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ABSTRAK 

 Makanan ringan yang diproduksi oleh usaha mandiri atau yang lebih dikenal 

home industry yang banyak dipasarkan diwarung-warung tradisional maupun pasar-

pasar tradisional. Sebagian besar produk tersebut tidak mencantumkan tanggal 

kadaluwarsa. Peredaran makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal 

kadaluwarsa merupakan salah satu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku 

usaha yang berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai produk pangan yang 

aman untuk dikonsumsi. Sehingga mempunyai dampak bagi keberlangsungan usaha 

produsen makanan tingan dan konsumen membutuhkan perlindungan hukum dalam 

transaksi jual beli terutama dalam pada produk makanan ringan yang tidak sesuai 

ketentuan. Pada Kecamatan Sekincau makanan ringan setiap harinya selalu diburu 

oleh masyarakat, makanan ringan yang di produksi oleh home industri, sebagian 

besar dari produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya. 

 Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana dampak 

produk makanan ringan home industry tanpa tanggal kadaluwarsa bagi pelaku 

ekonomi di Kecamatan Sekincau 2) Bagaimana perlindungan konsumen terhadap 

produk makanan home industry tanpa tanggal kadaluwarsa di kecamatan Sekincau? 

3) Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap perlindungan konsumen pada 

produk makanan ringan home industry tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan 

Sekincau. Bertujuan untuk megetahui dampak produk makanan ringan home industry 

tanpa tanggal kadaluwarsa bagi pelaku ekonomi dan perlindungan konsumen 

terhadap produk makanan ringan home industry tanpa tanggal kadaluwarsa di 

kecamatan Sekincau  

 Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yaitu 

penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan 

data penelitian ini adalah berupa studi lapangan da studi kepustakaan. Studi lapangan 

yang meliputi observasi secara langsung, wawancara, dan kuesioner kepada 21 

produsen makanan ringan home industry. Studi pustaka yang dilakukan untuk 

mencari dokumen-dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. 

 Hasil wawancara produsen yang sudah mencamtukan tanggal kadaluwarsa 

mengatakan bahwa terdapat dampak yang mereka peroleh, sedangkan produsen yang 

belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa mengatakan tidak memperoleh dampak 

jika tidak mencantukan tanggal kadaluwarsa. Namun dapat dilihat dari pendapatan 

produsen yang sudah mencantumkan tanggal kadaluwarsa lebih tinggi pendapatanya 

dibandingakan yang belum mencantukan tanggal kadaluwarsa. Hasil kuesioner para 

produsen Hak-hak konsumen yang sudah diberikan produsen seperti hak untuk 

memilih dan hak untuk didegar namun yang masih belum didominasi yaitu hak 

memperoleh keamanan dah hak memperoleh informasi. Hak-hak konsumen dalam 

Islam produsen sudah sepenuhnya sesuai dengan hak-hak konsumen dalam Islam. 



 

 
 

MOTTO 

  

                        

                      

      

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan 

membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti 

membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu 

kesatuan.(Q.S An-Nisa(4):29)
1
 

 

 

 

 

  

                                                             
1  Departemen, RI Al-Qur’an dan Terjemahan IKAPI, Bandung,h. 83 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang penulisan 

skripsi ini untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul skripsi ini yang 

berakhir dengan kesalahan dalam pemahaman dikalangan pembaca. Maka 

penulis akan menjelaskan dengan memberi arti pada beberapa istilah yang 

terkandung di dalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini 

berjudul : “Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa 

Implikasinya terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen 

(Studi: Home Industry Kec Sekincau Kab Lampung Barat)”. Adapun 

beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :  

1. Produk  

adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunannya atau 

nilainnya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi 

itu.
2
 

2. Industri Rumah Tangga (home industry) 

adalah perusahaan atau industri yang pekerjanya adalah anggota 

keluarga itu sendiri.
3
 

                                                             
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pt Gramedia 

Pustaka Utama 2011),h.1103 

 
3
 Eti Rocaety, Kamus Istilah Ekonomi,  (Jakarta : PT Bumi Aksara,2007), h.146 



 

 
 

3. Tanpa tanggal kadaluwarsa 

adalah tanpa ada batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha 

terhadap keamanan produk yang diproduksinya.
4
  

4. Implikasi 

 adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang 

dirasakan ketika melakukan sesuatu.  

5. Pelaku Ekonomi 

 Adalah seorang individu-individu, kelompok-kelompok atau lembaga-

lembaga yang ikut aktif dalam melakkan kegiatan perekonomian baik 

melakukan kegiatan perekonomian baik itu kegiatan produksi, distribusi, 

mapun konsumsi. 

6. Perlindungan Konsumen 

 adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen.
5
 

Berdasarkan penegasan judul di atas yaitu produk home industry tanpa 

tangga kadaluwarsa implikasinya terhadap pelaku ekonomi dan perlindungan 

konsumen yakni dimana peneliti mengfokuskan penelitiannya pada produk 

makanan ringan yang diproduksi oleh home industry tanpa tanggal 

kadaluwarsa pada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.  

 

                                                             
4
 Ahmadi Miru,Sutarman Yodo,Op.Cit.h.77 

 
5
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 



 

 
 

B. Alasan Memilih Judul 

     Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara 

obyektif dan secara subyektif adalah sebagai berikut :  

1. Secara  Objektif 

Keberagaman  industri di Indonesia  membuat bermacam-macam yang 

diproduksi oleh  para produsen. Mulai dari yang sudah memenuhi standar 

dan banyak pula yang melakukan-melakukan penyimpangan. Bahkan  

penyimpangan tersebut bukan hanya industri-industri besar saja yang 

melakukan melainkan home industry melakukan hal tersebut. 

Pada Kecamatan Sekincau maraknya peredaran makanan ringan yang 

tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa membuat masyarakat sebagai 

konsumen mengeluhkan keberadaan hal tersebut dan sebagian masyarakat 

menomor duakan kesehatanya. Sehingga menimbulkan dampak negatif  bagi 

konsumen jika tidak adanya tanggal kadaluwarsa pada produk. Tanpa 

produsen sadari bahwa hal tersebut menjadi dampak negatif pula bagi 

usahanya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Maka dari itu peneliti tertarik meneliti permasalah ini untuk melihat 

bagaimana produk home industry tanpa tanggal kadaluwarsa implikasinya 

terhadap pelaku ekonomi dan perlindungan konsumen pada kawasan 

Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat ini memungkinkan untuk 

diadakan penelitian.  

 



 

 
 

2. Secara Subjektif  

a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas 

sebelumnya oleh para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung khususnya 

untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.  

b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat 

adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan 

informasi lainya yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder 

dan data primer memiliki kemudahan akses serta akses letak objek 

penelitian mudah dijangkau oleh penulis. 

C. Latar Belakang 

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang 

perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi 

barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi yang 

didukung dengan kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas 

ruang gerak arus transaksi barang atau jasa. Akibat barang atau jasa yang 

ditawarkan bervariasi yang dihasilkan oleh para produsen baik industri-

industri besar atau industri yang kecil sekalipun yang lebih dikenal home 

Industry.  

Produk-produk yang dihasilkan oleh home industry yang merupakan 

salah satunya yaitu makanan ringan.
6
 Makanan-makanan ringan tersebut harus 

didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan, sehingga makanan-

                                                             
6
 Lincolin Arsyad,Ekonomi Pembangungan (Yogyakarta:UPP STIM YKPN,2015 ),h. 464 



 

 
 

makanan yang tidak memenuhi standar, persyaratan kesehatan dan 

membahayakan kesehatan dapat dilarang untuk diedarkan. 

Makanan ringan yang diproduksi oleh usaha mandiri atau yang lebih 

dikenal home industry yang banyak diperjual belikan atau dipasarkan 

diwarung-warung tradisional maupun pasar-pasar tradisional. Sebagian besar 

produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Masa kadaluwarsa 

suatu produk makanan yang mencantumkan berupa tanggal, bulan dan tahun, 

dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi 

kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Pencantuman 

tanggal kadaluwarsa bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual, dan 

produsen. Mencantukan tanggal kadaluwarsa terhadap produk makanan 

konsumen memperoleh informasi yang jelas dari keamanan produk distributor 

dan penjual dapat mengatur stok simpan produk yang diperjual belikan.
7
 

Selain tidak memuat mengenai tanggal kadaluwarsa pada produk 

makanan ringan yang diproduksi, pelaku usaha juga tidak memiliki sertifikat 

halal. Padahal label merupakan syarat utama pada pada sebuah produk, 

dengan adanya lebel konsumen secara tepat dapat menetukan pilihan sebelum 

membeli atau mengonsumsi produk makanan ringan dengan tidak adanya 

informasi  yang  jelas pada kemasan maka kecurangan yang dilakukkan oleh 

pelaku usaha dapat terjadi. Bagi pelaku usaha atau produsen, mereka perlu 
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menyadari, bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung pada 

konsumen. Untuk itu mereka mempunyai kewajiban untuk memproduksi 

barang dan jasa sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan 

kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar tentang 

berhubungan dengan masalah keamanan, kesehatan maupun keselamatan 

konsumen. Masa konsumsi dari suatu produksi pangan menjadi arti yang 

sangat penting.
8
 

Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dalam setiap 

transaksi yang dilakukan dengan konsumen. Hal tersebut membuat posisi 

konsumen dan pelaku usaha memiliki kecendrungan mencelakakan kosumen 

dengan peredaran produk-produk yang diproduksi oleh pelaku usaha. 

Pemberian sanksi hukum pada pelaku usaha yang melanggar hak-hak 

konsumen adalah upaya negara untuk menciptakan suatu konsep negara 

sejahtera (walfare state) dimana Negara dituntut untuk bertanggung jawab 

terhadap masalah ekonomi soisal yang berkaitan dengan perlindungan 

konsumen yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. 

Islam sebagai agama fitrah dan rahmatan lil alamin memberikan 

solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan kehidupan masyarakat dari 

keterpurukan. Islam menawarkan konsep bisnis yang bersih dari berbagai 
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perbuatan kotor dan tercela yang jauh dari keadilan dengan memelihara 

akhlak (etika). 

Hubungan akhlak dengan ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam 

ajaran islam, sebab aktivitas ekonomi dikendalikan oleh norma-norma akhlak 

(etika). Al- Qur’an menegaskan bahwa bisnis adalah tindakan yang halal dan 

diperbolehkan. Perdagangan yang jujur dan bisnis transparan sangat dihargai, 

direkomendasi, dan dianjurkan
9
. 

Pondasi Islam tersebut berakar pada tauhid, risalah, dan akhirat, tidak 

biasa mengadopsi nilai-nilai jahiliyah. Selain memperhatikan nilai-nilai 

akhlak yang mulia Nabi Muhammdan SAW juga mempehatikan pelembagaan 

,penegakan, dan pelestarian nilai-nilai tersebut dengan memerintahakan  

setiap orang untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Memerintahkan 

kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar merupakan sifat orang-orang 

yang yang beriman, sebagai mana firman Allah SWT : 
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Artinya:(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi 

yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan 

Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka 

mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari 

mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka 

segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang 

buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-

belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang 

beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan 

mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-

Qur’an), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.(QS Al-

A’raf:157)
10

 

Hukum Islam yang bersifat universal dan mengandung unsur-unsur 

yang kuat dalam menghadapi perkembangan kemajuan perilaku masyarakat 

membuktikan hukum Islam pemikiran yang tidak terbatas pada sistem hukum 

positif yang ada di Indonesia.  

Islam mengatur secara jelas dan tegas  apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan dalam kegiatan bisnis, Al-Qur’an menjelaskan hak dan batil tidak 

boleh dicampur jika ada suatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan 

dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti halnya peraktik bisnis yang yang 

diharamkan dalam  Islam dalam bentuk penipuan produk barang atau jasa. 

Untuk tidak  mengurangi atau mengambil  apa yang  menjadi hak orang lain,  

sebagai mana firman Allah SWT : 
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Artinya; Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan(QS Al-Syu’ara :183)
11

 

Pada hakikatnya Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan 

produk barang atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang atau jasa 

secara jujur dan transparan. Ada kesulitan yang dihadapi perkembangan 

hukum apabila tidak berprinsip pada hukum Islam. Oleh karena itu, untuk 

menghindari kesulitan dalam suatu hukum terhadap suatu perkara 

disepakatilah maslahahnya.  Pemahaman yang semakin baik tentang agama 

membuat masyarakat yang pada umumnya merupakan konsumen muslim 

semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. 

Pada Kecamatan Sekincau makanan ringan setiap harinya selalu 

diburu oleh masyarakat, makanan ringan yang di produksi oleh home industri  

yang selalu diminati dengan alasan sesuai dengan selera lidah mereka yang 

masih mencintai makan ringan tradisional. Selain sesuai dengan selera lidah 

mereka makanan ringan ini pun mudah untuk didapatkan, karena pemasaran 

yang dilakukan produsen tidak ada henti-hentinya disetiap warung-warung 

tradisional dan pasar-pasar tradisional. Murah meriahpun menjadi alasan 

mereka pula, yang dapat di jangkau oleh semua kalangan masyarakat tanpa 

mereka ketahui sebagian besar dari produk tersebut tidak mencantumkan 
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tanggal kadaluwarsa pada produknya. Maraknya peredaran makan ringan 

industri rumah tangga (home industry) yang tidak mencantumkan tanggal 

kadaluwarsa membuat sebagian dari masyarakat Kecamatan Sekincau 

mengeluhkan keberadaan hal tersebut dan sebagian masyarakat menomor 

duakan kesehatanya dan membuat perkembangan home industry di kecamatan 

Sekincau terkesan begitu-begitu saja. Home industry produk makanan ringan 

pada Kecamatan Sekincau berjumlah sebanyak 21 produsen  yang terdiri dari 

berbagai jenis produk seperti kripik singkong, kripik pisang,  kripik talas,  

kripik tempe, klanting, jamur krispi, makaroni, onde-onde ketawa dan roti.
12

  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik menganalisis 

dalam penelitian yang berjudul “Produk Home Industry Tanpa Tanggal 

Kadaluwarsa Implikasinya terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan 

Konsumen”(Studi pada Home industry Kecamatan Sekincau Kabupaten 

Lampung Barat). 
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D. Batasan Masalah  

 Berdasarkan identifikasi masalah yang ada yaitu produk home industry 

tanpa tanggal kadaluwarsa implikasinya terhadap pelaku ekonomi dan 

perlindungan konsumen. Maka penelitian ini mengfokuskan pada hal sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini akan berfokus pada pemasaran produk dan perlindungan 

konsumen terhadap produk home industry tanpa tanggal kadaluwarsa pada 

kecamtan Sekincau Kabupaten Lampung Barat 

2. Produk home industry yang akan diteliti yaitu produk makanan ringannya 

yang berada di kecamatan Sekincau kabupaten Lampung Barat 

3. Responden dalam penelitian ini adalah produsen makanan ringan home 

industry kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana dampak produk makanan ringan home industry tanpa tanggal 

kadaluwarsa bagi para pelaku ekonomi Kecamatan Sekincau kabupaten 

Lampng Barat? 

2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk makanan ringan 

home industry tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Sekincau 

Kabupaten Lampung Barat? 

3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap perlindungan konsumen 

pada produk makanan ringan home industry tanpa tanggal kadaluwarsa di 

Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat? 



