisi barang/jasa serta 

memberi penjelasan mengenai perbaikan, 

pemerliharaan, dan penggunaan barang/jasa 

5) Memberikan ganti rugi, kompensasi, atau penggantian 

apabila barang/jasa yang dimanfaatkan atau diterima 

konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan 

6) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk 

mencoba atau menguji barang/jasa tertentu serta 

memberi jaminan berupa garansi atas barang yang 

diperdagangkan” 

                                                           
8
 Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7”, 

n.d. 
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Kewajiban pelaku usaha dalam melakukan itikad baik 

merupakan suatu asas yang selama ini sudah dikenal dan diketahui 

dalam hukum perjanjian. Ketentuan beritikad baik ini sudah diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1338 

Ayat (3), bahwa perjanjian yang hendak dilaksanakan dari pihak 

yang terlibat harus dengan itikad baik. Kewajiban pelaku usaha 

untuk beritikad baik ini pastinya begitu penting sehingga dimuat 

dalam ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan. 

Dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, perilaku untuk beritikad baik ini harus ditekankan 

kepada pelaku usaha karena meliputi seluruh tahap dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kewajiban pelaku usaha untuk memiliki itikad baik berlaku 

sejak proses produksi barang sampai dengan proses penjualan 

barang. Dan konsumen juga memiliki kewajiban beritikad baik 

pada saat melakukan kegiatan transaksi pembelian barang atau 

jasa.  

Kewajiban beritikad baik ini tentu saja harus dibutuhkan 

karena untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian kepada 

konsumen terhitung sejak proses barang diproduksi, sedangkan 

bagi konsumen agar tidak menimbulkan kerugian pada produsen 

pada saat melakukan kegiatan transaksi pembelian barang/jasa. 
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e. Larangan Pelaku Usaha 

Pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

tidak dibedakan kewajiban yang harus dipenuhi para pelaku usaha 

walaupun pelaku usaha digolongkan dalam berbagai macam. 

Pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha pasti berkaitan 

dengan jenis dan macam ganti rugi yang dapat diberikan oleh 

pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan ini. 

Hapusnya atau lahirnya tanggung jawab dari seorang 

pelaku usaha dan beralihnya tanggung jawab tersebut kepada 

pelaku usaha lain, harus dapat memberikan pembuktian kepada 

masyarakat melalui hukum pembuktian agar tidak timbul kerugian 

yang dirasakan konsumen maupun pelaku usaha lainnya. 

Pembuktian tersebut harus dilakukan untuk sebuah kepentingan 

yaitu agar dapat terciptanya asas keadilan dan kepatutan, serta 

kepastian hukum yang diberikan pada seluruh pihak. 

Perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha diatur 

dengan jelas dan detil dalam Bab IV Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Perlu diketahui dan diperhatikan bahwa undang-

undang ini secara tidak langsung mengakui keberadaan kegiatan 

usaha jual beli yang dilakukan secara sendiri tanpa membedakan 

jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha 

tersebut. 
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Pasal 8 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini 

merupakan ketentuan hukum yang berlaku secara umum bagi 

kegiatan pelaku usaha dalam Negara Republik Indonesia ini. 

Larangan pelaku usaha tersebut meliputi kegiatan pelaku usaha 

untuk melakukan kegiatan perdagangan atau kegiatan produksi 

barang atau jasa yakni:
9
 

1) “Tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan atau tidak sesuai dengan standar 

atau mutu yang dipersyaratkan 

2) Tidak sesuai dengan ukuran, jumlah, takaran, dan 

timbangan dalam perhitungan menurut ukuran yang 

sebenarnya 

3) Tidak sesuai dengan jumlah, berat bersih, isi bersih 

atau netto dalam perhitungan dalam pernyataan yang 

ada dalam label barang tersebut 

4) Tidak sesuai dengan mutu, komposisi, mode, gaya, 

tingkatan, penggunaan atau proses pengolahan tertentu 

sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang 

tersebut 

5) Tidak sesuai dengan jaminan, kondisi, kemanjuran, dan 

keistimewaan barang tersebut sebagaimana yang 

dinyatakan dalam label 

                                                           
9
 Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8”, 

n.d. 
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6) Tidak mencantumkan jangka waktu penggunaan atau 

tanggal kadaluwarsa yang paling baik atas barang 

tersebut 

7) Tidak mengikuti prosedur berproduksi secara halal 

sebagaimana pernyataan halal tersebut telah 

dicantumkan dalam label 

8) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk 

penggunaan barang dengan bahasa Indonesia yang 

benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku 

9) Tidak memasang label atau tidak membuat penjelasan 

mengenai barang tersebut yang memuat nama barang, 

komposisi, berat bersih, isi bersih, ukuran, aturan 

pemakaian, efek samping, tanggal pembuatan, serta 

nama dan alamat pelaku usaha.”  

Larangan pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 8 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen tersebut dibagi juga kedalam dua 

bentuk larangan yaitu:
10

 

1) “Larangan mengenai produk/barang itu sendiri 

yang tidak memenuhi standar dan syarat yang 

menyatakan kelayakan untuk menggunakan atau 

memanfaatkan barang tersebut oleh konsumen 

                                                           
10

 Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8”, 

n.d. 
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2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang 

tidak akurat, tidak benar, dan yang menyesatkan 

konsumen.” 