 

 
 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahi dampak produk makanan ringan home industry tanpa 

tanggal kadaluwarsa bagi para pelaku ekonomi Kecamatan Sekicau 

kabupaten Lampng Barat 

b. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap produk makanan 

ringan industri rumah tangga (home industry)  tanpa tanggal 

kadaluwarsa di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat 

c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap perlindungan 

konsumen pada makanan ringan industri rumah tangga (home 

industry) tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Sekincau 

Kabupaten Lampung Barat 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis 

           Pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana 

yang telah diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman 

bagi pembaca mengenai produk home industry tanpa tanggal 

kadaluwarsa implikasiya terhadap pelaku konsumen dan perlidungan 

konsumen. Secara teoritis manfaat penulisan akan membawa 

perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai 



 

 
 

pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam studi pada home 

industry pada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung barat. 

b. Secara Praktis  

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan 

kegunaan praktis pada penelitian ini sebagai berikut: 

1) Bagi Produsen 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

produsen agar mencantumkan lebel dan tanggal kadaluwarsa 

pada setiap produk yang diproduksiya.   

2) Bagi BPOM dan Lembaga-Lembaga terkait 

 Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk lebih 

meningkatkan pengawasan terhadap makanan-makanan yang 

beredar pada masyarakat. 

3) Bagi Mahasiswa dan Masyarakat luas 

 Penelitian ini Sebagai bahan rujukan bagi  kelangan 

mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang 

yang ingin memperdalam Ilmu Ekonomi Islam disetiap 

perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

G. Metode Penelitian 

Metodelogi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara 

yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “Logos” yang artinya ilmu atau 



 

 
 

pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara menggunakan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai tujuan.
13

 

1. Jenis Penelitian 

a. Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah lapangan (Field 

research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek 

penelitian yang diteliti yaitu para produsen home industri. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk 

mengekplorasi dan memotret situasi soaial secara menyeluruh, luas dan 

mendalam.
14

 Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara 

sistematis dan akurat fakta dan krakteristik bidang tertentu. Sedangkan 

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami 

fenomena sosial (tindakan manusia) dimana data hasil penelitian tidak 

diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data yang dilakukan 

secara induktif. Dalam penelitian ini meneliti tentang produk home 

industry tanpa tanggal kadaluwarsa implikasinya terhadap pelaku 

ekonomi dan perlidungan kosumen di kawasan  Kecamatan Sekincau 

Kabupaten Lampung Barat. 
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b. Subjek dan Objek Penelitian  

1) Subjek dalam penelitian ini adalah Seluruh Produsen Makanan 

Ringan Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat.  

2) Objek dalam penelitian ini adalah Produk  Home Industry tanpa 

tanggal kadaluwarsa implikasiya terhadap pelaku ekonomi dan 

perlindugan konsumen Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung 

Barat. 

2. Sumber Data 

     Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data atau informasi dengan 

cara membaca, mengutip, dan menyusunnya, berdasarkan data-data yang telah 

diperoleh. Dalam penelitian skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari 

data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

     Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang 

ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi 

yang lebih jelas diperoleh dengan observasi langsung pada lokasi 

penelitian, wawancara yaitu dengan mepersiapkan pertanyaan-pertanyaan 

terlebih dahulu sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya 

variasi-variasi pertanyan yang sesuai dengan situasi ketika wawancara. 

Selain wawancara penulis juga menggunakan kuesinoer (angket).  



 

 
 

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lokasi, 

yaitu dari para produsen makanan ringan home industry yang berada 

disekitar kawasan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung barat. Data 

ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi 

mengenai produk home industry tanpa tanggal kadaluwarsa implikasinya 

terhadap pelaku ekonomi dan perlidungan kosumen dikawasan 

Kecamatan Sekincau Lampung Barat. 

b. Data Sekunder 

Selain data Primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis 

juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal.
15

 Dalam 

penelitian ini penulis mendapatkan data dari kantor Kecamatan Sekincau, 

buku-buku literatur, internet ,jurnal, skripsi yang terkait serta data lainya 

yang dapat membantu ketersedian data yang relevan dengan dengan tema 

penelitian ini. 

3.  Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
16
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Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat produsen 

makanan ringan home industry pada Kecamatan Sekincau  yang berjumlah 

21 produsen produk makanan ringan home industry tersebut pada 

Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan krakteristik yang di miliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penulis tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada dari populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu.
17

 

Dalam menetapkan sampel penulis menggunakan teknik sapling jenuh 

adalah teknik penentan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Hal ini digunakan bila jumlah sampel relative kecil 

kurang dari 30 orang.
18

  Maka dari itu diambil sampel sebanyak 21  

produsen makanan ringan home industry yang beredar diwilayah 

Kecamatan Sekincau. 
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Tabel 1 

Data Jumlah Produsen Makanan Ringan Home IndustryKecamatan Sekincau 

No Jenis Produk Jumlah Home Industry 

1 Kripik Singkong  6 

2 Kripik Tempe 3 

3 Kripik Talas 1 

4 Kripik Pisang 4 

5 Jamur Krispi 1 

6 Kelanting  1 

7 Makaroni  2 

8 Onde-onde ketawa 1 

9 Roti  2 

 Jumlah 21 

 Sumber : data  Kecamatan Sekincau tahun 2017  

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk 

mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri 

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu 

wawancara dan kuisioner. Kalau wawancara dan kuisioner selalu 

berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga obyek-obyek alam lain
19

.  
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Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung 

pada home industri daerah Sekincau Lampung Barat untuk 

mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam 

guna mendapatkan informasi. 

b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil.
20

  

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 

menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek 

penelitian. Yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah 

produsen makanan ringan home industry didaerah Kecamatan 

Sekincau Kabupaten Lampung Barat. 

c. Kuesioner (Angket) 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 

dengan variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan 
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dari responden. Selain itu kuesioner juga cocok digunakan bila 

responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas. Kuesioner 

dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat 

diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui 

pos, atau internet
21

. 

 Kuesioner yang digunakan yaitu yaitu koesioner langsung yang 

ditunjukan kepada produsen makanan ringan  home industry 

mengenai produk home industry tanpa tanggal kadaluwarsa 

implikasinya terhadap pelaku ekonomi dan perlindungan konsumen 

Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.  

5. Metode Analisis Data 

Setelah keseluruhan data dikumpul maka selanjutnya adalah penulis 

menganilisis data tersebut diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan 

menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan. Analisis data merupakan 

proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan 

agar dapat dipahami dan temuan dapat diinformasikan kepada orang lain
22

. 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikif deduktif 

produk home industry tanpa tanggal kadaluwarsa implikasinya terhadap 

pelaku ekonomi dan perlindungan konsumen Kecamatan Sekincau Kabupaten 

                                                             
 21 Ibid.h. 142  
 

22
 Kasmadi dan Nia Siti Sunariah, Panduan Moderen Penelitian Kualitatif, 

(Bandung,Alfabeta,), h. 74  



 

 
 

Lampung Barat, sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Data hasil analisis 

tidak menggunakan angka-angka, tetapi dideskriptifkan berdasarkan data hasil 

kuesioner, wawancara dan observasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Strategi Bisnis  

1. Bauran Pemasaran 

  Ukuran keberhasilan perusahaan dalam menetapkan strategi 

pemasarannya adalah mampu memberikan kepuasan kepada pelaggan.
23

 

Semakin banyak pelanggan yang menerima produk atau jasa yang 

ditawarkan, semakin puas, dan ini berarti strategi yang dialankan sudah 

cukup baik dan berhasil. Pada pemasaran dikeal dega strategi yang 

berorientasi pada produk (product), harga (price), promosi (promotion) 

dan saluran distribusi (place) yang terangkum dalam bauran pemasaran 

(marketing mix). 

  Panji Anoraga mendefinisikan bauran peasara adalah variabel-variabel 

yang dapat dikendalikan oleh perusahaa ag terdiri dari produk, harga, 

distribusi dan promosi. Bauran pemasaran menurut Sofjan Assauri ialah 

sekumpulan keputusan tentang harga, produk, saluran distribusi, 

komunikasi dan manajemen hubungan pelanggan yang merupakan 

pengimplementasian strategi peasaran.
24
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  Bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran secara taktis 

terkedali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang 

diiginkan dipasaran. Bauran peasaran terdiri dari produk,harga, tempat, 

dan promosi.  

  Pendapat lain menyatakan bahwa bauran pemasaran adalah kegiatan 

mengkombinasikan beberapa berbagai kegiatan marketing agar dicapai 

kobinasi maksimal dan hasil yang paling memuaskan ada empat elemen 

yang tercakup dalam elemen bauran pemasaran ini dikenal dengan elemen 

4P yaitu produk, price, place dan promotion
25

 

  Bauran pemasaran atau markrting mix adalah taktik dalam 

mengintegrasikan tawaran, logalistik dan kombinasi produk atau jasa 

anda. Dengan marketing mix, anda tidak hanya membuat penawaran yang 

menarik, tetapi juga harus menampilkan taktik yang tepat dalam 

mendistribusikan dan mempromosikan. Hal demikian dikatakan oleh 

Hermawan Kartajaya.
26

 

 

  Bauran pemasaran dapat diartikan sebagai kombinasi dari variabel-

variabel produk, harga, promosi, dan tempat yang digunakan dalam 

kegiatan pemasaran guna untuk mencapai sasaran yang dituju. Strategi 

bauran pemasaran merupakan bagian dari strategi pemasaran dan 

berfungsi sebagai pedoman dalam menggunakan unsure-unsur atau 

variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan pimpinan 
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perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam bidang 

perusahaan..
27

 

2. Produk 

      Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar 

untuk memuaskan sesuatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang 

fisik, jasa, pengalaman, acara, tempat, proprerti, organisasi, informasi, dan 

ide. Produk yaitu setiap apa saja yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk 

mendapatkan peratian konsumen yang dapat memenuhi kebutuhan.
28

 

      Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala 

sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen barang atau jasa. Cara penyediaan produk yang tepat bagi pasar 

yang dituju dapat memuaskan konsumennya dan dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaan dalam jangka panjang melalui penjualan. 

3. Pengembangan Produk 

 Pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan pendefisian manfaat 

yang akan ditawarkan oleh atribut produk seperti mutu, fitur, dan desain. 

Selain itu menambah nilai suatu produk maka perusahaan dapat 

memberikan suatu merek pada produk yang akan dijualnya. Pelanggan 

tidak hanya membeli produk fisiknya saja tetapi juga manfaat yang 
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diberikan suatu produk. Untuk meyakinkan pelanggan bahwa suatu 

produk akan berfungsi seperti yang diharapkan, perusahaan biasanya 

memberikan garansi. Demikian pula halnya bagi produk-produk tertentu 

biasanya barang-barang yang tahan lama dan produk industrial 

membutuhkan servis selama masa manfaat mereka. Pendek kata sesuatu 

yang berkenaan dengan produk merupakan salah satu yang berkaitan 

dengan produk merupakan salah satu bagian dari stategi manajemen 

pemasaran, agar dapat diyakinkan bahwa produk yang dihasilkan adalah 

produk yang betul-betul memberikan kepuasan kepada konsumen.
29

  

a. Kualitas  

 Menurut The American Society for Quality, kualitas 

adalah sebagian karakteristik dari produk yang bergantung 

untuk memuaskan pelanggan yang dinyatakan atau tersirat. 

Kualitas produk adalah salah satu sarana positioning utama 

pemasaran. Kualitas mempunyai dampak langsung pada 

kinerja produk atau jasa oleh karena itu, kualitas berhubungan 

erat dengan dengan nilai kepuasan pelanggan. 

b. Desain 

 Desain merupakan faktor yang sering emberikan 

keuggulan kompetitif kepada perusahaan. Desain adalah 

totalitas fitur yang empengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi 
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produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Desain yang baik 

dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang 

kebutuhan pelanggan.  

c. Merek 

 Merek merupakan sebuah nama, istilah, tanda lambang, 

atau desain atau kombinasi dari semua ini, yang menunjukan 

idientitas pembuat penjual produk. Konsumen memandang 

merek merupakan sebagian dari produk merek membatu 

konsumen mengenali produk yang bisa menguntungkan 

mereka. Merek yang kuat meberikan keuntungan akan 

kesadaran dan loyalitas merek dari konsumen yang tinggi suatu 

merek merupakan janji penjual menyerahkan seperangkat 

atribut, manfaat dan jasa kepada pembeli secara konsisten. 

Merek terbaik membawa jaminan mutu, oleh karena itu 

penting nya merek dalam sebuah produk. 

4. Manfaat Bauran Pemasaran 

 Manfaat strategi pemasaran bagi perusahaan merupakan dasar 

dan arah perusahaan tersebut agar dapat mencapai tujuan perusahaan. 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Purnomo dan 

Zulkifliansyah bahwa : 

 Starategi Pemasaran dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengkomunikasikan perusahaan dengan arah yang hendak ditempuh 



 

 
 

untuk mencapai tujuan tersebut pihak-pihak yang punya kepentingan 

terhadap perusahaan. 

 Maka jelas bahwa strategi perusahaan merupakan salah satu 

poin sangat penting dan harus ditetapkan oleh semua perusahaan jasa 

maupun non jasa. Setiap perencanaan yang matang dan sedikit resiko 

akan membantu perusahaan untuk tetap bersaing.
30

 

5. Pemasaran dalam Islam  

 Dalam Islam pemasaran adalah bentuk muamalah yang 

dibenerkan sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dan 

hal-hal yang terlarang oleh ketentuan syariah. 

 “Muhammad Kertajaya dan Muhammad Syair sula 

mendefinisikan pemasaran syariah adalah sebuah disiplin strategi yang 

mengarahkan, proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari 

inisiator kepada stakeholdernya, yang dalam keseluruhannya 

prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam 

Islam.”
31

 

 

 Hal ini berarti dalam pemasaran syariah, seluruh proses dalam 

penciptaan, penawaran, perubahan nilai value, tidak boleh ada hal-hal 

yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah Islam. 

Sepanjang hal tersebut dapat dijamin dan penyimpangan prinsip-

prinsip muamalah Islami tidak terjadi dalam suatu transsaksi atau 
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dalam proses suatu bisnis, maka bentuk transaksi apapun dalam 

pemasaran diperbolehkan.
32

 

 Syariah Maerketing merupakan suatu kegiatan pemasaran yang 

dilandasi semagat ibadah kepada Allah SWT, berusaha semaksimal 

mungkin dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk 

kepentingan golongan apa lagi kepentingan pribadi. Bisnis yang 

didasari dengan keikhlasan semata-mata untuk mencari ridho Allah, 

maka seluruh bentuk transaksinya menjadi nilai ibadah dihadapan 

Allah SWT. Firman Allah dalam Al-Qura’an (Al-Jumu’ah(62) :10) : 

                       

             

Artinya : 

 Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

 muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

 banyak-banyak supaya kamu beruntung.
33

 

 

 Ayat diatas dapat dijelaskan makna dalam kata “carilah karunia 

Allah” yang digunakan didalamnnya dimasudkan untuk segala usaha 

yang halal yang melibatkan orang untuk memenuhi kebutuhannya. 

Didalam Islam bkanlah suatu larangan apabila hamba-hambang-Nya 

mempunyai rencana atau keyakinan untuk berhasil dalam usahanya, 
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namum dengan syarat harus sesuai dengan da tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. 