3. Tinjauan Umum Tentang Konsumen 

a. Pengertian Konsumen 

Menurut Dewi, konsumen merupakan seseorang yang 

menggunakan sebuah produk atau jasa yang diedarkan dan 

kepuasan konsumen merupakan tingkat harapan para pembelian 

seorang konsumen yang terpenuhi dari sebuah produk. Jika 

terpenuhinya kepuasan tersebut maka konsumen akan merasa 

senang ketika mengonsumsi produk tersebut.
11

 

Menurut Sri Handayani, konsumen merupakan setiap orang 

yang mengonsumsi atau menggunakan suatu barang dan/atau jasa 

tertentu, atau suatu badan usaha yang menggunakan atau 

mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa tertentu, atau setiap orang 

yang menggunakan sejumlah barang dan/atau jasa, ada pula 

pengertian lain yang diberikan yaitu setiap orang yang 

menggunakan suatu barang atau jasa dalam ketentuan perundang-

undangan yang ada.
12

 

b. Jenis-Jenis Konsumen 

Berhubungan dengan pengertian yang dinyatakan oleh Sri 

Handayani, Az. Nasution juga menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) 

jenis pembagian konsumen, yaitu: 

                                                           
11

 Arti Konsumen, “Tinjauan Tentang Pengertian Konsumen”, accessed 26 Juli 2018. 

http://eprints.uny.ac.id/23547/4/BAB II.pdf. 
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1) Konsumen 

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan atau 

memperoleh suatu barang dan/atau jasa tertentu 

2) Konsumen Antara 

Konsumen Antara adalah seseorang yang mendapatkan 

atau mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa yang 

bertujuan untuk menciptakan suatu barang dan/atau jasa 

lain guna untuk diperjualbelikan 

3) Konsumen Akhir 

Konsumen Akhir adalah seseorang yang menggunakan 

atau mendapatkan suatu barang atau jasa yang bertujuan 

agar terpenuhinya kebutuhan hidup secara pribadi, 

keluarga, atau rumah tangga dan tidak untuk 

diperjualbelikan kembali 

c. Hak Konsumen 

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, Sudah diatur dengan jelas 

mengenai hak bagi konsumen pada Pasal 4, yaitu:
13

 

a. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengonsumsi barang atau jasa 

b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta 

mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi jaminan barang atau jasa 

                                                           
13

 Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4”, 

n.d. 
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c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa 

d. Hak untuk didengar keluhan dan pendapat atas barang 

atau jasa yang digunakan 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan 

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 

secara patut 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan 

konsumen 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif 

h. Hak untuk mendapatkan ganti rugi, kompensasi, atau 

penggantian apabila barang atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya 

i. Hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan 

lainnya” 

d. Kewajiban Konsumen 

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, Sudah diatur dengan jelas 

mengenai hak bagi konsumen pada Pasal 4, yaitu:
14

 

                                                           
14

 Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5”, 
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a. “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan 

prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau 

jasa demi keamanan dan keselamatan 

b. Mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksi 

pembelian barang atau jasa 

c. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang 

disepakati 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut” 

4. Tinjauan Umum Tentang Kemasan Makanan 

a. Pengertian Kemasan Makanan 

Kemasan makanan adalah suatu barang atau bahan yang 

digunakan sebagai pembungkus makanan guna untuk memberikan 

perlindungan terhadap sebuah makanan yang sudah jadi. Kemasan 

makanan tersebut biasanya mempunyai tujuan utama yaitu untuk 

melindungi sebuah makanan yang akan dijual, disimpan, ataupun 

dikirim kepada orang lain. Pembungkus makanan ini lebih sering 

kita temui dalam kehidupan kita yaitu pada pedagang makanan 

yang berdagang.
15

 

Para pedagang makanan yang melakukan pembungkusan 

makanan atau food packaging ini mempunyai tujuan untuk 

mengumpulkan suatu makanan yang sudah diolah dan berantakan 

kedalam suatu tempat atau wadah pembungkus makanan tersebut 

                                                           
15
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agar terlihat lebih rapi dan juga bertujuan untuk melindungi 

makanan tersebut dari kontaminasi kotoran atau lingkungan 

sekitarnya. Kemasan makanan atau food package yang digunakan 

ini merupakan sebuah struktur atau komponen yang sudah 

direncanakan untuk digunakan pada saat membungkus makanan 

dengan baik dalam keadaan segar ataupun makanan yang sudah 

melalui proses pengolahan tertentu. 

Kemasan makanan yang biasa digunakan ini adalah salah 

satu hasil dari lingkungan produk sekitar kita untuk menghasilkan 

sebuah elemen yang diperuntukkan untuk pemasar membeli bahan 

olahan dari lingkungan hidup tersebut dengan menanamkan modal 

awal lebih dari 50 milyar rupiah per tahun. Berikut adalah empat 

sasaran pengemasan makanan yang harus dipertimbangkan pada 

saat akan dipasarkan, yaitu:
16

 

1) Kemasan makanan harus ekonomis dan praktis 

digunakan dan tidak membutuhkan penambahan biaya 

pada sebuah produk 

2) Kemasan makanan harus meyakinkan konsumen untuk 

menggunakan dan menyimpan makanan dengan mudah, 

praktis, dan efisien 

3) Kemasan makanan harus dapat memberi perlindungan 

kepada produk yang dikemas sepanjang proses 

penyaluran atau distribusi dari tahap awal sampai akhir 

                                                           
16
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4) Kemasan makanan harus dapat digunakan secara efektif 

untuk mempromosikan sebuah barang atau produk 

kepada pelanggan atau konsumennya. 

b. Peranan Kemasan Makanan 

Kemasan makanan ini adalah salah satu cabang ilmu yang 

harus dan wajib dipelajari dan bisa dilakukan oleh semua manusia 

dalam menjalankan usaha atau aktifitasnya yang mempunyai 

tujuan untuk mengawetkan atau menjaga mutu bahan makanan 

atau pangan dengan menggunakan bahan pembungkus makanan 

tertentu sesuai dengan sifat produk makanan itu sendiri, sehingga 

produk makanan tersebut dapat terhindar dari kerusakan yang 

dapat terjadi pada makanan tersebut baik dari luar makanan 

ataupun dari dalam makanan. 

Kemasan makanan yang digunakan oleh manusia ini 

mempunyai beberapa peranan penting dalam membungkus 

makanan, yaitu:
17

 

1) Kemasan makanan dapat menghindari kelebihan atau 

mengurangi terbuangnya bahan makanan yang terdapat 

pada makanan tersebut selama proses distribusinya 

2) Kemasan makanan dapat mempertahankan bahan 

makanan yang terdapat pada makanan tersebut sehingga 

makanan tersebut tetap dalam keadaan bersih dan 

higenis untuk dikonsumsi 
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3) Kemasan makanan dapat mempertahankan gizi produk 

pada bahan makanan yang akan dikemas sehingga 

makanan tersebut tetap bergizi dan sehat untuk 

dikonsumsi 

4) Kemasan makanan dapat dijadikan sebagai media 

promosi melalui alat penakar serta sebagai penjelasan 

informasi sebuah produk makanan yang sedang 

didistribusikan. 

Berdasarkan peranan pembungkus makanan diatas, sudah 

diperjelas bahwasannya pembungkus makanan memiliki satu 

fungsi lainnya yaitu untuk melindungi bahan makanan atau pangan 

dari kerusakan dan penguraian pada bahan makanan dan dapat 

mempermudah pihak yang melakukan distribusi atau transportasi. 

Pemberian dekorasi ataupun label pada sebuah pembungkus 

makanan memiliki beberapa kegunaan yang penting bagi sebuah 

kemasan makanan, yaitu:
18

 

1) Kemasan makanan memiliki tujuan untuk memberikan 

identifikasi isi, jumlah, dan jenis produk makanan 

tersebut. 

2) Kemasan makanan memiliki tujuan untuk memberikan 

identifikasi terkait dengan kualitas produk makanan dan 

merek pembuat produk makanan tersebut 
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3) Kemasan makanan memiliki tujuan untuk menambah 

atau memberi konsumen sebuah daya tarik untuk 

membeli sebuah produk makanan 

4) Kemasan makanan memiliki tujuan untuk memberikan 

petunjuk kepada pembeli yang hendak membeli sebuah 

produk makanan dan juga memberi informasi kepada 

pembeli bagaimana harusnya produk makanan yang 

bersangkutan digunakan dengan benar.
19

 

Kemasan makanan memiliki tujuan yang paling penting 

yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap sebuah produk 

makanan yang dikemas selama proses produksi sampai dengan 

proses distribusi. Kemasan makanan ini juga memiliki tujuan 

penting yaitu untuk memasarkan serta menyimpan produk 

makanan sehingga dapat didistribusikan ketempat yang lebih jauh 

dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Pembungkus makanan ini bertujuan untuk memberikan 

perlindungan terhadap :
20

 

1) Makanan yang rusak melalui proses kimiawi, meliputi : 

a) Hubungan interaksi antara sebuah produk makanan 

dengan wadah tersebut 

b) Adanya proses penguapan yang terjadi pada aroma 

dan cairan produk makanan tersebut 

                                                           
19

 Benny Rahmawan Noviadji, Op. cit, hlm. 11 
20
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c) Adanya permeabilitas cairan atau air dan juga gas 

yang terdapat pada produk makanan tersebut. 

2) Makanan yang rusak melalui proses mikrobiologi yang 

biasanya diikuti oleh kerusakan makanan yang melalui 

proses kimiawi 

3) Makanan yang rusak secara fisik yang paling sering 

disebabkan oleh goncangan akibat hentakan, suhu, 

cahaya, proses kesalahan penumpukan, dan juga 

gangguan yang ditimbulkan oleh tikus, serangga, dan 

hama lainnya 

4) Makanan yang rusak dikarenakan perubahan iklim 

sekitar seperti perubahan tingkat kelembaban dan 

temperatur atau suhu sebuah produk makanan. 

c. Klasifikasi Kemasan Makanan 

Kemasan makanan sering digunakan dan kita temui dalam 

kehidupan masyarakat. Pembungkus makanan juga mempunyai 

pembagian dan klasifikasi tertentu yaitu:
21

 

1) Berdasarkan Frekuensi Pemakaian 

Kemasan makanan biasa kebanyakan hanya dapat 

digunakan sekali atau sekali pakai (Disposable), yaitu 

kemasan makanan yang sudah digunakan untuk pertama 

kalinya harus langsung dibuang setelah digunakan 

hanya sekali. 

                                                           
21

 Ibid, hlm. 13 

Winando Mardyanto, Tinjauan Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap 
Pencantuman Label pada Kemasan Makanan dalam Perspektif Hukum di Kota Batam,  
UIB Repository©2019



29 

 

Universitas Internasional Batam 

Contohnya seperti kemasan permen, kemasan 

plastik, karton dus, pembungkus daun, dan makanan 

kaleng. 

a) Kemasan makanan juga ada yang dapat 

digunakan berulang kali (Multi Trip), yaitu 

kemasan makanan tersebut yang sudah 

digunakan sekali biasanya tidak dibuang oleh 

yang menggunakannya. Namun kemasan 

makanan tersebut dikembalikan lagi kepada 

penjual untuk didaur ulang menjadi suatu barang 

yang lain. 

Contohnya seperti jenis botol kecap, dan juga 

botol minuman 

b) Kemasan makanan juga ada yang tidak perlu 

dibuang saat sekali pemakaian (Semi 

Disposable), yaitu pembungkus makanan yang 

biasanya digunakan oleh penggunanya untuk 

kepentingan lain yang ada dilingkungan 

hidupnya. 

Contohnya seperti kaleng susu, kaleng biskuit, 

dan juga berbagai jenis botol lainnya yang 

digunakan untuk menampung atau menyimpan 

bumbu, gula, kopi, teh, dan lain sebagainya. 
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2) Berdasarkan Struktur Sistem Kemasan Makanan 

Kemasan makanan yang digunakan juga memiliki 

struktur masing-masing serta sistem atau cara 

membungkus makanan, yaitu:
22

 

a) Kemasan Primer 

Kemasan primer adalah pembungkus makanan 

yang digunakan untuk membungkus dan 

langsung memberi wadah kepada bahan 

makanan tersebut. 

Contohnya seperti botol minuman, kaleng susu, 

dan bungkus tempe 

b) Kemasan Sekunder 

Kemasan sekunder adalah pembungkus 

makanan yang digunakan untuk melindungi 

berbagai kelompok kemasan lainnya. 

Contohnya seperti kotak kayu yang dijadikan 

sebagai wadah buah-buahan yang dikemas, 

kotak karton yang dijadikan sebagai wadah 

kaleng susu, dan sebagainya 

c) Kemasan Tersier dan Kuarter 

Kemasan tersier dan kuarter adalah Kemasan 

makanan yang digunakan saat masih diperlukan 

lagi pengemasan makanan setelah kemasan 

                                                           
22
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makanan primer dan juga kemasan makanan 

sekunder. 