 Dalam memasarkan suatu produk harus dilakukan dengan baik 

dega rasa suka sama suka. Sebab Allah membenci transaksi jual beli 

yang yang mengandung batil, dzalim dan paksaan hanya demi 

mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam Q.S An-Nisa (4) : 29 

Allah berfirman : 

                      

                   

      

Artinya : 

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

 memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

 dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

 di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu 

 Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
34

 
 

Islam tidak pernah melarang umatnya untuk berbisnis, bahkan Nabi 

Muhammad pun telah mencontohkan bisnis sebagai mata pencaharian 

umatnya. Akan tetapi dalalm berbisnis harus sesuai dengan ketentuan 

syariat Islam. Karena itu Islam memperhatikan jalan yang terbaik dala 
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berbisni dengan mengikiuti pesan-pesan Nabi Muhammad SAW, 

yakni sifat-sifat terpuji. Hal ini bertujan agak bisni yang dilakukan 

berjalan dengan lancer, mendapatkan kemaslahatan di dunia dan di 

akhira, serta mendapatkan Ridho dari Allah SWT. 

B. Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa 

1. Pengertian Industri Rumah Tangga (Home Industri) 

 Pengertian Industri Rumah Tangga Menurut Mulyawan dalam skripsi  

Siti Fadilah bahwa industri rumah tangga adalah suatu unit usaha atau 

perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. 

Adalah suatu unit usaha atau peruhasaan dalam skala kecil yang bergerak 

dalam bidang industri tertentu. Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun 

kampung halaman. Sedang industri,dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha 

produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya, Home Industri (atau 

biasanya ditulis/dieja dengan “Home Industry” ) adalah rumah usaha produk 

barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena 

jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan dirumah.
35

  

 Mulyawan menjelaskan bahwa beberapa manfaat dan keutamaan nyata 

yang dapat diperoleh dari pertumbuhan industri rumah tangga secara khusus 

untuk tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut : 
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1. Pembukan lapangan kerja baru. 

2. Pembentukan dan penguat jaringan sosial budaya dan ekonomi lokal. 

3. Pendorong percepatan siklus finansial. 

4. Memperpendek kesenjangan sosial masyarakat. 

5. Mengurangi tingkat kriminalitas. 

6. Alat penganekaragaman sumber daya alam dan manusia. 

 Dalam perekonomian Indonesia, terutama bila dikaitkan dengan jumlah 

tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha mikro. Usaha mikro ini salain 

memiliki arti strategis bagi pembangunan juga sebagai upaya untuk 

memeratakan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.  

 Usaha kecil yang dimaksud meliputi juga usaha kecil informal dan usaha 

kecil tradisional. Usaha kecil informal merupakan berbagai usaha yang belum 

terdaftar, belum tercatat, dan berbadan hukum antara lain petani penggarap, 

industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki 

lima, dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang 

menggunakan alat produksi sederhana yang digunakan secara turun temurun 

dan atau yang berkaitan dengan seni dan budaya.
36

 

 Selain itu, usaha mikro juga merupakan kegiatan usaha yang dapat 

meluas lapangan kerja serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas 

kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemeratan dan 
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peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta 

berperan mewujudkan stabilitas nasional. Usaha mikro merupakan salah satu 

pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, 

dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud 

pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus 

mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah. 

 Usaha kecil dan menengah saat ini merupakan usaha yang masih dapat 

bertahan ditengah badai krisis moneter yang berkepanjangan. Untuk itu, 

pemerintahan berupaya dengan keras untuk membina usaha kecil dan 

menengah guna menjadikan usaha ini penyumbang divisa bagi negara. Untuk 

dapat  memberikan gambaran tentang usaha kecil dan menengah berdasarkan 

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995. Usaha kecil didefinisikan sebagai 

kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan yang memenuhi kriteria-

kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan 

sebagai berikut : 

1. Memiliki kekayan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus 

juta rupiah), tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha. 

2. Memiliki hasi penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-

(satu miliar rupiah). 

3. Milik warga Indonesia 



 

 
 

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.  

5. Berbentuk usaha perseorang, badan usaha yang tidak berbadan hukum 

atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk. 

 Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM, yang dimaksud dengan skala kecil adalah usaha ekonomi produktif 

yang terdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan-perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau buka cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasa atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari 

usaha menegah atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil 

sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang UKMKM.
37

 

 Usaha kecil dan menengah dapat pula dibedakan berdasarkan batasan 

jumlah tenaga kerja yang direktur. Dikatakan usaha kecil oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) jika jumlah tenaga kerja yang dimiliki antara 5 hingga 19 

orang, sedangkan usaha menengah berkisar antara 20-99 orang, lebih dari 100 

orang dikatakan usaha besar. 

 Sedangkan pengertian usaha mikro menurut perspektif ekonomi Islam 

yaitu awal mula pemikiran usaha mikro diawali sejak masa Nabi Muhammad 

saw diutus menjadi seseorang Rasul. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan di 
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masa Rasulullah selain maslaah hukum (fiqh) dan politik (siyasah), kebijakan 

dalam perniagaan atau ekonomi (muammalah) juga diantara kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan. Rasulullah menjadikan masalah ekonomi sebagai 

suatu hal yang harus diberikan perhatian yang lebih. Landasan utama sebagai 

dasar Al-Qur’an  dan al-Hadist.  

  Usaha kecil yang dimaksud disini meliputi usaha kecil informal dan 

usaha kecil tradisional. Usaha kecil informal merupakan usaha yang belum 

terdaftar, tercatat, dan belum berbada hukum. Sedangkan usaha kecil 

tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang 

digunakan secara turun temurun.
38

 

2. Pengertian Produk Makanan Kadaluwarsa 

  Menurut Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang  

Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa  (a) menyatakan 

bahwa Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan 

yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi 

bukan obat.   

  Dalam peraturan kepala BPOM RI No. 27 Tahun 2013 tentang 

pengawasan dan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah 
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Indonesia pasal (1) menyebutkan bahwa obat dan makanan adalah obat, 

obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.
39

 

  Undang-undang tentang pangan menyebutkan bahwa pangan adalah 

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak yang diperuntukan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, 

bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 

penyaiapan, pengelohan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 

Sedangkan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses 

dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.  

  Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 

baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak 

dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 

  Kadaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepala konsumen, 

yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau 

pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehata) 

dari produk makanan atau minuman. Artiya produk tersebut memiliki 

“mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut dan juga 

                                                             
39

 Khumedi Ja’far, Jual Beli Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Persepektif Hukum Islam, 

(Lampung : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat(LP2M)IAIN RADEN INTAN 

Lampung, 2016), h. 70  



 

 
 

produk tersebut tidak dapat dikonsumsi lagi setelah lewat dari batas waktu 

yang telah ditentukan. 

  Makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal 

daluwarsa. Sedangkan tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu 

makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petujuk 

yang diberikan oleh produsen.
40

 

  Menurut BPOM, makanan dinyatakan menalami kerusakan (telah 

kadalwarsa) jika telah terjadi perubahan-perubahan yang tidak 

dikehendaki dari sifat asalnya. Kerusakan pada makanan dapat terjadi 

karena kerusaka fisik, kimia atau enzimatis. Misalnya, kerusakan pada 

susu yang ditandai dengan pembentukan gas, penggupalan, lender, tengik 

dan perubahan rasa. Penggumpulan dan pembentukan ledir serta asam 

pada susu disebabkan oleh bakteri. 

  Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

makanan kadalwarsa adalah makanan atau bahan olahan yang sudah habis 

masa konsumsinya dan tidak dapat dikosumsi lagi dikarenakan di dalamya 

terdapat kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh bahan kimia di dalam 

makanan tersebut. 

  Larangan memperdagangan makanan kadaluwarsa terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Pasal (7) butir 2 yang berbunyi, “Pelaku usaha dilarang 
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memperdagangkan barang yang rusak,cacat, berkas dan tercemar atau 

tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.” Selain itu, 

larangan yang serupa juga dijelaskan dala pasal (9) yang berbunyi:”Pelaku  

usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu 

barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang 

dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang dan/atau jasa 

secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut dalam keadaan 

baik dan/atau barang.  

  Beberapa istilah yang harus diketahui apabila ingin membeli makanan 

untuk mmengetahui makan tersebut sudah kadalwarsa atau belum, antara 

lain : 

a. “Baik digunakan sebelum” (best before) 

 “Baik digunakan sebelum” memiliki makna bahwa suatu 

produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang 

tercantum, karena tanggal tersebut merupaka batas optimal produsen 

dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi. 

b. “Gunakan Sebelum” (use by atu expiry date) 

 “Gunakan sebelum” memiliki makna bahwa produk pangan 

harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum. Tanggal 

yang tercantum merupakan batas maksimal produsen dapat menjamin, 

bahwa produk tersebut belum rusak dan masih layak untuk 

dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, diduga kualitas produk sudah 



 

 
 

tidak dapat diterima oleh konsumen. Kalimat “Gunakan sebelumnya 

”umumnya dicantumkan pada produk-produk yang mudah rusak dan 

umur simpanannya pendek, seperti produk-produk susu (segar dan 

cair), daging dan sayur-mayur. 

c. “Batas Sebelum Penarikan” (pull date) 

 “Batas sebelum penarikan” merupakan cara lain untuk 

memberikan informasi mengenai “gunakan sebelum”. Kalimat “batas 

waktu sebelum penarikan” menandakan tanggal terakhir yang 

dianjurkan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga 

masih mepunyai waktu untuk mengosumsiya tanpa produk tersebut 

mulai mengalai kerusakan. Setelah tanggal tersebut, suatu produk akan 

ditarik dari pengecer dan toko-toko karena diaggap mutunya akan 

segera menrun dan jika ditarik akan menimbulkan kerugian bagi 

konsumen.  

d. “Tanggal dikemas” (pack date) 

 “Tanggal dikemas” merupakan informasi yang berupa tanggal 

pada saat produk dikemas, baik pengemasa oleh prodsen maupun 

pengecer. Contohnya pada produk minyak sayur curah atau buah 

potong dalam kemasan yang dijual disupermarket. 

e. “Tanggal Masuk Toko” (sell by date) 



 

 
 

 “Tanggal masuk toko” merupakan informasi yang berupa 

tanggal pada saat produk memasuki gudang penyimpanan di toko atau 

tempat penjualan.  

f. “Tanggal Pemanjang” (display date) 

 “Tanggal pemanjang” merupakan informasi yang berupa 

tanggal pada saat produk mulai diperpanjang di rak-rak atau disuplay 

toko atau tempat penjualan.
41

  

 

3. Kerugian dalam Membeli dan Mengonsumsi Produk Makanan 

Kadaluwarsa 

  Efek samping yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi 

makanan kadaluwarsa adalah keracunan. Keracunan makanan adalah 

penyakit yang diakibatkan karena telah mengonsumsi makanan yang tidak 

sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu perut mulas, mual, 

muntah, diare dan diserta kulit kemerahan, kejang dan pingsan. 

  Gejala-gejala dari keracunan dapat digolongkan menjadi beberapa 

gologan gejala keracunan yaitu:
42

 

a. Keracunan ringan, yaitu apabila gejala keracunan hanya terasa perut 

mulas, melilit dan rasa ingin buang air tetapi yang dikeluarkan hanya 

angin maka keadaan ini termasuk pada tahap keracunan rigan. 
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b. Keracunan sedang, yaitu apabila gejala keracunannya adalah pederita 

merasakan sakit perut yang disertai diare dan terkadang pusing dan 

muntah, maka keadaan ini tergolong keracunan sedang. 

c. Keracunan berat, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita 

merasakan nyeri perut yang hebat disertai diare ag tidak tertahakan, 

muntah, sakit kepala, atau timbul bintik-bintik merah di muka dan di 

kulit, bahkan sampai kulit terasa terbakar. 

C. Perlindungan Konsumen Dalam Islam 

1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Islam 

  Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam 

hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan 

sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut 

kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara 

manusia dengan Allah SWT. Landasan Hukum Perlindungan  didalam Al-

Qura’an dan al-Hadis. 

Surat Ash-Shaf Ayat 10-11 yaitu : 

                   

                      

           

Artinya  10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan 

suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang 



 

 
 

pedih?11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan 

berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang 

lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. 

  

     Dalam ayat ini Allah medorong kaum muslimin agar melakukan amal 

shaleh dengan menyatakan. Wahai orange-orang yang beriman kepada 

Allah dan Rasul yang diutus-Nya, apakah kamu sekalian mau Aku 

tunjukan suatu pandangan yang bermanfaat dan pasti mendatangkan 

keuntungan yang berlipat ganda dan keuntunga yang kekal atau 

melepaskan kamu dari apa neraka. 

  Ungkapana diatas menberikan pengertian kepada kaum muslimin agar 

mereka suka memperhatikan dan melaksanakan perdagangan yang di 

maksud Allah SWT itu, jika mereka menginginkan kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat.  

Surat Al-muthafifin ayat 1-6 yaitu : 

                        

                        

                

Artinya : 

1.  Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 

2.  (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari 

 orang lain mereka minta dipenuhi, 

3.  Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang 

 lain, mereka mengurangi. 



 

 
 

4.  Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya 

 mereka akan dibangkitkan,  

5.  Pada suatu hari yang besar, 

6.  (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan 

 semesta alam?
43

 

 

 Ayat diatas menjelakan bahwa ancaman bagi mereka yang 

suka menipu dan mengambil hak orang lain. Orang- orag yang 

mendapatkan kerugian dan kesengsaraan diakhirat adalah mereka yang 

memanipulasi timbangan dan takaran dalam berdagang.
44

Selain ayat 

diatas terdapat pula hadist yang terkait dalam hal ini. 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (HR. 

Ibnu majah, daaqauthi dan yang lain dan yang dari abu sa’id al-

khudir)” 

 

 Rasulullah SAW menolak dharar (mudharat/bahaya) dan dhirar 

(menimbulkan bahaya) tanpa alasan yang benar. Adapun menimpakan 

mudharat kepada seseorang dengan cara yang benar,maka itu tidak 

termasuk yang dilarang dalam hadist diatas. Misalnya, seseorang 

menzhalimi orang lain, lalu orang yang dizhalimi menuntut balasan 

dengan adil. Karena yang dimaksud dalam hadist diatasialah 

menimbulkan madharat dengan cara yang tidak bener. 

2. Hak-Hak Konsumen Persepektif Islam 

 Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan 

perekonomian beorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha atau 
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produsen dan konsumen, karena Islam menghendaki adanya unsur 

keadilan, kejujuran dan transparansi yang dilandasi dengan nilai keimanan 

dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Terkait dengan hak-hak 

konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk 

mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan 

istilah khiyar dengan beragam jenisnya sebagai berikut
45

: 

a. Khiyar Majelis  

 As-Sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang berjual 

beli memiliki khiyar (pilihan) dalam melangsungkan atau 

membatalkan jual beli selama keduanya masih dalam satu majelis 

(belum berpisah). Khiyar merupakan hak yang ditetapkan untuk 

pelaku usaha dan konsumen, jika terjadi ijab dan Kabul antara 

produsen dan konsumen, dan akad telah sempurna, maka masing-

masing pihak memiliki hak untuk mempertahankan dan membatalkan 

akad selama masih dalam satu majelis. Bukhari dan Muslim 

meriwayatkan Hadist dari Hakim bin Hazam, bahwa Rasulullah perna 

bersabda. 

Artinya: dua pihak yang berjual beli memiliki khiyar (hak pilih) 

 selama belum berpisah atau hingga keduanya berpisah. Jika 

 keduanya jujur dan trasparan maka berkahdiberikan dalam 

 jual beli keduanya.sebaliknya, jika keduanya tertutup dan 

 berdusta maka barakah jual beli hangus. 
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b. Khiyar Syarat 

 Khiyar syarat adalah salah satu pihak yang berakad membeli 

sesuatu dengan ketentuan memiliki khiyar selama jangka waktu yang 

jelas. Selama waktu tersebut, jika pembeli mengingikan ia bisa 

melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkan. Syarat ini boleh 

bagi kedua pihak yang berakad secara bersama-sama, juga boleh bagi 

salah satu pihak saja jika ia mempersyaratkannya. Hal ini sesuai 

dengan Hadist riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah pernah 

bersabdah:  

Artinya :“Masing-masing dari dua orang yang berjual beli tidak ada 

 jual beli bagi keduanyaberpisah, kecuali jual beli dengan 

 khiyar?”  

  

Ibnu Umar juga menuturkan bahwa Rasulullah pera bersabda: 

 

Artinya:”Jika dan orang laki-laki sama-sama berjual beli maka 

 masing-masing memilki kiyar sebelum berpisah dan keduanya 

 bersepakat atau salah satu memberi pilihan (khiyar) kepada 

 yang lain, lalu keduanya berjual beli berdasarkan hal itu maka 

 sesungguhnya telah wajib jual beli itu”. 

 

c. Khiyar Aibi 

 Haram bagi seseorang yang menjual yang memiliki cacat(cacat 

produk) tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsumen). Uqabah bin 

Amir menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda : 

يُه  ِإ َّي  َب ْي ٌب  ِإ يِإ  و  اْل ُم ْل ِح ُم   َب    َو ِح ُّل  ِإ ُه ْي ِإ ٍم   َب اَب    َب ْي ًع   َب ِإ يِإ  ِإ ْي   َو  َب َّي َب   اْل ُم ْل ِح ِح  أَوخُم



 

 
 

Artinya:“Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak 

 halal bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada 

 saudaranya, sementara didalamnya terdapat cacat, kecuali 

 telah ia menjelaskannya”.(HR. Ahamad, Ibnu Majah dan 

 Tabrani) 

d. Khiyar Tadlis  

 Khiyar tadlis, jika penjual mengelabui pembeli sehingga 

menaikan harga barang, maka hal itu haram baginya. Dalam hal ini 

pembeli memiliki khiyar selama tiga hari, adanya khiyar untuk 

mengembalikan barang tersebut. berdasarkan hadist Rasulullah yang 

dituturkan oleh Abu Hurairah : 

Artinya: “janganlah kalian membiarkan unta dan domba tidak diperah 

 (sebelum dijual). Siapa saja yang membelinya, kemudian 

 setelah iya memerahnya, ia boleh memilih antara dua hal; jika 

 ingin mempertahankan, jika ingin ia boleh mengembalikannya 

 disertai dengan satu sha’ kurma”. (HR. Bukhari dan Muslim)  

 

e. Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarisil) 

 Khiyar jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat 

bisa menjadi hak pembeli. Kadang kala pembeli membeli barang 

dengan harga 5 dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan 3 

dinar. Atau penjual menjual dengan harga 10 dinar, padahal barang 

tersebut hanya setara dengan 8 dinar. Jika seorang pejual atau pembeli 

ditipu dalam hal ini, maka ia memiliki khiyar untuk menarik diri dari 

jual beli tersebut dan membatalkan akad.  



 

 
 

 Khiyar jenis ini pada dasarya terdapat syarat didalamya, hal ini 

didasarkan pada Hadist Rasulullah, lalu ia berkata : “Ya Rasulullah 

sesugguhnya aku telah tertipu dala jual beli”. Raslullah kemudian 

bersabda kepadaya: 

Artinya:“jika engkau membeli maka berkatalah, tidak ada penipuan 

 dan bagiku khiyar tiga hari” 

 

f. Khiyar Ru’yah 

 Khiyar jenis ini terjadi apabila pelaku usaha menjual barang 

dagangannya, sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual 

beli. Kemudian pembeli melihat barang tersebut tidak sesuai dengan 

keinginannya, maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari 

akad jual beli tersebut. hal ini didasarkan pada Hadist Rasulullah : 

Artinya:“barang siapa yang membeli seusatu dan ia belum 

 melihatnya, maka ia meliki khiyar jika iiimelihatnya; jika ingin 

 ia mengambilnya, jika ia boleh pun meninggalkannya” 

 

g. Khiyar Ta’yin  

 Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembeli untuk 

memilih barang yang diinginkan dari sejumlah atau sekumpulan 

barang yang dijual kendati barang tersebut berbeda harganya, sehingga 

konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki Misalnya, 

seseorang memiliki empat ekor kambing dari sekumpulan, kambing 

maka pembeli diberi hak Khiyar Ta’yin sehingga ia dapat menentukan 



 

 
 

empat ekor kambing yang ia inginkan di antara sekumpulan kambing 

itu.  

 Sekilas memang istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen 

dalam Islam berbeda dengan istilah-istilah perlindungan hak-hak 

konsumen pada saat ini, namun jika dikaji secara mendalam dari sisi 

pengaturan, nilai dan tujuan memiliki peran dan fungsi yang sama 

dalam perlindungan hak-hak konsumen.
46

 

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Islam 

 Di dalam Islam, tanggung jawab pelaku bisnis memiliki dua dimensi, 

yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kedua dimensi ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut
47

 : 

a. Adanya dimensi tauhid sebagai ciri tanggung jawab secara vertikal 

kepada Allah SWT. 

b. Adanya dimensi amanah sebagai khalifah di muka bumi bagi para 

pelaku bisnis.  

c. Sumber daya tersedia berlimpah karena karunia Allah SWT yang 

dilimpahkan ke muka bumi ini, yang harus digunakan untuk mencapai 

kesejahtraan bersama antara sesama manusia. 

d. Harus saling tolong menolong dan bekerja sama serta membina saling 

mengasihi di antara semua manusia (stakeholders). 
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e. Bisnis merupakan sarana ibadah bagi para pelaku bisnis. 

 Menurut Syed Nawab Haider Naqvi tanggung jawab manusia 

yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, 

dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etik, yaitu unity 

(kestua/ tauhid), equilibrium (keseimbangan/kesejajaran), free will 

(kebebasan), dan responsibility (tanggung jawab). Bentuk tanggung 

jawab pada Allah, diri sendiri dan masyarakat secara luas atau 

stakeholders. adalah dengan adanya itikad baik di dalam memproduksi 

barang-barang, sehingga tidak akan terlintas sedikitpun hal-hal yang 

dapat membawa dampak kerugian kepada konsumen atau 

stakeholdersnya. Karena disadari pertanggung jawabannya bukan 

hanya kepada masyarakat selaku konsumen atau stakeholders, tetapi 

yang paling penting adalah pertanggung jawabannya kepada Al- lah 

SWT. 

D. Perlindungan konsumen  

1. Pengertian Pelindungan Konsumen  

 Di Indonesia untuk mengatur dan melindungi konsumen terhadap 

kejahatan bisnis seperti penipuan, iklan produk yang menyesatkan dan agar 

konsumen dapat dilayani dengan baik,maka dibuatlah undang-undang tentang 

perlindungan konsumen.
48
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 Dalam mempelajari masalah dasar hukum perlindungan konsumen, 

terlebih dahulu perlu dikekukakan mengenai arti perlindungan konsumen, 

terlebih dahulu dikekukkan mengenai arti perlindungan konsumen itu sendiri. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung 

yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan 

membentengi.  

 Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

adalah  “perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” 

 Perlindungan konsumen nampak dari kalimat yang menyatakan “segala 

upaya menjamin adanya kepastian hukum”. Dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan diharapkan 

sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang 

merugikan pelaku usaha hanya demi unduk kepentingan kerlindungan 

konsumen.
49

 

 Terbukanya pasar internasional sebagai akibat dari proses globalisasi 

ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan 

keselamatan. Hal ini juga dicantumkan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang 
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menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” 

oleh karena itu berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti 

mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian terpenuhinya hak-hak 

konsumen. Konsumen dalam arti sempit adalah pemakai produksi terakhir 

dari benda atau jasa, dan dapat pula menjadi konsumen antara seperti 

distributor atau penyalur.
50

  

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen  

 Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat 

mengajukan perlindungan adalah:
51

 

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, 

dan Pasal 33. 

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen 

(Lembar Negara Republik Indonesia No. 3821). 

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 
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e. Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun2001 tentang Pembinaan 

Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 

f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 

235/DJPDN/VII/2001 tentang Penangan Pengaduan Konsumen yang 

ditunjukan Kepada Seluruh Dinas Indag Provinsi/Kabupaten/kota. 

g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri 

No.795/DPJDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan 

Konsumen. 

3. Macam-Macam Hak Konsumen 

 Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan 

kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat 

penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan 

mandiri sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk lebih jauh 

memperjuangkan hak-haknya ketika ia menyadari hak-haknya telah dilanggar 

oleh pelaku usaha. Secara umum ada 4 (empat) hak dasar yaitu :
52

 

1. Hak untuk mendapatkan keamanan ( the right to safety ) 

   Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang 

ditawarkan kepadanya. Produk barang atau jasa itu tidak boleh 

membahayakan jika dikonsumsi sehingga kosumen tidak dirugikan baik 

jasmani maupun rohani terlebih terhadap barang atau jasa yang yang 

dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang beresiko sangat tinggi 
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untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara secara ketat yang harus 

dilakukan oleh pemerintah.  

  Dalam baranng atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku 

usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen.  

2. Hak untuk memperoleh informasi (the right to be infirmed) 

  Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadai informasi 

yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu 

bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat 

karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan 

benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gabaran yang benar 

tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat 

memperoleh yang diingikan atau sesuai dengan kebutuhanya serta terhidar 

dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. 

  Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah 

mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan 

produk, tanggal kadaluwarsa, serta idientitas produsen dari produk 

tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan, maupun 

secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantukan pada lebel yang 

melekat pada kemasan produk, maupun melaui iklan-iklan yang 

disapaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media 

elektronik.  



 

 
 

  Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk 

meningkatkan efesiensi dari  konsumen dalam memilih produk serta 

meningkatkan kesetiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan 

memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. 

Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik 

konsumen maupun produsen. 

3. Hak untuk memilih ( the right to choose) 

  Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan 

kepada konsumen untuk memilih produk-produk terntu sesuai dengan 

kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan untuk 

memilih ini konsumen berhak untuk memutuskan membeli atau tidak 

terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik 

kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya. 

  Hak memilih yang di miliki oleh konsumen ini hanya ada jika ada 

alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk 

dikuasai secara monopoli oleh produsen atau dengan kata lain tidak ada 

pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk 

meilih ini tidak akan berfungsi. 

  Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan dapat membatu penegak hal 

tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang 

Larang Praktek Monopoli Dan Persaiangan Usaha Tidak Sehat. 

Mengartikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan atau 



 

 
 

pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku 

usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 

4. Hak untuk didengar ( the right to be heard) 

  Hak ini berkaita erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini 

disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan 

sering tidak cukup memuasakan konsumen. 

  Untuk itu konsumen mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan 

lainya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan 

maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang 

memperjuangkan hak-hak konsumen. 

  Selain ke empat Hak diatas, Hak-Hak Konsumen juga diatur Dalam 

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan  Konsumen yaitu sebagai berikut
53

: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang atau jasa. 

b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barabg atau jasa sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 

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

mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa 

yang digunakan. 
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e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secatara patut. 

f. Hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen  

g. Hak untuk memperlakukan atau dilayani secara benar dn jujur 

serta tidak diskriminatif. 

h. Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian 

apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

4. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha 

  Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan 

barang atau jasaya sebagai berikut
54

 : 

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan perarturan perundang-undangan. 

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dalam 

hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam barang tersebut. 

c. Tidak sesuai dengan ukuran, timbangan,takaran dalam hitungan 

menurut ukuran yang sebenarnya. 

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana 

dinyatakan dalam lebel, etiket atau keterangan barang atau jasa 

tersebut. 
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e. Tidak sesuai dengan dengan mutu , tingkatan, komposi, proses 

pembuatan, gaya, mode, atau penggunaan tersebut sebagaimana 

dicantumkan dalam lebel ataupun keterangan barang atau jasa 

tersebut. 

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam lebel, etiket, 

keteranga, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. 

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan atau pemanfaatannya yang paling penting adalah 

terjemahan dari kata best before yang biasa digunakan dalam lebel 

produk makanan. 

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana 

pernyataan hala yang dicantumkan pada lebel. 

i. Tidak memasang atau membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran,berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan 

pakai, tanggal pembuatan, akaibat sampingan, nama, alamat pelaku 

usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut 

ketentuan harus dipasang atau dibuat.  

j. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang 

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 



 

 
 

k. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak,cacat 

atau bekas, dan tercemar tanpa member informasi secara lengkap 

dan benar atas barang dimaksud. 

l. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan 

pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau 

tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.  

E. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan peelitian mengenai 

perlindungan konsumen terhadap produk makanan ringan yang diproduksi 

oleh industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. 

Namun sebelumnya, sudah ada penulis yang melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam Islam yang berupa jurnal 

maupun skripsi dan berikut beberapa penelitian tersebut. 

Penelitian Mey Minanda yang berjudul “Perlindungan Konsumen 

Terhadap Produk Pangan Industry Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kaluwarsa 

berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif” penulis menganalisis 

mengenai perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif dan hukum 

Islam, dimana perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif merupakan 

suatu penjamin kepastian hukum kepada konsumen ditengan maraknya 

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan hak-hak 

konsumen. Sedang perlindungan konsumen dalam hukum Islam 



 

 
 

menutamakan perlindungan jiwa terhadap konsumen dengan memperhatikan 

hak-hak setiap konsumen sebagai manusia.
55

  

Penelitian M.rianto dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap 

Produk Perbankan Syariah Dalam Persepektif Ekonomi Islam studi pada Bank 

Mandiri Syari’ah Cabang Pringsewu” dengan hasil penelitian Perlindungan 

konsumen yang dilakukan oleh bank mandiri syariah cabang Pringsewu bisa 

dikatakan telah sesuai dengan ajaran Islam hal ini ditandai dengan 

ditetapkannya Asuransi Syari’ah sebagai perlindungan yang dilakukan kepada 

nasabah untuk melindungi nasabah tersebut beserta jaminannya.
56

 

Penelitian Siti Fadila yang berjudul “Analisis Peran Home Industry 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Ekonomi Islam study 

pada home industry  kelanting di desa Waringinsari Barat Kecamatan 

Sukoharjo” hasil penelitian ini menunjukan bahwa dilihat dari beberapa 

indicator kesejahteraan masyarakat produsen Klanting di desa Waringinisari 

Barat secara dari keseluruhan tingkat pendapatan masyarakat, tingkat 

pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat sudah dapat dikatakan 

sejahtera, namun pada kenyataanya kesejahteraan masih belum merata bagi 

sebagian produsen klanting seperti masih ada ketimpangan yaitu tingkah 

perumahan masyarakat dengan fasilitas MCK yang belum perata terpenuhi.  
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Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainnya 

adalah penelitian ini telah menekankan pada perlindungan konsumen terhadap 

makanan ringan industri rumah tangga (home industry) tanpa tanggal 

kadaluwarsa pada kemasannya berdasarkan  persepektif ekonomi Islam.
57
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kecamatan Sekincau  

1. Sejarah singkat Kecamatan Sekincau 

Nama Sekincau sendiri diambil dari nama Desa tertua (awal dari 

pembentukan) yaitu Desa Sekincau yang mana nama tersebut diambil dari 

nama Gunung atau bukit yang menjulang tinggi  dan merupakan bagian dari 

Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS) dengan ketinggian 1718 M di atas 

permukaan laut yang didalanya banyak menyimpan potensi (termasuk panas 

bumi) dan dihuni berbagai, macam satwa yang dilindungi. 