Contohnya seperti kemasan yang digunakan 

untuk dijadikan sebagai pelindung produk 

makanan selama pengangkutan. 

3) Berdasarkan Sifat Kekakuan Bahan Kemasan 

Kemasan makanan yang digunakan juga memiliki 

sifat kekakuan bahan kemasan makanan tersebut 

masing-masing, yaitu:
23

 

a) Kemasan Fleksibel 

Kemasan fleksibel adalah kemasan makanan 

yang dapat dilenturkan pada saat digunakan 

untuk pembungkusan makanan. 

Contohnya seperti kertas, plastik, dan kertas 

foil. 

b) Kemasan Kaku 

Kemasan kaku adalah pembungkus makanan 

yang bersifat sangat keras dan kaku sehingga 

tidak mudah untuk dilenturkan dan kemasan 

tersebut akan patah apabila dipaksa untuk 

dibengkokkan. 

Contohnya seperti kaca, gelas, logam, dan kayu 
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c) Kemasan Semi Kaku atau Semi Fleksibel 

Kemasan semi kaku atau semi fleksibel 

adalah Kemasan makanan yang mempunyai 

sifat campuran antara kemasan kaku dan 

kemasan fleksibel. 

Contohnya seperti botol plastik yaitu botol 

kecap, saus, atau susu dan kemasan bahan 

makanan yang memiliki bentuk pasta 

4) Berdasarkan Sifat Perlindungan Terhadap Lingkungan 

Kemasan makanan yang digunakan juga memiliki 

sifat perlindungan terhadap bahan pembungkus 

makanan tersebut masing-masing, yaitu:
24

 

a) Kemasan Hermetis 

Kemasan hermetis adalah pembungkus 

makanan yang memiliki wadah yang sempurna 

yang tidak dapat dilalui oleh zat gas. 

Contohnya seperti botol gelas, botol kaca, dan 

botol kaleng 

b) Kemasan Tahan Cahaya 

Kemasan tahan cahaya adalah kemasan 

makanan yang memiliki wadah yang tidak 

memiliki sifat transparan yang sangat cocok 

untuk membungkus makanan yang memiliki 
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kandungan vitamin dan lemak yang tinggi serta 

bahan makanan yang difermentasikan. 

Contohnya seperti pembungkus kertas, foil, dan 

logam 

c) Kemasan Tahan Suhu Tinggi 

Kemasan tahan suhu tinggi adalah 

pembungkus makanan yang memiliki wadah 

yang digunakan untuk melakukan proses 

pemanasan terhadap bahan makanan tertentu.  

Contohnya seperti pembungkus berbahan kaca 

atau stainless steel. 

5) Berdasarkan Tingkat Kesiapan Pakai 

Kemasan makanan yang digunakan juga memiliki 

tingkat kesiapan pakai terhadap bahan pembungkus 

makanan tersebut masing-masing, yaitu:
25

 

a) Kemasan Siap Pakai 

Kemasan siap pakai adalah kemasan makanan 

yang siap untuk dipakai dan diisi dengan produk 

yang memiliki bentuk yang telah sempurna 

sejak keluar dari proses produksi. 

Contohnya seperti kemasan kaleng, kemasan 

botol, dan lain-lain 
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b) Kemasan Siap Dirakit atau Kemasan Lipatan 

Kemasan siap dirakit atau yang biasa disebut 

dengan kemasan lipatan adalah kemasan 

makanan yang masih memerlukan tahap 

perakitan selanjutnya sebelum proses pengisian 

produk makanan. 

Contohnya seperti kemasan yang terbuat dari 

bahan ketas, foil atau plastik, dan kaleng yang 

memiliki bentuk lempengan dan silinder 

fleksibel. 

d. Fungsi Kemasan Makanan 

Zaman dahulu orang selalu berpendapat bahwa kemasan 

makanan hanya digunakan untuk membungkus makanan yang akan 

dijual. Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi 

kemasan makanan ini berfungsi untuk menjual apa yang dibungkus 

dengan kemasan makanan tersebut. 

Ada beberapa fungsi kemasan makanan modern yang akan 

dijelaskan oleh penulis dibawah ini yaitu:
26

 

1) Fungsi Proteksi 

Kemasan makanan yang digunakan harus 

memberikan perlindungan terhadap isi makanan yang 

dibungkus tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh 

kemasan makanan tersebut harus mencakup beberapa 
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hal yaitu ketahanan produk yang dikemas terhadap 

tekanan, suhu, temperatur, benturan, dan lain-lain. 

Harus diperhatikan juga produk yang akan dikemas 

harus dapat bertahan dari air, debu, oksigen, dan lain 

sebagainya. 

2) Fungsi Pengelompokan, Penempatan, dan Penyimpanan 

Kemasan makanan yang digunakan harus ideal atau 

sesuai standar yang dapat memberi jawaban terkait 

bagaimana sebuah produk harus dikelompokan atau 

ditempatkan untuk disimpan. Pada penggunaan 

kemasan makanan ini juga harus memperhitungkan 

bagaimana keadaan pembungkus makanan tersebut 

pada saat ditumpuk oleh benda lain atau dibawa dalam 

jumlah yang banyak.
27

 

3) Fungsi keamanan 

Keamanan makanan yang digunakan harus sudah 

teruji dengan baik oleh pihak yang bersangkutan untuk 

menjamin keamanan untuk digunakan oleh 

konsumennya. Apabila bahan yang hendak digunakan 

sebagai pembungkus makanan tersebut dapat memberi 

pencemaran secara kimiawi terhadap produk yang 

dibungkus, maka pembungkus makanan tersebut 

dianggap tidak aman dan tidak boleh digunakan dan 
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juga harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum 

digunakan apakah bahan pembungkus makanan yang 

akan digunakan tersebut dapat meracuni isi produk 

yang dibungkus. 