Kecamatan Sekincau pada awalnya merupakan bagian dari wilayah 

Kecamatan Belalu yang pada tahun 1990 di mekakarkan menjadi perwakilan 

Kecamatan Sekincau dengan membawahi delapan Desa, dan beribu kota di 

Desa Giham Sukamaju berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang pembentukan delapan Kecamatan 

pembantu menjadi Kecamatan Definitif dalam Kabupaten Lampung Barat, 

yang saat ini menaungi delapan desa yaitu Desa Pampangan, Desa Giham 

Sukamaju, Desa Tiga Jaya, Desa Waspada, Desa Mekarsari, Desa Tiga Jaya, 

Desa Pahayu Jaya, Desa Basungan dengan berdasarkan perkembangan 



 

 
 

bertambah satu desa hasil pemekaran dari Desa Basungan pada tahhun 1992 

yaitu Desa Sidomulyo, dengan demikian jumlah desa menjadi Sembilan desa.  

Pada tahun 2004 sebutan desa diganti menjadi Pekon. Kemudian pada 

tahun 2006, pekon basungan mengalami pemekaran menjadi Pekon Basungan 

dan Pekon Sidodadi sehingga berjumlah menjadi 10 pekon dan dan Sekincau 

berubah setatus Kelurahan Sekincau. Dengan kemudian Kecamatan Sekincau 

menaungi Sembilan pekon dan satu kelurahan dengan jumlah KK sebanyak 

10385 KK. 

Perkembangan selajutnya dan untuk mudah rentang kendali pada 

Kecamatan Sekincau maka pada tahun 2010 dimekarkan menjadi dua yaitu 

Kecamatan Sekincau dan Kecamatan Pagar Dewa. Akibat dari pemekaran 

kecamatan tersebut yang menjadi wilayah kerja Kecamatan Sekincau hanya 

tinggal empat pekon dan satu kelurahan yaitu Pekon Pampangan, Pekon 

Giham Sukamaju, Pekon Tiga Jaya, Pekon Waspada dan Kelurahan Sekincau 

dengan jumlah KK 5064 jiwa. 

Penduduk Kecamatan Sekincau termasuk dalam kategori penduduk 

heterogen yang terdiri dari berbagai suku yaitu Suku Lampung, Suku Jawa, 

Suku Padang, Suku Sunda, Suku Semendo, Suku Batak, Suku Madura, Dan 

beberapa etnis China. 

 

 

 



 

 
 

2. Keadaan Geografis Kecamatan Sekincau 

Kecamatan Sekincau merupakan salah satu kecamatan dari 26 kecamatan 

yang ada dikabupaten Lampung Barat. Secara administrasi Kecamatan 

Sekincau terdiri dari 1 kelurahan dan 4 desa atau biasa disebut dengan pekon, 

yaitu Pampangan, Waspada, Tiga Jaya, dan Giham Sukamaju.Secara 

geografis, Kecamatan Sekincau berbatasan dengan : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pagar Dewa 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Way Tenong 

c. Sebelah Selatan berbatesan dengan Kecamatan Suoh/Bandar 

Negeri Suoh 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batu Ketulis 

Secara tofografi Kecamatan Sekincau memiliki wilayah daratan 

bergelombang, berbukit sampai bergunung pada ketinggian ± 1.000 m di atas 

permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut Kecamatan Sekincau pada 

umumnya beriklim sejuk, dengan rata-rata curah hujan 2 mm/tahun  sehingga 

Kecamatan Sekincau sangat cocok dikembangkan tanaman kebun kopi dan 

pertanian Holtikultura (sayur mayur). 

Luas wilayah Kecamatan Sekincau adalah sekitar 11.828 Ha atau 2,39 % 

dari luas Kabupaten Lampung Barat, jika dibandingkan dengan kecamatan 

lainnya luas wilayah Sekincau menepati ke 8 terluas di Kabupaten Lampung 

Barat. 



 

 
 

3. Kondisi Demografis Kecamatan Sekincau 

a. Gambaran Penduduk Berdasarkan Penyeberan  Penduduk  

 Berdasarkan data Laporan Kependudukan Triwulan 1 tahun 

2016 Kecamatan Sekincau, terlihat bahwa Pekon Giham Sukamaju 

merupakan daerah terluas di Kecamatan Sekincau yaitu memiliki luas 

4.487km². Penduduk terbanyak diduduki oleh satu-satunya kelurahaan 

di Kecamatan Sekincau yaitu sebanyak 6.076 jiwa. 

Tabel 2 

Penduduk Kecamatan Sekincau Berdasarkan Penyebaran 

Penduduk 

 

No Kelurahan/Pekon Luas 

Wilayah(km²) 

Jumlah 

Penduduk (jiwa) 

1 Pampangan 1.996 2.981 

2 Giham Sukamaju 4.487 4.217 

3 Sekincau 2.400 6.103 

4 Waspada 13 1.854 

5 Tiga Jaya 150 2.817 

 Jumlah 9,046 17.972 

Sumber: Laporan Kependudukan Triwulan IV tahun 2017 Kecamatan 

Sekincau  

b. Gambaran Penduduk Berdasarkan Agama  

 Berdasarkan laporan kependudukan Triwulan IV tahun 2017 

Kecamatan Sekincau, agama Islam mendominasi pada daerah 

Sekincau. Dari data laporan kependudukan triwulan IV tahun 2017 

kecamatan Sekincau, peneliti tidak menemukan data kependudukan 

berdasarkan etnik. 



 

 
 

Tabel 3 

Penduduk Kecamatan Sekincau Berdasarkan Agama 

 

No Agama Jumlah Pemeluk Agama 

(Jiwa) 

1 Islam 17.553 

2 Protestan 387 

3 Khatolik 32 

4 Hindu 0 

5 Budha 0 

 Jumlah 17.972 

Sumber: Laporan Kependudukan Triwulan IV tahun 2017 Kecamatan 

Sekincau 

c. Gambaran  Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

 Secara umum penduduk Kecamatan Sekincau masih memiliki 

tingkat pendidikan yang rendah. Anggapan bahwa sukses tak hanya 

dapat diraih melalui sekolah yang tinggi masih melekat pada 

masyarakat, masyarakat menganggap ketika orangtuanya hanya 

seorang petani dengan pendidikan yang rendah maka anaknya pun 

akan memiliki pendidikan yang serupa pula. Rendahnya tingkat 

pendidikan diKecamatan Sekincau dapat dilihat dari data berikut 

Tabel 4 

Penduduk Kecamatan Sekincau berdasarkan tingkat pendidikan 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Tidak/belum sekolah 2.126 

2 Tidak tamat SD 2.463 

3 Tamat SD 6.013 

4 SLTP/Sederajat 3.774 

5 SLTA/Sederajat 3.193 

6 Diploma I/II 173 



 

 
 

7 Akademi/Diploma III 73 

8 Diploma IV/ Strata I 152 

9 Strata II 5 

 Jumlah  17.972 

Sumber: Laporan Kependudukan Triwulan IV tahun 2017 Kecamatan 

Sekincau. 

B. Hasil Penelitian 

1. Jumlah Produsen Makanan Ringan Industri Rumah Tangga (Home 

Industri) 

 Kegiatan ekonomi skala kecil pada umumnya mudah dilakukan oleh 

individu-individu lainnya dan kelompok masyarkat miskin yang memiliki 

pendidikan randah dan ditunjukan untuk menambahkan pendapatan 

mereka atau mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Meskipun 

beberapa produsen yang menetapkan bahwa memproduksi makanan 

ringan sebagai pekerjaan pokok, dan adapun sebagai pekerjaan 

sampingan saja untuk memambah pendapatan. Industri rumah tangga 

(home industry) merupakan wadah bagi sebagaian masyarakat yang 

mampu tumbuh dan berkembang. Secara mandiri dengan memberikan 

andil yang besar serta mendudukin peran strategis dalam pembangunan 

ekonomi di Kecamatan Sekincau. 

 Saat ini, home industry terus berkembang di Kecamatan Sekincau  

sebagai sumber perekonomian yang bagus bagi daerah sekitar. Usaha-

usaha tersebut membawa pengaruh positif bagi masyarakat karena dapat 

meningkatkan perekonomian keluarga serta menyerap tenaga kerja dan 



 

 
 

terus melestarikan cemilan-cemilan tradisional
58

. Ada pun jumlah home 

industry makanan ringan di Kecamatan Sekincau sebanyak 21 home 

industry. 

Tabel 5 

Daftar Produsen Industri Rumah Tangga (Home Industry) 

Makanann Ringan Kecamatan Sekincau 

 

No Jenis Produk Jumlah Home 

Industry 

1 Kripik Singkong  6 

2 Kripik Tempe 3 

3 Kripik Talas 1 

4 Kripik Pisang 4 

5 Jamur Krispi 1 

6 Kelanting  1 

7 Makaroni  3 

8 Onde-onde ketawa 1 

9 Roti Kacang Hijau 1 

 Jumlah 21 

Sumber : data  Kecamatan Sekincau tahun 2017 

2. Jenis-Jenis Produk Makanan Ringan Industri Rumah Tangga (Home 

Industri) 

 Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh jenis industri rumah 

tangga (home industry) kecamatan Sekincau didimonasi home industry 

bubuk kopi, karena dikenalnya Kabupaten Lampung Barat dikenal 

perkebunan kopinya. Selain industri kopi bubuk terdapat juga industri 
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tempe tahu.
59

 Sedangkan pada industri rumah tangga (home industry) 

makanan ringan mempunyai jenis-jenis sebagai berikut. 

Tabel 6 

Jenis-Jenis Produk Makanan Ringan Industri Rumah Tangga (Home 

Industry) Kecamatan Sekincau  

 

No  Nama  Jenis produk  Usia  Pekerjaan pokok  

1. Eni  Kripik singkong  38 Petani  

2. Bekti  Kripik singkong  35 Produksi kripik 

3. Sri  Kripik singkong 40 Pedagang 

4. Ani gadiran  Kripik singkong 48 Produksi kripik 

5. Nur  Kripik singkong 39 Produksi kripik  

6. Puji Lestari Kripik singkong 36 Petani  

7. Ikah  Kripik tempe 35 Pedagang  

8. Kus  Kripik tempe 47 Produksi Kripik 

Tempe 

9. Tarsi  Kripik tempe 47 Petani  

10.  Rohmiati  Kripik talas  38 Petani  

11. Repi  Kripik pisang  38 Produksi kripik  

12. Saliman Kripik pisang 49 Petani  

13. Mujiati  Kripik pisang 49 Penjaga sekolah 

14. Fatimah Kripik pisang 38 Petani  

15.  Samsul  Klating  48 Pedagang  

16. Entin Makaroni  49 Pedagang  

17. Ernawati  Makaroni  45 Penjual gorengan  

18. Lastri  Makaroni  38 Penual makaroni  

19. Winarno  Onde-onde ketawa 42 Petani  

20. Susanti  Jamur krispi  35 Produksi jamur 

krispi  

21. Jauri  Roti  34 Produksi roti 

Sumber : Data kecamatan Sekincau 2017 

 Dari tabel diatas kripik singkong mendominasi makanan ringan 

kecamatan Sekincau, dari beberapa jenis produk tersebut hampir semua 

produk tidak mempunyai tanggal kadaluwarsa pada produknya. Serta 
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beberapa tidak mempunyai lebel pada produknya. Oleh karena itu konsumen 

tidak memperoleh informasi dari setiap produk tersebut. 

Tabel 7 

Daftar Produsen Makanan Ringan Industri Rumah Tangga (Home 

Industry) Yang Sudah Mencantumkan Tanggal Kadalwarsa 

No Nama Jenis Produk Nama Produk 

1. Jauri  Roti  Roti Juan 

2. Tarsi  Kripik Tempe Kripik Tempe 

Mas Bule 

Sumber :Hasil Wawancara Produusen Tanggal 26 Mei 2017 

 Berdasarkan tabel diatas pada Kecamatan Sekincau dari 21 produsen 

makanan ringan industri rumah tangga (home industry) hanya 2 produsen 

yang sudah mencantumkan lebel dan tanggal kadaluwarsa yaitu produk 

makanan ringan milik bapak Jauri dan ibu Tarsi.  

 Produk roti bapak Jauri mempunyai lebel yaitu “Roti Juan” yang 

diambil dari mana anak ke duanya yang bernama Juan. Nama produk dan 

tanggal kadaluwarsa  terdapat pada kertas kecil yang diletakkan diatas dekat 

dengan pengeleman bungkus roti, yang masih terlihat makanan ringan yang 

masih tradisional. Bapak Jauri berkata jika roti ini tidak dicantumkan 

tanggal kadaluwarsa membuat konsumen sering terkecoh, karena masa 

tahan lama pada roti ini tidak lama hanya seminggu sampai sepuluh hari 

saja ia dapat bertahan dan layak untuk dikonsumsi.
60
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 Kripik tempe buk Tarsi memang sudah mempunyai lebel pada 

produknya dan sudah mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Nama produk 

kripik tempe buk Tarsi dikenal dengan “Kripik Tempe Mas Bule” yang 

diambil dari nama panggilan anak pertamanya. Nama pada produk itu untuk 

menunjukan bahwa kripik tempe ini ibu yang buat ndok, selain itu juga 

untuk menarik pelanggan sedangkan tanggal kadaluwarsa itu sebagai 

informasi aja buat pelanggan, karena khawatirnya produk tersebut sudah 

tidak renyah lagi ujar ibu Tarsi.
61

 

Tabel 8 

Daftar Produsen Makanan Ringan Industri Rumah Tangga (Home 

Industry) Yang Belum Mencantumkan Tanggal Kadalwarsa 

No  Nama  Jenis produk  

1. Eni  Kripik singkong  

2. Bekti  Kripik singkong  

3. Sri  Kripik singkong 

4. Ani gadiran  Kripik singkong 

5. Nur  Kripik singkong 

6. Puji Lestari Kripik singkong 

7. Ikah  Kripik tempe 

8. Kus  Kripik tempe 

9.  Rohmiati  Kripik talas  

10. Repi  Kripik pisang  

11. Saliman Kripik pisang 

12. Mujiati  Kripik pisang 

13. Fatimah Kripik pisang 

14.  Samsul  Klating  

15. Entin Makaroni  

16. Ernawati  Makaroni  

17. Lastri  Makaroni  

18. Winarno  Onde-onde ketawa 

19. Susanti  Jamur krispi  

Sumber :Hasil Wawancara Produusen Tanggal 26 Mei 2017 
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 Berdasarkan dari tabel diatas di peroleh 19 produsen makanan ringan 

industri (home industry) yang belum mencantukan tanggal kadaluwarsa. 