4) Fungsi Informasi 

Kemasan makanan yang digunakan harus teruji 

sangat ideal dalam memberikan informasi atau 

mempromosikan sebuah produk yang dibungkus oleh 

kemasan makanan tersebut. Informasi yang diberikan 

dapat disampaikan secara verbal ataupun visual dan 

yang paling penting adalah apakah bahan yang 

digunakan untuk memberi desain pada pembungkus 

makanan tersebut sudah memberikan informasi yang 

akurat, mudah dipahami, dan sudah detail untuk dapat 

diketahui oleh masyarakat terkait dengan komposisi 

makanan, tanggal kadaluwarsa, dan lain sebagainya.
28

 

5) Fungsi Kemudahan Fisik 

Kemasan makanan harus mudah untuk digunakan 

pada saat membungkus makanan, pengepakan, 

penggunaan maupun distribusi sebuah produk. 

Kemasan makanan yang mudah digunakan akan 

memberi kemudahan juga kepada penggunanya untuk 

membungkus sebuah produk. 

                                                           
28
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6) Fungsi Marketing 

Kemasan makanan yang digunakan harus dapat 

berperan juga sebagai fungsi marketing atau pemasaran 

sebuah produk. Kemasan makanan yang digunakan 

sangat memerlukan kepekaan desainer terhadap 

kebutuhan dan keinginan khalayak yang hendak 

membeli produk yang dikemas oleh pembungkus 

makanan tersebut.
29

 

Selain fungsi penting kemasan makanan yang disebutkan 

diatas, ada juga beberapa peranan penting kemasan makanan yang 

hendak digunakan sebagai suatu alat pemasaran, yaitu:
30

 

1) Kemakmuran Konsumen 

Kemasan makanan mempunyai peranan yang 

penting dalam pemasaran yaitu kemasan makanan yang 

digunakan harus dapat meningkatkan kekayaan 

konsumen dimana konsumen tersebut bersedia untuk 

membayar lebih mahal bagi penampilan, kemudahan, 

prestise, dan ketergantungan dari kemasan makanan 

yang lebih baik. 

2) Peluang Inovasi 

Kemasan makanan mempunyai peranan penting 

juga dalam pemasaran yaitu kemasan makanan yang 

                                                           
29
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digunakan akan memberikan keuntungan bagi 

produsennya apabila kemasan makanan tersebut sering 

berinovasi sehingga menjadi lebih inovatif agar 

kemasan makanan tersebut akan lebih bermanfaat untuk 

digunakan oleh konsumen.
31

 

3) Swalayan 

Kemasan makanan mempunyai peranan penting 

juga dalam pemasaran yaitu kemasan makanan yang 

digunakan harus lebih menarik untuk dilihat dan juga 

harus bisa memberi kesan yang menguntungkan dan 

juga meyakinkan konsumen terkait produk yang ingin 

dipasarkan. Semakin banyak kuantiti produk yang akan 

dijual maka kemasan makanan tersebut akan berfungsi 

lebih baik lagi dalam proses penjualan produknya. 

4) Citra Perusahaan dan Merk 

Kemasan makanan mempunyai peranan yang 

penting juga dalam pemasaran yaitu kemasan makanan 

yang digunakan harus diakui oleh banyak perusahaan 

yang ada terkait dengan kelebihan atau kekuatan produk 

yang dikemas dan kemasan yang digunakan tersebut 

sudah didesain dengan cermat dan akurat dalam 

memberikan informasi lebih cepat kepada konsumen 
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untuk mengenali produk sebuah perusahaan atau merk 

produk sebuah perusahaan. 

Sebuah kemasan makanan harus dapat memberikan 

pengaruh terhadap kepercayaan konsumen dan sikap baik dalam 

mengambil keputusan untuk mendapatkan sebuah produk yang 

diinginkan karena konsumen memberi penilaian terhadap sebuah 

produk pertama kalinya melalui kemasan makanan tersebut. Maka 

dari itu, fungsi pembungkus makanan harus mempertimbangkan 

beberapa faktor penting yang ada yaitu sebagai berikut :
32

 

1) Faktor Ekonomi 

Kemasan makanan harus memperhitungkan biaya 

produksi yang lebih efektif termasuk pemilihan bahan 

produk sehingga biaya yang diperlukan tidak melebihi 

budget yang sudah ditentukan. 

2) Faktor Pengaman 

Kemasan makanan harus melindungi produk dari 

berbagai faktor yang memungkinkan produk tersebut 

timbul kerusakan yang dapat disebabkan oleh 

perubahan cuaca, adanya benturan, adanya 

penumpukan, terkena sinar, terkontaminasi kuman dan 

lain sebagainya. 
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3) Faktor Komunikasi 

Kemasan makanan harus dijadikan sebagai media 

yang dapat berperan sebagai pemasaran produk tersebut 

yang memberikan keterangan serta penjelasan yang 

tepat terkait produk yang ingin dipasarkan agar mudah 

dipahami, dan juga dilihat oleh konsumen yang 

melihatnya. 

4) Faktor Pendistribusian 

Kemasan makanan harus mudah untuk 

didistribusikan dari pihak distributor sampai dengan 

pihak konsumen. Kemudahan proses penyimpanan 

sampai proses pemajangan harus dipertimbangkan agar 

produk dapat didistribusikan dengan lancar.
33

 

5) Faktor Estetika 

Kemasan makanan harus mempunyai keindahan 

yang mampu memberi daya tarik secara visual kepada 

konsumen yang mencakupi pertimbangan penggunaan 

bentuk, warna, merk, huruf, ilustrasi, dan juga tata 

letaknya untuk mencapai mutu daya tarik visual secara 

lebih optimal. 

6) Faktor Ergonomik 

Kemasan makaan harus memberi berbagai 

pertimbangan agar pembungkus makanan yang 
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digunakan mudah untuk dibawa, dibuka, dan dipegang 

agar produk yang dibungkus tersebut juga mudah untuk 

diambil dan dibuka isinya untuk dikeluarkan. 