Hasil wawancara dari beberapa produsen ibu entin  seorang produsen 

makaroni, Saya belum mencantumkan lebel serta tanggal kadaluwarsa pada 

produk saya karena saya memproduksinya tidak banyak, ketika habis baru 

saya memproduksi lagi.
62

 

 Ibu Saliman seorang produsen kripik pisang, beliau memulai usahanya 

kisaran 2 tahun, ibu Saliman mempuh pendidikan formal hanya sampai SD 

saja, dengan alasan keterbatasan biaya. Dengan pengalaman dan resep turun 

temurun maka ia memproduksi kripik pisang inilah. Produk beliau memang 

belum mempunyai lebel dan belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa 

pula, karena pendidikan yang kurang memadai sehingga ia kurang paham 

terhadap hal tersebut sehingga ia hanya memproduksi dan mengemas 

produknya lalu dipasarkan.
63

 

 Produsen klanting, yaitu bapak Samsul, produk makanan ringan bapak 

Samsul belum mempunyai lebel dan tanggal kadaluwarsa, karena usaha 

memproduksi klanting tidak terlalu ramai sehingga ia hanya memproduksi 
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sedikit-sedikit saja, sedanggakan untuk membuat lebel perlu membutuhkan 

biaya kembali.
64

 

 Dari hasil wawancara dengan Ibu Susanti produsen jamur krispi ia 

mengatakan bahwa produknya belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa 

karena, usaha yang dirintisnya ini belum terlalu lama sehingga ia belum 

membuat lebel dan mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produksnya. 

Mungkin kedepannya ia akan menambahkan lebel dan tanggal kadalwarsa 

tersebut.
65

 

3. Pemasaran Produk Makanan Ringan Industri Rumah Tangga (Home 

Industry) 

 Salah seorang penjualan kripik singkong ibu Nur yang sudah berjualan 

hampir 5 tahun. Beliau merintis usaha memproduksi kripik singkong mulai 

tahun 2012 silam, dengan status kepemilikan usaha mutlak milik sendiri.  

Ibu nur memasarkan produknya dengan mengatarkan kewarung-warung 

tradisional di sekitaran kepekon Giham Sukamaju yang menjadi tujuan 

khusus ibu nur dengan alasan banyak pelanggan pada pekon tersebut. 

selain memasarkan kewarung-warung tak sedikitpun pelanggannya yang 
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langsung membeli kerumahnnya, untuk dijadikan sebagai oleh-oleh atau 

pun untuk dijadikan cemilan seperti biasa.
66

  

 Hasil wawancara dengan ibu Kus seorang produsen kripik tempe, yang 

memiliki 3 orang anak. Ibu kus memproduksi kripik tempe sejak tahun 

2010, sebelumnya ibu kus memasarkan produknya hanya dirumah saja, 

namun lambat laun usahanya tidak berkembang kemuadian ia berinisiatif 

untuk memasarkan produknya ke pasar-pasar tradisional yang dimana pasar 

tradisional. Namun Alhamdullah seiring berjalannya waktu setelah 

ditekuni, dari hasil memproduksi kripik tempe dan langsung ia pasarkan 

tanpa melalui distributor semakin lama semakin laris, dan mempunyai 

pelanggan tetap.
67

 

 Bapak winarno adalah produsen onde-onde ketawa beliau berusia 45 

tahun yang mempunyai 3 orang anak. beliau bertempatan di pekon Giham 

Sukamaju, bapak Winarno ini mempunyai pekerjaan pokok sebagai petani, 

dibantu dengan istrinya bapak Winarno ini memulai usahanya sudah 

hampir 3 tahun ini. Bukan hanya onde-onde ketawa saja yang diproduksi 

oleh bapak Winarni melainkan ada kripik tempe juga, hanya saja 

komsumen lebih mengenalnya sebagai produsen onde-onde ketawa. Produk 

ini dipasarkan kewarung-warung terdekat, seperti onde-onde ketawa 
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pasarrkan di warung-warung tradisional, sedangkan kripik tempe di 

pasarkan pada penjual bakso dan mie ayam.
68

 

 Berdasarkan wawancara ibu Susanti, seorang produsen jamur krispi 

diketahui bahwa ibu Susanti membuka usaha ini sejak  1 tahun silam. Ibu 

Susanti hanya memasarkan produknya dirumah saja sehingga konsumen 

membeli langsung kepada produsen makanan ringan ini. Dengan alasan 

ingin mendapat keuntungan yang lebih besar.
69

 

4. Pendapatan Produsen Makanan Ringan Home Industry Kecamatan 

Sekincau  

 Dari hasil wawancara peneliti masyarakat kecamatan Sekincau 

sebagian besar mempunyai mata pencarian sebagai petani. Hal hasil 

pendapatan terbesar pada kecamatan ini dihasilkan dengan bertani, 

kemudian diikuti dengan berdagang dan berindustri.
70

 Pada kecamatan 

Sekincau produk makanan ringan yang di produksi oleh home industry  

sangat mendominasi. Adapun pendapatan para produsen makanan ringan 

home industry yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada 

kemasan produknya sebagai berikut: 
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Tabel 9 

Daftar Pendapatan Produsen Makanan Ringan Industri Rumah 

Tangga (Home Industry) Yang Belum Mencantumkan Tanggal 

Kadalwarsa 

No  Nama  Jenis produk  Pendapat /hari 

1. Eni  Kripik singkong  Rp. 125.000 

2. Bekti  Kripik singkong  Rp. 150.000 

3. Sri  Kripik singkong Rp. 175.000 

4. Ani gadiran  Kripik singkong Rp. 180.000 

5. Nur  Kripik singkong Rp. 175.000 

6. Puji Lestari Kripik singkong Rp. 150.000 

7. Ikah  Kripik tempe Rp. 150.000 

8. Kus  Kripik tempe Rp. 225.000 

9.  Rohmiati  Kripik talas  Rp. 125.000 

10. Repi  Kripik pisang  Rp. 125.000 

11. Saliman Kripik pisang Rp. 120.000 

12. Mujiati  Kripik pisang Rp. 135.000 

13. Fatimah Kripik pisang Rp. 100.000 

14.  Samsul  Klating  Rp. 150.000 

15. Entin Makaroni  Rp. 90.000  

16. Ernawati  Makaroni  Rp. 120.000 

17. Lastri  Makaroni  Rp. 120.000 

18. Winarno  Onde-onde ketawa Rp. 175.000 

19. Susanti  Jamur krispi  Rp. 180.000 

Sumber :Hasil Wawancara Produusen Tanggal 26 Mei 2017 

Berdasarkan tabel diatas merupakan hasil pendapatan para produsen 

rata-rata setiap harinya berdasarkan hasil wawancara kepada ibu kus 

produsen kripik tempe, yang pendapatannya lebih tinggi dibandingkan 

dengan produsen laiinnya, ia mengatakan ia bisa mencapai pendapatan 

itu karena ia memasarkan produknya pada pasar-pasar tradisional, jika 

ia hanya membuka dirumah saja tidak sampai segitu. Namun jika 



 

 
 

pasar ramai, atau ada hari-hari tertentu ia bisa mendapatkan lebih dari 

itu.
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Tabel 10 

Daftar Pendapatan Produsen Makanan Ringan Industri Rumah 

Tangga (Home Industry) Yang Sudah Mencantumkan Tanggal 

Kadalwarsa 

No Nama Jenis Produk Pendapatan /hari  

1. Jauri  Roti  Rp 350.000 

2. Tarsi  Kripik Tempe Rp. 325.000 

Sumber :Hasil Wawancara Produusen Tanggal 26 Mei 2017 

 Berdasarkan tabel diatas merupakan pendapatan produsen 

makanan ringan home industry yang sudah menyantumkan tanggal 

kadaluwarsa. Dapat dibandingkan dengan pendapatan produsen 

makanan ringan home industry yang  belum menyantumkan tanggal 

kadaluwarsa pada kemasan produknya, pendapatan produsen yang 

sudah menyantumkan tanggal kadaluwarsa lebih tinggi dibandingkan 

produsen yang belum menyantumkan tanggal kadaluwarsa. 

 Menurut hasil wawancara dengan bapak Jauri produsen roti, ia 

mengatakan ada keuntungan tersendiri dengan adanya lebel dan 

mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Produknya lebih di ingat oleh 

para konsumen serta konsumen mudah untuk memesan roti kepadanya 
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karena pada lebel produknya ia menyantumkan no handphone dan 

alamat.
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5. Tanggung Jawab Produsen Makanan Ringan Terhadap 

produkTanpa Tanggal Kadaluwarsa 

Untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen serta menciptakan 

kemaslahatan, hal-hal yang membawa dampak negatif dari pemakaian 

barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku 

usaha. Sebagai upaya menghindari akibat negatif pemakaian barang 

dan/atau jasa maka, pelaku usaha mempunyai tanggu jawab terhadap 

perbuatan yang dilakukannya. 

Dari hasil wawancara para produsen makanan ringan dapat 

disimpulkan bahwa tanggng jawab yang diberikan kepada konsumen hanya 

sebatas  ganti rugi dengan menukarkan produknya dengan yang baru, 

mengembalikan uang konsumen kembali atau biaya kesehatan yang hanya 

sewajarnya, karena usaha mereka belum terlalu besar serta belum pernah 

ada juga kasus yang benar-banar harus diselesaikan sampai melibatkan 

meja hijau.
73

 

C. Gamabaran Distribusi Jawaban Responden 

 Pada bagian ini akan dijelaskan untuk hasil dari kuesioner yang telah 

tersedia yang kemudian disebarkan dan ditarik kembali peneliti, dikoreksi 
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dengan baik apakah semua responden mengembalikan  dan mengisi kuesioner 

tersebut sesuai dengan item masing-masing dan alternatif yang dipilih 

menjadi menjawab, sehingga yang diperoleh dapat dikoresi dan diuji 

kebenarannya. Berikut adalah distribusi jawaban responden per item indikator 

dari kuesioner yang telah disebarkan kepada 21 produsen makanan ringan 

home industry  

Tabel 11 
Distribusi Jawaban Responden Produsen Makanan Ringan Industri Rumah 

Tangga (Home Industry ) Kecamatan Sekincau  

 

No Pertanyaan 

Jawaban Responden 

Ya Tidak Jumlah  

N % N % N % 

1.  

Apakah produsen 

memberikan nformasi tentang 

bahan baku dalam kemasan 

produk makanan ringan home 

industry tersebut? 

0 0 21 100 21 100 

2.  

Apakah anda selalu 

mencantumkan infomasi pada  

produk makanan ringan home 

industry anda, (tanggal 

kadaluwarsa, idientitas 

produsen) pada kemasan? 

2 9,52 19 90,48 21 100 

3.  

Apakah anda selalu 

memberikan kebebasan 

kepada konsumen untuk 

memilih produk sesuai yang 

dengan seleranya? 

21 100 0 0 21 100 

4.  

Apakah anda selalu 

memberikan kesempatan 

kepada konsumen untuk 

complain mengenai produk 

anda? 

21 100 0 0 21 100 

5.  
Apakah anda 

memperbolehkan 
18 85,71 3 14,28 21 100 



 

 
 

konsumenmembatalkan/mem

pertahankan transaksi selama 

masih berada pada tempat 

transaksi tersebut? 

6.  

Apakah anda memberikan 

kesempatan kepada 

konsumen dapat 

membatalkan transaksi dalam 

jangka waktu yang telah 

disepakati antara produsen 

dan konsumen? 

21 100 0 0 21 100 

7.  

Apakah anda memberikan 

informasi kepada konsumen 

jika produk yang anda jual 

memiliki kecacatan? 

21 100 0 0 21 100 

8.  

Apakah anda memberikan 

kesempatan kepada 

konsumen untuk 

membatalkan transaksi, jika 

produk makanan ringan yang 

anda tawarkan melampai 

harga pasaran? 

18 85,71 3 14,29 21 100 

9.  

Apakah anda memberikan 

kesempatan kepada 

konsumen membatalkan 

transaksi dengan alasan 

pesanan tidak sesuai dengan 

yang diinginkan konsumen? 

15 71,43 6 28,57 21 100 

10.  

Apakah anda memberikan 

kesempatan kepada 

konsumen untuk memilih 

produk-produk yang sesuai 

dengan keinginan konsumen 

dengan harga yang berbeda-

beda? 

21 100 0 0 21 100 

Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

  

  



 

 
 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Dampak Produk Makanan Ringan Home Industry Tanpa Tanggal 

Kadaluwarsa Bagi Para Pelaku Ekonomi Di Kecamatan Sekincau 

 Setelah penulis melakukan penelitian mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan skripsi ini, maka data yang akan diolah dalam analisis 

data ini adalah data primer, berupa jawaban wawancara kepada produsen 

makanan ringan home industry. Dari 21 produsen makanan ringan home 

industry hanya 2 produsen saja yang sudah mencantum tanggal kadaluwarsa 

dan masih ada 19 produsen yang mendominasi belum mencantukan tanggal 

kadaluwarsa. Berikut hasil wawancara dari produsen makanan ringan: 

1. Jika sudah mencantumkan lebel dan tanggal kadaluwarsa, apakah 

terdapat dampak yang anda peroleh berkaitan dengan 

keberlangsungan usaha anda 

 Menurut Purnomo dan Zulkifliansyah manfaat strategi pemasaran bagi 

perusahaan merupakan dasar dan arah perusahaan tersebut agar dapat 

mencapai tujuan perusahaan. Maka jelas bahwa strategi perusahaan 

merupakan salah satu poin sangat penting dan harus ditetapkan oleh 

semua perusahaan jasa maupun non jasa. Setiap perancanaan yang matang 

dan sedikit resiko akan membantu perusahaan untuk tetap bersaing 



 

 
 

 Berdasarkan hasil wawancara kedua produsen yang sudah 

mencamtukan lebel dan tanggal kadaluwarsa mengatakan bahwa 

meskipun usaha yang mereka jalani ini masih sederhana bukan tidak 

mereka memikirkan perencanaan. Para produsen ini selalu memekirkan 

perencanaa yang matang dan sedikit resiko akan membantu perusahaan 

untuk tetap bersaing, misalnya dengan mencantumkan lebel dan tanggal 

kadaluwarsa pada produknya. Keinginan para produsen ini untuk 

mempunyai ciri khas serta berusaha menjadikan produknya sebagai 

produk yang dipercaya oleh konsumen. Ketika konsumen membutuhkan 

produk yang diinginkan maka ia mudah untuk mencarinya. Produsen 

makanan ringan home industry merasakan dampak dari hal tersebut, dari 

dampak yang mereka jelaskan, semuanya positif dengan keberadaan lebel 

dan tanggal kadaluwarsa ini seperti dengan adanya tanggal kadaluwarsa 

konsumen mempunyai kepercayaan tersendiri  kepada produsen karena 

dengan adanya tanggal kadaluwarsa konsumen merasa diberikan informasi 

tentang produk tersebut masih layak atau sudah habis masa 

kadaluwarsanya. Bagi produsen, mereka perlu menyadari, bahwa 

kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung pada konsumen. Untuk 

itu mereka mempunyai kewajiban untuk memproduksi produk sebaik dan 

seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada 

konsumen. Pemberian informasi yang benar tentang berhubungan dengan 



 

 
 

masalah keamanan, kesehatan maupun keselamatan konsumen. Masa 

konsumsi dari suatu produksi pangan menjadi arti yang sangat penting. 