7) Faktor Identitas 

Kemasan makanan harus mempunyai perbedaan 

dengan kemasan makanan yang lain, yakni adanya 

identitas produk dan keterangan produk agar lebih 

mudah dikenal untuk dapat dibedakan dengan berbagai 

macam produk lainnya.
34

 

5. Tinjauan Umum Tentang Label Kemasan Makanan 

a. Pengertian Label Kemasan Makanan 

Label kemasan makanan adalah keterangan yang terdapat 

pada kemasan suatu produk. Biasanya label kemasan makanan ini 

harus mencantumkan nama serta merk produk, komposisi produk, 

bahan penolong atau tambahan produk, informasi gizi produk, 

berat atau isi produk, keterangan legalitas dan keterangan 

kadaluwarsa produk tersebut.
35

 Label kemasan makanan 

merupakan salah satu faktor terpenting yang ada pada sebuah 

produk yang mempunyai tujuan untuk memberi kekuatan terhadap 

pemasaran produk atau sebagai suatu sarana dalam persaingan 

bisnis yang semakin ketat. 
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b. Syarat Label Kemasan Makanan 

Label yang terdapat pada kemasan makanan harus memuat 

beberapa syarat tertentu, yaitu : 

1) Label kemasan makanan harus memuat tulisan angka 

arab atau huruf latin untuk dapat diekspor keluar negeri 

apabila diperlukan 

2) Label kemasan makanan tidak boleh mudah lepas, 

rusak, luntur, atau tidak mudah dilihat dan dibaca. 

3) Label kemasan makanan harus memuat keterangan 

yang tepat dan akurat tanpa menyesatkan orang yang 

hendak membacanya. 

4) Label kemasan makanan tidak boleh memuat khasiat 

bagi obat yang terdapat pada produk tersebut. 

5) Label kemasan makanan yang dibuat untuk makanan 

olahan tidak boleh terdapat cantuman manfaat bagi 

kesehatan dengan didukung fakta ilmiah. 

6) Label kemasan makanan yang dibuat tidak boleh 

mencantumkan identitas serta nama dan logo lembaga 

yang melakukan analisis dan pengawasan terhadap 

makanan tersebut. 

Label kemasan makanan pada umumnya ditentukan syarat 

pentingnya bahwa : 

1) Setiap orang yang hendak memproduksi sebuah 

makanan dan ingin dimasukan kedalam sebuah 

Winando Mardyanto, Tinjauan Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap 
Pencantuman Label pada Kemasan Makanan dalam Perspektif Hukum di Kota Batam,  
UIB Repository©2019



43 

 

Universitas Internasional Batam 

kemasan makanan yang bertujuan untuk 

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib 

mencantumkan label kemasan makanan pada bagian 

dalam ataupun luar produk makanan. 

2) Pencantuman label kemasan makanan yang sudah 

dijelaskan atau yang sebagaimana tercantum pada poin 

(1) harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga 

label kemasan makanan tersebut tidak terlepas dengan 

mudah dari kemasannya, sehingga kemasan makanan 

tersebut tidak mudah luntur, tidak mudah rusak dan 

juga bagian kemasan makanan tersebut lebih mudah 

untuk dibaca dan dilihat sehingga dapat dipahami 

secara jelas.
36

 

Label kemasan makanan pada umumnya juga harus 

memiliki standar isi dari kemasan makanan tersebut yaitu : 

1) Label kemasan makanan yang dimaksud pada Pasal 2 

Ayat (1) yang berisi informasi mengenai produk 

makanan yang bersangkutan dengan kemasan makanan 

tersebut. 

2) Informasi yang tercantum pada label kemasan makanan 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus 

memuat informasi minimal mengenai: 

                                                           
36

 Indonesia, “Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, 

Pasal 2”, n.d. 

Winando Mardyanto, Tinjauan Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap 
Pencantuman Label pada Kemasan Makanan dalam Perspektif Hukum di Kota Batam,  
UIB Repository©2019



44 

 

Universitas Internasional Batam 

a) Nama produk makanan 

b) Berat atau isi bersih produk makanan 

c) Daftar bahan yang digunakan pada produk makanan 

d) Tanggal, bulan, serta tahun kadaluwarsa produk 

makanan 

e) Nama dan alamat pihak yang melakukan proses 

produksi terkait produk makanan tersebut dan juga 

pihak yang melakukan proses distribusi ke dalam 

seluruh wilayah Indonesia.
37

 

Label kemasan makanan pada umumnya juga dapat dibagi 

menjadi dua (2) bagian yaitu bagian utama dan juga bagian 

informasi dimana bagian utama label kemasan makanan terdapat 

pada bagian depan dan bagian informasi terdapat pada bagian 

belakang kemasan makanan tersebut dimana : 

1) Pada bagian utama label kemasan makanan tersebut 

harus memuat beberapa hal yaitu : 

a) Nama produk makanan 

b) Berat atau isi bersih produk makanan 

c) Nama dagang/merk produk makanan 

d) Nama dan alamat produsen, importir, atau 

distributor produk makanan 
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e) Nomor pendaftaran produk makanan yang 

didaftarkan kepada pihak Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk 

industri besar dan untuk industri kecil yaitu 

Perusahaan Industri Rumah Tangga (P-IRT) 

2) Pada bagian informasi label kemasan makanan atau 

bagian belakang harus memuat beberapa hal yaitu : 

a) Komposisi produk makanan (daftar bahan yang 

digunakan untuk memproduksi produk makanan 

tersebut) dimana komposisi produk makanan harus 

tertera secara berurutan berdasarkan jumlah bahan 

yang dipakai dari jumlah bahan yang paling banyak 

hingga yang paling sedikit 

b) Kode produksi produk makanan dimana yang 

mencantumkan juga kode barang dan kode dari 

pihak tertentu yaitu pihak lembaga Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dan Lembaga Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) 

c) Tanggal atau bulan atau tahun kadaluwarsa produk 

makanan dimana harus ditulis dengan jelas dan 

mudah dibaca pada bagian belakang pembungkus 

makanan.
38
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c. Fungsi Label Kemasan Makanan 

Label kemasan makanan pastinya mempunyai fungsi yang 

penting dalam membungkus sebuah makanan, yaitu: 

1) Identifikasi Produk 

Label kemasan makanan ini mempunyai fungsi untuk 

mengidentifikasikan produk dimana identifikasi produk 

ini bermaksud untuk memberikan informasi kepada 

konsumen terkait: 

a) Bahan apa yang dikemas  

b) Cara menangani produk 

c) Komposisi produk  

d) Cara menggunakan produk  

e) Tanggal kadaluwarsa 

f) Ukuran, volume, serta bobot makanan 

g) Lokasi produksi 

h) Nama produsen 

i) Customer service 

j) Cara penanganan kemasan bekas 

k) Identifikasi persyaratan lingkungan. 