 Lebel pun tak kalah mempunyai dampak yang positif bagi produsen 

membuat produk yang diproduksi lebih mudah dingat oleh konsumen dan 

mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan produk lain, serta 

apabila konsumen ingin memesan produk tidak sulit, karena pada lebel 

produk terdapat alamat dan no handphone produsen. Sehingga dengan hal 

tersebut pada meningkatkan pendapatan produsen makanan ringan 

tersebut. 

 

2. Jika belum mencantumkan lebel dan tanggal kadaluwarsa, apakah 

dampak yang anda peroleh berkaitan dengan keberlangsungan usaha 

anda 

 Menurut Pandji Anoraga merek merupakan sebuah nama, istilah, tanda 

lambang, atau desain atau kombinasi dari semua ini, yang menunjukan 

idientitas pembuat penjual produk. Konsumen memandang merek 

merupakan sebagian dari produk merek membatu konsumen mengenali 

produk yang bisa menguntungkan mereka. Merek terbaik membawa 

jaminan mutu, oleh karena itu pentingnya merek dalam sebuah produk. 

 Berdasarkan hasil wawancara para produsen yang belum 

mencamtukan lebel dan tanggal kadaluwarsa mengatakan bahwa mereka 

tidak merasakan atau memperoleh dampak dari pencantuman lebel dan 



 

 
 

tanggal kadaluwarsa pada produknya. Mereka mengatakan bahwa jika 

mereka harus mencatumkan lebel maka akan mnambah biaya produksi 

lagi, sementara keuntungan yang mereka peroleh tidak lah besar dan 

usahannya pun belum cukup besar. Tanpa mereka ketahui bahwasanya 

dengan mencantumkan merek dan tanggal kadaluwarsa tersebut 

menambah daya tarik konsumen serta memudahkan konsumen untuk 

mencari atau memecan produk dan  meningkatkan pendapatan produsen. 

Produsen mengatakan konsumen tetap membeli produk makanan 

ringannya, terkadang konsumen menyinggung tentang mengapa produsen 

tersebut belum mencantumkan lebel dan tanggal kadaluwarsa. Meskipun 

produsen mengatakan bahwa mereka tidak memperoleh dampak dari 

pencantuman tanggal kadaluwarsa tersebut, terdapat perbedaan antara 

produsen yang sudah mencantumkan tanggal kadaluwarsa dengan 

produsen yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa, dimana 

pendapatan produsen yang sudah mencantumkan lebel dan tanggal 

kadaluwarsa lebih tinggi dari produsen yang belum mencantumkan lebel 

dan tanggal kadaluwarsa. 

B. Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Ringan Industri Rumah 

Tangga (Home Industry) Tanpa Taggal Kadaluwarsa Di Kecamatan 

Sekincau 

 Data yang akan diolah dalam analisis data ini adalah data primer, 

berupa jawaban kuesioner dari responden sebagai anggota sampel produsen 



 

 
 

makanan ringan home industry.Pertanyaan tersebut mempunyai alternatif 

jawaban sebanyak 2 alternatif, sehingga kuesioner ini bersifat terbatas, artinya 

responden diminta menjawab dengan memilih jawaban yang telah tersedia 

saja. 

 Setelah hasil kuesioner diadakan pengolahan dalam bentuk tabulasi 

yang ada di bab III, maka langkah selanjutnnya penulis akan 

mengintrepertasikan hasil jawaban sesuai dengan item-item kuesioner yang 

telah diajukan kepada para responden produsen makanan ringan home 

industri. Hasil kuesioner tersebut sebagai berikut: 

1. Hak-Hak Kosumen  

a. Hak Untuk Memperoleh Keamanan 

 Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa 

yang ditawarkan kepadanya. Produk barang atau jasa itu tidak boleh 

membahayakan jika dikonsumsi sehingga kosumen tidak dirugikan 

baik jasmani maupun rohani terlebih terhadap barang atau jasa yang 

yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha. 

 Pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang diberikan 

kedapa produsen dan konsumen yang berkaitan dengan hak untuk 

memperoleh keamanan adalah “Produsen Memberikan Informasi 

Tentang Bahan Baku Pada Kemasan Produk Makanan Ringan”  

 Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada produsen 

dapat diketahui bahwa, pertanyaan tentang produsen memberikan 



 

 
 

informasi tentang bahan baku  pada kemasan produk makanan ringan 

adalah yang menjawab Ya sebanyak 0% dan yang menjawab Tidak 

100 %. Hal ini menunjukkan bahwa produsen makanan ringan 

mayoritas belum memberikan informasi tentang bahan baku pada 

kemasan produk makanan ringannya. 

 

 

b. Hak Untuk Memperoleh Informasi (The Right To Be Infirmed) 

 Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya 

adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas 

penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta idientitas produsen 

dari produk tersebut. 

 Pertanyaan dalam kuesioner yang dibagikan kepada konsumen 

dan produsen tentang hal ini yaitu ”Produsen Selalu Mencantumkan 

Infomasi Pada  Produk Makanan Ringan (Tanggal Kadaluwarsa, 

Idientitas Produsen) Pada Kemasan” 

 Dari tabel 10 yang terdapat pada BAB III dapat diketahui 

bahwa, pertanyaan tentang produsen selalu mencantumkan infomasi 

pada  produk makanan ringan (tanggal kadaluwarsa, idientitas 

produsen) pada kemasan adalah yang menjawab Ya sebanyak 9,52% 

dan yang menjawab Tidak 90,48%.  



 

 
 

 Hal ini menunjukkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 

produsen makanan ringan mayoritas belum mencantumkan infomasi 

pada  produk makanan ringan (tanggal kadaluwarsa, idientitas 

produsen) pada kemasannya. Berdasarkan hasil wawancara dari 21 

jumlah produsen makanan ringan hanya 2 produsen yang sudah 

mencantumkan idientitas produsen dan tanggal kadaluwarsa pada 

kemasan produknya. Produsen tersebut bapak Jauri sebagai produsen 

roti yang mempunyai lebel produknya “Roti Juan” dan ibu Tarsi 

produsen kripik tempe yang mempunyai lebel produknya yaitu “Kripik 

Tempe as Bule”. 

c. Hak Untuk Memilih ( The Right To Choose) 

 Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan 

kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu 

sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. 

 Pertanyaan dalam kuesioner yang dibagikan kepada konsumen 

dan produsen tentang hal ini yaitu “Produsen Memberikan 

Kebebasan Kepada Konsumen Untuk Memilih Produk Sesuai 

Dengan Selera” 

 Hasil kuesioner produsen dapat diketahui bahwa, produsen 

memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk 

sesuai dengan selera adalah yang menjawab Ya sebanyak 100% dan 

yang menjawab Tidak 0 %. 



 

 
 

  Hal ini menunjukkan bahwa produsen makanan ringan 

mayoritas memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih 

produk sesuai dengan selera tanpa adaya paksaan.  

d. Hak Untuk Didengar 

 Hak ini berkaita erat dengan hak untuk mendapatkan 

informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang 

berkepentingan sering tidak cukup memuasakan konsumen.Untuk itu 

konsumen mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan  lainya bisa 

didengarkan, baik oleh pelaku usaha. 

 Pertanyaan dalam kuesioner yang dibagikan kepada konsumen 

dan produsen tentang hal ini yaitu “Produsen Selalu Memberikan 

Kesempatan Kepada Konsumen Untuk Complain Mengenai 

Produknya” 

 Berdasarkan hasil kuesioner dari produsen dapat diketahui 

bahwa, produsen selalu memberikan  kesempatan kepada konsumen 

untuk complain mengenai produknya adalah yang menjawab Ya 

sebanyak 100% dan yang menjawab Tidak 0 %. 

  Hal ini menunjukkan bahwa produsen selalu 

memberikan kesempatan kepada konsumen untuk complain mengenai 

produknya. Seperti hal dilakukan oleh ibu Ani Gadiran yang pernah 

ada complain  dari konsumennya, y complain tentang lem pada 

bungkus kripik singkong yang sudah tidak rekat lagi yang 



 

 
 

mengakibatkan kripik tersebut tidak renyah lagi. Untuk hal ini Ani 

Gadiran menanggapinya dengan bisa ditukar dengan barang baru 

takutnya pembeli tidak mau membeli lagi. 

 Tabel 12  

Distribusi Jawaban Produsen Berdasarkan Indikator Hak-Hak 

Konsumen 

No 
Hak-Hak 

Konsumen 
Item Pertanyaan 

Jawaban Responden 
Jumlah 

Ya Tidak 

N % N % N % 

1 

Hak Untuk 

Memperoleh 

Keamanan 

Produsen 

Memberikan 

Informasi Tentang 

Bahan Baku Pada 

Kemasan Produk 

Makanan Ringan  

0 0 21 100 21 100 

2 

Hak Untuk 

Memperoleh 

Informasi 

Produsen Selalu 

Mencantumkan 

Informasi Tentang 

Produk Makanan 

Ringan (Tanggal 

Kadaluwarsa,Idientit

as Prodsen) Pada 

Kemasanyna 

2 9,52 19 90,48 21 100 

3 
Hak Untuk 

Memilih 

Produsen 

Memberikan 

Kebebasan Kepada 

Konsumen Untuk 

Memilih Produk 

Sesuai Dengan 

Selera 

21 100 0 0 21 100 

4 
Hak Untuk 

Didengar  

Prdusen Selalu 

Memberikan 

Kesempatan 

Kepada Konsumen 

Untuk Complain 

Mengenai 

Produknya 

21 100 0 0 21 100 

  Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

 

  Berdasarkan jawaban produsen  tentang indikator hak-hak konsumen 

dapat terlihat dan disimpulkan bahwa produsen makanan ringan industri rumah 



 

 
 

tangga (home industry)  dominan dengan produsen memberikan kebebasan 

kepada konsumen untuk memilih produk sesuai dengan selera dan  produsen 

selalu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk complain mengenai 

produknya dengan presentase masing-masing 100%  menjawab iya, tetapi tidak 

didominasi dengan produsen memberikan informasi tentang bahan baku pada 

kemasan  produk makanan ringan dengan presentase yang menjawab Ya 

sebanyak 0% dan juga produsen mencantumkan informasi tentang produk 

makanan ringan (tanggal kadaluwarsa,idientitas produsen) pada kemasannya 

hanya 2 produsen yang sudah melakukan hal tersebut sehingga hanya 

memperoleh presentase sebanyak 9,52%.  

  Tanggng jawab yang diberikan oleh produsen makanan ringan (home 

industry) pada kecamatan Sekincau pun masih sederhana seperti ganti rugi 

dengan menukarkan barang dengan yang baru, ganti rugi pengembalian uang, 

dan ganti rugi biaya kesehatan yang sewajarnya saja karena produsen 

mengatakan bahwa usahanya ini belum terlalu besar,sehingga belum bisa 

memberikan pertanggung jawaban yang maksimal. 

  Berdasarkan jawaban produsen tentang indikator hak-hak konsumen 

dapat disimpulkan bahwa produsen makanan ringan pada kecamatan Sekincau 

sudah mengimplemetasikan hak-hak konsumen seperti hak untuk memilih dan 

hak untuk didengar, sedangkan hak untuk memperoleh keamanan dan hak 

untuk memperoleh informasi belum diimplementasikan oleh para produsen 

makanan ringan industri rumah tangga kecamatan Sekincau, sehingga masih 



 

 
 

banyak produk makanan ringan yang bereradar tanpa memenuhi hak-hak 

konsumen tersebut. 

C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada 

Produk Makanan Ringan Industri Rumah Tangga (Home Industry) 

Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Di Kecamatan Sekincau  

  Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah 

dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau 

membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan 

imbalan atau upah. Sekali-pun tidak banyak literatur yang berbicara tentang 

aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan 

konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh 

Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan 

lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi 

dan kemampuannya dalam berbisnis. Setelah Muhammad SAW diangkat 

menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam 

ajaran Islam, baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Bisnis yang adil dan jujur 

menurut Al-Qur’an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. 

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah  ayat (279). 

                           

         

Artinya:  



 

 
 

 Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 

Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika 

kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok 

hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 

 

      Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit 

mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan 

tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). 

Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah 

perlindungan konsumen bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang 

untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini 

berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha 

(produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika 

yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.  

      Konsep ekonomi dan perdangan dalam Islam  harus dilandasi dengan 

nilai-nilai dan etika yang menjujung tinggi kejujuran dan keadilan bisnis. 

Fakta yang menunjukan bahwa Rasulullah telah memberikan contoh dalam 

melakukan perdagangan secara adli dan jujur. Seluruh ajaran Islam yang 

terkait dengan perdagangan dan perekonomian beorientasi pada perlindungan 

hak-hak pelaku usaha atau produsen dan konsumen, karena Islam 

menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan transparansi yang 

dilandasi dengan nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan 

hak. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi 

konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam 



 

 
 

perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar dengan beragam jenisnya. 

Dari hasil kuesioner produsen dan konsumen tetang indikator hak-hak 

konsumen dalam Islam diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Hak-Hak Konsumen dalam Islam 

a. Khiyar Majelis merupakan hak yang ditetapkan untuk pelaku usaha 

dan konsumen, jika terjadi ijab dan Kabul antara produsen dan 

konsumen, dan akad telah sempurna, maka masing-masing pihak 

memiliki hak untuk mempertahankan dan membatalkan akad selama 

masih dalam satu majelis. 

 Pertanyaan dalam kuesioner tentang khiyar majelis yaitu 

“Produsen Mempebolehkan Untuk  Membatalkan Atau 

Mempertahankan Transaksi Selama Masih Berada Pada Tempat 

Transaksi” 

 Berdasarkan hasil kuesioner produsen dapat diketahui bahwa, 

pertanyaan tentang produsen mempebolehkan untuk  membatalkan 

atau mempertahankan transaksi selama masih berada pada tempat 

transaksi adalah yang menjawab Ya sebanyak 85,17 dan yang 

menjawab Tidak 14,28%. 

  Sehingga dari hasil kuesinoer menghasil jawaban yaitu 

produsen mempebolehkan untuk  membatalkan atau mempertahankan 

transaksi selama masih berada pada tempat transaksi. Sebagaimana 

Rasulullah saw bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari 



 

 
 

dan Muslim “ Dua orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan 

melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah dari tempat akad” 

(HR. Bukhari da Muslim) 

b. Khiyar Syarat adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu 

dengan ketentuan memiliki khiyar selama jangka waktu yang jelas. 

Selama waktu tersebut, jika pembeli mengingikan  bisa melaksanakan 

jual beli tersebut atau membatalkan. 

 Pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang penulis 

berikan kepada produsen dan konsumen adalah “Produsen Selalu 

Memberikan Kesempatan Kepada Konsumen Dapat Membatalkan 

Transaksi Dalam Jangka Waktu Yang Telah Disepakati Antara 

Produsen Dan Konsumen” 

 Berdasarkan hasil kuesioner dari produsen  diatas dapat 

diketahui bahwa, produsen selalu memberikan kesempatan kepada 

konsumen dapat membatalkan transaksi dalam jangka waktu yang 

telah disepakati antara produsen dan konsumen adalah yang menjawab 

Ya sebanyak 100% dan yang menjawab Tidak 0 %.  