2) Membantu Penjualan Produk 

Label kemasan makanan ini mempunyai fungsi untuk 

membantu penjualan produk dengan dijadikan sebagai 

media promosi bagi produk yang dikemas. Beberapa 
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aspek pemasaran yang ditargetkan adalah sebagai 

berikut: 

a) Mampu menarik perhatian 

Label kemasan makanan yang diperuntukkan untuk 

dijadikan sebagai media promosi harus memiliki 

warna, merk, bentuk, tata letak, dan juga foto yang 

menarik agar dapat menarik minat atau perhatian 

konsumen. 

b) Mempunyai daya tarik yang praktis 

Label kemasan makanan yang diperuntukkan untuk 

dijadikan sebagai media promosi harus mempunyai 

daya tarik yang praktis. Yang dimaksud dengan 

mempunyai daya tarik yang praktis yaitu label 

pembungkus makanan tersebut harus mudah untuk 

dibuka ataupun untuk ditutup, dapat digunakan 

kembali atau dapat didaur ulang, dapat diisi ulang 

lagi, dan yang terakhir volumenya sesuai dengan 

keinginan konsumen. 

3) Pemenuhan Peraturan Perundang-Undangan 

Label kemasan makanan ini mempunyai fungsi lain 

juga yaitu untuk memenuhi peraturan atau aturan yang 

ada pada ketentuan perundang-undangan terkait dengan 

label kemasan makanan yang hendak digunakan. 

Beberapa unsur yang harus ada pada label pembungkus 
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makanan untuk memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan adalah: 

a) Komposisi tabel sudah sesuai dengan kandungan 

bahan baku yang terdapat pada makanan tersebut 

b) Tanggal kadaluwarsa harus benar atau tidak 

menyesatkan 

c) Tidak boleh memberikan informasi yang dapat 

membuat konsumen merasa kebingungan atau 

keliru 

d) Label halal yang dimiliki dapat 

dipertanggungjawabkan 

e) Harus mempunyai nomor registrasi sertifikasi 

produk 

 

B. Landasan Yuridis 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 

a. Pasal 95 

1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan 

pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk 

halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan 

2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang 

dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 
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b. Pasal 96 

1) “Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan 

informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang 

setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli 

dan/atau mengonsumsi pangan 

2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait 

dengan asal, mutu, keamanan, kandungan gizi, dan 

keterangan lain yang diperlukan.” 

c. Pasal 100 

1) “Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat 

keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak 

menyesatkan 

2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau 

pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada 

label.” 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

a. “Hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam 

mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa 

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

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang sudah dijanjikan 

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

kondisi atau jaminan suatu barang dan/atau jasa 
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d. Hak untuk memberikan pendapat dan keluhan mengenai 

barang dan/atau jasa yang digunakan”
39

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan 

Pangan Olahan 

a. Pasal 2 

1) “Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan 

yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk 

diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan 

pangan 

2) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas 

dari kemasannya, tidak mudah rusak, tidak mudah luntur, 

serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah 

untuk dilihat dan dibaca” 

b. Pasal 3 

1) “Label sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) 

berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan 

2) Keterangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

sekurang-kurangnya adalah: 

- Nama Produk 

- Daftar atau Komposisi Bahan 

- Berat atau Isi bersih 

- Tanggal, Bulan, dan Tahun Kadaluwarsa 
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- Halal Bagi yang Dipersyaratkan 

- Nomor Izin Edar Bagi Pangan Olahan, dan 

- Nama dan Alamat Pihak Produsen atau Distributor 

Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia.” 

c. Pasal 9 

1) “Setiap orang yang memproduksi atau mendistribusikan 

pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan 

dilarang mencantumkan label yang tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

pemerintah ini.” 

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 

Tentang Label Pangan Olahan 

a. Pasal 2 

1) “Setiap orang yang memproduksi pangan olahan didalam 

negeri yang diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib 

mencantumkan label” 

b. Pasal 3 

1) “Label yang dicantumkan didalam dan/atau pada kemasan 

pangan wajib sesuai dengan label yang disetujui pada saat 

mengajukan izin edar 

2) Label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib 

dicantumkan pada bagian kemasan pangan yang mudah 

dilihat dan dibaca 
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3) Label sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib 

tidak mudah lepas dari kemasan pangan, tidak mudah 

rusak, ataupun luntur” 

c. Pasal 4 

1) “Setiap label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang 

diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai 

pangan olahan dengan benar dan tidak menyesatkan” 

 

C. Landasan Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Teori Perlindungan Hukum ini merupakan bagian dari upaya 

pemerintah dalam suatu Negara guna memberi perlindungan kepada 

masyarakatnya melalui beberapa sarana hukum yang ada dan 

mengetahui hak dan kewajibannya dalam menghadapi permasalahan. 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia 

merupakan sebuah implementasi terhadap prinsip perlindungan dan 

pengakuan terhadap martabat dan harkat manusia yang berasal dari  

prinsip Negara dan berdasarkan pancasila. Oleh karena itu, banyak 

sekali bentuk perlindungan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah 

untuk diberikan kepada masyarakatnya. 

Perlindungan hukum apabila ditinjau dari sumbernya terdapat 

dua (2) macam yakni Perlindungan Hukum Eksternal dan 
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Perlindungan Hukum Internal.
40

 Perlindungan Hukum Internal ini pada 

dasarnya merupakan perlindungan hukum yang dibuat sendiri oleh 

para pihak pada saat membuat perjanjian yang bertujuan untuk 

memenuhi kepentingan bersama dan mengurangi segala jenis resiko 

yang dapat merugikan kedua belah pihak. Sedangkan Perlindungan 

Hukum Eksternal pada dasarnya merupakan perlindungan hukum yang 

dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang 

lemah. Perlindungan yang diberikan kepada para pihak tidak boleh 

bersifat memihak, jadi harus memberikan perlindungan hukum secara 

seimbang kepada para pihak. Karena mungkin saja pada pembuatan 

perjanjian tersebut ada salah satu pihak yang lebih berkuasa daripada 

pihak mitranya.
41

 

Mengenai teori perlindungan hukum ini, ada beberapa ahli 

berikut yang mengemukakan pendapatnya, yaitu:
42

 

a) Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa perlindungan 

hukum adalah perlindungan dengan cara memberi ayoman 

terhadap hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 

mereka dapat menikmati semua hak yang telah diperoleh 

serta memperoleh perlindungan hukum 

b) Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa perlindungan 

hukum adalah perlindungan akan martabat dan harkat, serta 

                                                           
40

 Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 

2016), hlm. 159 
41

 Ibid, hlm. 163 
42

 Setiono, Rule of Law (supremasi hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3 

Winando Mardyanto, Tinjauan Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap 
Pencantuman Label pada Kemasan Makanan dalam Perspektif Hukum di Kota Batam,  
UIB Repository©2019



54 

 

Universitas Internasional Batam 

pengakuan terhadap perlindungan kepada subyek hukum 

yang memiliki hak asasi manusia berdasarkan ketentuan 

hukum yang ada dari kewenangannya 

c) CST Kansil mengungkapkan bahwa perlindungan hukum 

adalah perlindungan harus diberikan kepada masyarakat 

guna memberi keamanan dan nyamanan, baik secara fisik 

maupun pikiran dari ancaman pihak manapun dan 

perlindungan diberikan oleh aparat penegak hukum 

d) Muktie A. Fadjar mengungkapkan bahwa perlindungan 

hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap 

adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek 

hukum dalam hubungan mereka dengan sesama subyek 

hukum serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum 

manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan 

suatu tindakan atau perbuatan hukum.
43

 

Perundangan dan teori perlindungan hukum sebagaimana yang 

sudah disebutkan diatas mengambarkan betapa rinci dan adilnya 

penguasa untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak 

secara seimbang dan setara. Untuk membuat peraturan perlindungan 

hukum tersebut pastinya tidak mudah bagi pemerintah yang selalu 

berusaha untuk memberi perlindungan hukum yang optimal. 
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2. Teori Kepastian Hukum 

Teori Kepastian Hukum ini merupakan sebuah teori yang 

memiliki jaminan terhadap keadaan yang pasti serta ketentuan dan 

ketetapan yang sudah pasti. Semua ketentuan hukum yang ada sampai 

saat ini pastinya disusun berdasarkan adanya teori kepastian hukum, 

jika tidak ada maka suatu hukum tidak terdapat kejelasan mengenai 

kepastiannya sehingga hukum yang ada tidak akan ditaati atau tidak 

akan diterima oleh masyarakat.
44

 

Kepastian Hukum ini memiliki dua pengertian yaitu jaminan 

keamanan hukum bagi masyarakat karena dengan keberadaan aturan 

hukum yang bersifat umum maka masyarakat dapat mengetahui apa 

saja perbuatan dan tindakan yang boleh dilakukan oleh sebuah 

pemerintahan atau Negara kepada masyarakatnya, dan pengertian 

lainnya adalah keberadaan aturan hukum yang bersifat umum 

membuat masyarakat mengetahui tindakan dan perbuatan apa saja 

yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
45

 

Mengenai teori kepastian hukum ini, ada beberapa ahli berikut 

yang mengemukakan pendapatnya, yaitu: 

a) Hans Kelsen mengungkapkan bahwa kepastian hukum 

adalah sebuah sistem hukum yang lebih menekankan 

terhadap keharusan yang terjadi dengan menyertakan 

beberapa peraturan hukum yang ada. Peraturan yang 
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memuat aturan yang bersifat mengatur dan memaksa 

menjadi arahan bagi setiap orang untuk bertingkah laku 

dalam lingkungan masyarakat, baik dalam berhubungan 

dengan individu lain maupun dengan masyarakat. Aturan 

itu menjadi sebuah batasan bagi masyarakat untuk 

melakukan suatu tindakan tertentu terhadap individu. 

Adanya aturan dan pelaksanaanya dalam suatu tindakan 

tersebut menimbulkan kepastian hukum.
46

 

b) Utrecht mengungkapkan bahwa kepastian hukum 

mengandung 2 (dua) pengertian yaitu yang pertama adalah 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui lebih jelas tekait perbuatan apa saja yang boleh 

dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, dan yang kedua 

kepastian hukum merupakan keamanan hukum yang 

diberikan kepada individu dari kewenangan pemerintah 

karena dengan adanya aturan tersebut individu dapat 

mengetahui dengan jelas terhadap hal apa saja yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan atau dibebankan Negara terhadap 

individu.
47

 

c) Gustav Radbruch mengungkapkan bahwa kepastian hukum 

adalah bagian yang konsisten dari hukum yang harus 

dijalankan. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang 

harus diperhatikan demi menjaga ketertiban dan juga 
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keamanan suatu Negara. Pada akhirnya hukum positif 

tersebut harus selalu dijalankan didasari oleh teori 

kepastian hukum sehingga nilai yang diinginkan dapat 

tercapai yaitu kebahagiaan dan keadilan.
48

 

Tanpa adanya keberadaan kepastian hukum ini masyarakat 

menjadi bingung dan tidak tahu dengan jelas apakah tindakan atau 

perbuatan yang mereka lakukan itu benar atau tidak dimata hukum. 

Tidak adanya kepastian hukum ini dapat menyebabkan masyarakat 

melakukan tindakan melawan hukum walaupun secara tidak sadar 

sudah mereka lakukan. 

Keberadaan kepastian hukum ini sangat dibutuhkan agar 

masyarakat dapat mengetahui kejelasan dan kepastian mengenai hak 

dan juga kewajiban setiap orang yang wajib dilaksanakan berdasarkan 

hukum, serta masyarakat dapat mengetahui juga bahwa suatu 

perbuatan yang dilakukan tersebut apakah diperbolehkan atau dilarang 

dan apabila perbuatan yang dilakukan salah apa saja konsekuensi atau 

akibat hukum yang dapat diterima oleh subjek hukum secara pasti. 
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