 Sehingga dari hasil kuesinoer menghasilkan jawaban yaitu 

produsen selalu memberikan kesempatan kepada konsumen dapat 

membatalkan transaksi dalam jangka waktu yang telah disepakati 

antara produsen dan konsumen. Hal ini sesuai dengan Hadist riwayat 

Ibnu Umar bahwa Rasulullah pernah bersabdah:  



 

 
 

Artinya :  

 “Masing-masing dari dua orang yang berjual beli tidak ada 

jual beli bagi keduanyaberpisah, kecuali jual beli dengan 

khiyar?”  

 

Ibnu Umar juga menuturkan bahwa Rasulullah pera bersabda: 

 

Artinya : 

 “Jika da orang laki-laki sama-sama berjual beli maka masing-

masing  memilki kiyar sebelum berpisah dan keduanya 

bersepakat atau salah satu  memberi pilihan (khiyar) kepada yang 

lain, lalu keduanya berjual beli  berdasarkan hal itu maka 

sesungguhnya telah wajib jual beli itu”. 

 

c. Khiyar Aibi adalah Haram bagi seseorang yang menjual yang 

memiliki cacat(cacat produk) tanpa menjelaskan kepada pembeli. 

Pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang penulis berikan 

kepada produsen dan konsumen adalah  Pertanyaan yang terdapat 

dalam kuesioner yang penulis berikan kepada produsen dan konsumen 

adalah “Produsen  Memberikan Informasi Kepada Konsumen Jika 

Produk yang di Jual Memiliki Kecacatan” 

 Berdasarkan hasil kuesioner dari produsen  diatas dapat 

diketahui bahwa, produsen  memberikan informasi kepada konsumen 

jika produk yang di jual memiliki kecacatan adalah yang menjawab Ya 

sebanyak 100% dan yang menjawab Tidak 0%.  

 Hasil kuesioner tersebut menghasilkan menurut hasil kuesioner 

dari prodsen bahwa produsen memberikan informasi kepada 



 

 
 

konsumen jika produk yang di jual memiliki kecacatan. Uqabah bin 

Amir menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda : 

ا  ْي ُه ْي ِإ ُها َن ُه ا  ْي ُه ْي ِإ ِإا ا َنِإ ُّلا َن ا َن اَنا ِإ ُه ْي ِإ ٍم ا َبَن َبْي ًع ا َن ِإ يِإا ِإ ْي ا ِإ يِإا َن ا َن ْي ٌب   َبَن َباَّل َنيُها ِإ اَّل

Artinya :  

 “Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal 

bagi  seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, 

sementara  didalamnya terdapat cacat, kecuali telah ia 

menjelaskannya”.(HR.  Ahamad, Ibnu Majah dan Tabrani) 

 Dalam hal ini menyatakan syarat sah jual beli itu adalah 

dilakukan dengan dasar suka sama suka dari kedua belah pihak. Rasa 

suka ini mucul kalau apa yang dibelinnya itu sesuai dengan asumsinya 

yaitu bagus tanpa cacat. Kalau dikemudian hari, dia menemukan cacat 

tanpa pemberitauan sebelumnya dari pihak pejual, tentu hal ini akan 

merusak suka sama suka tersebut, oleh karena itu, khiyar aibi ini 

disyari’atkan dan penjual hendak menjual barang apabila ada 

kecacatan barang harus menjelaskan. 

d. Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarisil), Khiyar jenis ini 

suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat bisa menjadi hak 

pembeli. Kadang kala pembeli membeli barang dengan harga 5 dinar, 

padahal barang tersebut hanya setara dengan 3 dinar. Jika seorang 

pejual atau pembeli ditipu dalam hal ini, maka ia memiliki khiyar 

untuk menarik diri dari jual beli tersebut dan membatalkan akad. 



 

 
 

 Pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang penulis 

berikan kepada produsen dan konsumen adalah “Produsen 

Memberikan Kesempatan Kepada Konsumen Untuk Membatalkan 

Transaksi, Jika Produk Makanan Ringan Yang di Tawarkan 

Melampai Harga Pasaran” 

 Berdasarkan hasil kuesioner dari produsen  diatas dapat 

diketahui bahwa, produsen memberikan kesempatan kepada konsumen 

untuk membatalkan transaksi, jika produk makanan ringan yang di 

tawarkan melampai harga pasaran adalah yang menjawab Ya sebanyak 

85,71% dan yang menjawab Tidak 14,29 %. Hal ini menunjukkan 

bahwa produsen mayoritas selalu memberikan kesempatan kepada 

konsumen untuk membatalkan transaksi, jika produk makanan ringan 

yang di tawarkan melampai harga pasaran. Hal ini didasarkan pada 

Hadist Rasulullah, lalu ia berkata : “Ya Rasulullah sesugguhnya aku 

telah tertipu dala jual beli”. Raslullah kemudian bersabda kepadaya: 

Artinya : 

 “jika engkau membeli maka berkatalah, tidak ada penipuan 

dan bagiku  khiyar tiga hari” 

 

e. Khiyar Ru’yah, Khiyar jenis ini terjadi apabila pelaku usaha menjual 

barang dagangannya, sementara barang tersebut tidak ada dalam 

majelis jual beli. Kemudian pembeli melihat barang tersebut tidak 

sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik 



 

 
 

membatalkan diri dari akad jual beli tersebut.  Pertanyaan yang 

terdapat dalam kuesioner yang penulis berikan kepada produsen dan 

konsumen adalah “Produsen Memberikan  Kesempatan Kepada 

Konsumen Membatalkan Transaksi Dengan Alasan Pesanan Tidak 

Sesuai Dengan Yang Diinginkan Konsumen” 

 Berdasarkan hasil kuesioner dari produsen  diatas dapat 

diketahui bahwa, produsen memberikan  kesempatan kepada 

konsumen membatalkan transaksi dengan alasan pesanan tidak sesuai 

dengan yang diinginkan konsumen adalah yang menjawab Ya 

sebanyak 71,43% dan yang menjawab Tidak 28,57 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa produsen mayoritas selalu memberikan 

kesempatan kepada konsumen membatalkan transaksi dengan alasan 

pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen 

 Dari jawaban kesioner konsumen diatas dapat diketahui bahwa, 

produsen memberikan  kesempatan kepada konsumen membatalkan 

transaksi dengan alasan pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan 

konsumen adalah yang menjawab Ya sebanyak 57,14% dan yang 

menjawab Tidak 48,85 %. Hal ini menunjukkan bahwa produsen 

memberikan  kesempatan kepada konsumen membatalkan transaksi 

dengan alasan pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan 

konsumen. hal ini didasarkan pada Hadist Rasulullah : 

Artinya : 



 

 
 

 “barang siapa yang membeli seusatu dan ia belum melihatnya, 

maka ia meliki khiyar jika iiimelihatnya; jika ingin ia 

mengambilnya, jika ia boleh pun meninggalkannya” 

 

f. Khiyar Ta’yin, Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembeli 

untuk memilih barang yang diinginkan dari sejumlah atau sekumpulan 

barang yang dijual kendati barang tersebut berbeda harganya, sehingga 

konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki. 

 Pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang penulis 

berikan kepada produsen dan konsumen adalah “Produsen 

Memberikan Kesempatan Kepada Konsumen Untuk Memilih 

Produk-Produk Yang Sesuai Dengan Keinginan Konsumen Dengan 

Harga Yang Berbeda-Beda” 

 Berdasarkan  hasil kuesioner dari produsen  diatas dapat 

diketahui bahwa, produsen memberikan kesempatan kepada konsumen 

untuk memilih produk-produk yang sesuai dengan keinginan 

konsumen dengan harga yang berbeda-beda adalah yang menjawab Ya 

sebanyak 100% dan yang menjawab Tidak 0 %. Hal ini menunjukkan 

bahwa produsen mayoritas selalu memberikan kesempatan kepada 

konsumen untuk memilih produk-produk yang sesuai dengan 

keinginan konsumen dengan harga yang berbeda-beda 

  

  



 

 
 

Tabel 13 

Distribusi Jawaban Produsen Berdasarkan Indikator Hak-Hak  

Konsumen Islam 

No 

Hak-Hak 

Konsumen 

dalam Islam 

Indikator 

Jawaban Responden 
Jumlah 

Ya Tidak 

N % N % N % 

1. 
Khiyar 

Majelis 

Produsen 

Mempebolehkan Untuk  

Membatalkan Atau 

Mempertahankan 

Transaksi Selama Masih 

Berada Pada Tempat 

Transaksi 

18 85,17 3 14,28 21 100 

2 
Khiyar 

Syarat 

Produsen Selalu 

Memberikan 

Kesempatan Kepada 

Konsumen Dapat 

Membatalkan Transaksi 

Dalam Jangka Waktu 

Yang Telah Disepakati 

Antara Produsen Dan 

Konsumen 

21 100 0 0 21 100 

3 Khiyar Aibi 

Produsen  Memberikan 

Informasi Kepada 

Konsumen Jika Produk 

yang di Jual Memiliki 

Kecacatan 

21 100 21 100 21 100 

4 

Khiyar al-

Ghabn al-

Fahisy 

(Khiyar al-

Mustarisil) 

Produsen Memberikan 

Kesempatan Kepada 

Konsumen Untuk 

Membatalkan Transaksi, 

Jika Produk Makanan 

Ringan Yang di 

Tawarkan Melampai 

Harga Pasaran 

18 85,71 3 14,29 21 100 

5 
Khiy

arRu

’yah 

Produsen Memberikan  

Kesempatan Kepada 

Konsumen 

Membatalkan Transaksi 

Dengan Alasan Pesanan 

Tidak Sesuai Dengan 

Yang Diinginkan 

Konsumen 

 

15 71,43 6 28,57 21 100 

6 
 

Khiyar 

Produsen Memberikan 

Kesempatan Kepada 
21 100 0 0 21 100 



 

 
 

 Ta’yin 
 
 
 
 
 

Konsumen Untuk 

Memilih Produk-Produk 

Yang Sesuai Dengan 

Keinginan Konsumen 

Dengan Harga Yang 

Berbeda-Beda 

  Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

  Berdasarkan jawaban produsen  tentang indikator hak-hak konsumen 

dalam Islam dapat dilihat dan disimpulkan bahwa produsen makanan ringan 

industri rumah tangga (home industry) Kecamatan Sekincau dominan dengan 

produsen selalu memberikan kesempatan kepada konsumen dapat membatalkan 

transaksi dalam jangka waktu yang telah disepakati antara produsen dan 

konsumen,serta produsen  memberikan informasi kepada konsumen jika produk 

yang di jual memiliki kecacatan dan produsen memberikan kesempatan kepada 

konsumen untuk memilih produk-produk yang sesuai dengan keinginan 

konsumen dengan harga yang berbeda-beda  dengan presentase yang menjawab 

Ya sebanyak 100% dan juga disusul dengan produsen mempebolehkan untuk  

membatalkan atau mempertahankan transaksi selama masih berada pada tempat 

transaksi,serta produsen memberikan kesempatan kepada konsumen untuk 

membatalkan transaksi, jika produk makanan ringan yang di tawarkan 

melampai harga pasaran degan memperoleh presentase yang sama sebanyak 

85,71%,dan yang paling rendah presentase di peroleh pada pertanyaan produsen 

memberikan kesempatan kepada konsumen membatalkan transaksi dengan 

alasan pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen dengan 

presentase 71,43% yang menjawan Ya.  



 

 
 

  Dapat dilihat dari hasil kuesioner yang diperoleh dari produsen dapat 

disimpulkan bahwa hak-hak konsumen dalam Islam sudah implementasikan 

produsen berusaha untuk memberikan hak-hak tersebut dengan baik.  

  



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

dapat ditarik beberapa kesimpulan dari produk home industry tanpa tanggal 

kadaluwarsa implikasinya terhadap pelaku ekonomi dan perlindungan 

konsumen pada Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat sebagai 

berikut : 

1. Produsen yang sudah mencamtukan lebel dan tanggal kadaluwarsa 

mengatakan bahwa terdapat dampak yang mereka peroleh, seperti 

dengan adanya tanggal kadaluwarsa konsumen mempunyai 

kepercayaan tersendiri  kepada produsen karena dengan adanya 

tanggal kadaluwarsa konsumen diberi informasi tentang produk 

tersebut masih layak atau sudah habis masa kadaluwarsanya. Lebel 

pun tak kalah mempunyai dampak yang positif bagi produsen 

membuat produk yang diproduksi lebih mudah dingat oleh konsumen 

dan mempunyai cirri khan tersendiri dibantingkan dengan produk lain, 

serta apabila konsumen ingin memesan produk tidak sulit, karena pada 

lebel produk terdapat alamat dan no handphone produsen. Sehingga 

dengan hal tersebut pada meningkatkan pendapatan produsen makanan 

ringan tersebut. dan hasil wawancara para produsen yang belum 



 

 
 

mencamtukan lebel dan tanggal kadaluwarsa mengatakan bahwa 

mereka tidak merasakan atau memperoleh dampak dari pencantuman 

lebel dan tanggal kadaluwarsa pada produknya. Meskipun produsen 

mengatakan bahwa mereka tidak memperoleh dampak dari 

pencantuman tanggal kadaluwarsa tersebut, terdapat perbedaan antara 

produsen yang sudah mencantumkan tanggal kadaluwarsa dengan 

produsen yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa, dimana 

pendapatan produsen yang sudah mencantumkan lebel dan tanggal 

kadaluwarsa lebih tinggi dari produsen yang belum mencantumkan 

lebel dan tanggal kadaluwarsa. 

2. Hak-hak konsumen yang sudah diberikan produsen seperti hak untuk 

memilih dimana produsen memberikan kebebasan kepada konsumen 

untuk memilih produk sesuai dengan selera dan hak untuk didegar 

yaitu produsen selalu memberikan kesempatan kepada konsumen 

untuk complain mengenai produknya, namun yang masih belum 

didominasi yaitu hak memperoleh keamanan dimana produsen belum 

mencantumkan bahan baku pada produk makanan ringan, dah hak 

memperoleh informasi dimana produsen belum mencantumkan 

tanggal kadalwarsa dan idietitas produsen atau lebel pada kemasan 

produk makanan ringan. 

3. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang diperoleh dari 

produsen dan konsumen makanan ringan industri rumah tangga dapat 



 

 
 

disimpulkan bahwa perlindungan konsumen yang dijalankan oleh 

produsen sudah sepenuhnya sesuai dengan hak-hak konsumen dalam 

Islam dimana produsen belum memberikan hak secara penuh kepada 

konsumen. Hak-hak yang sudah diberikan kepada konsumen seperti 

produsen selalu memberikan kesempatan kepada konsumen dapat 

membatalkan transaksi dalam jangka waktu yang telah disepakati 

antara produsen dan konsumen (khiyar syarat),serta produsen 

memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih produk-

produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan harga yang 

berbeda-beda (khiyar ta’yin) hak-hak konsumen berikutya yaitu 

produsen memperbolehkan untuk membatalkan atau mempertahankan 

transakasi selama masih berada pada tempat transaksi (khiyar majelis). 

Serta produsen memperbolehkan konsumen untuk membatalkan 

transaksi jika produk yang ditawarkan melapaui harga pasaran (Khiyar 

al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarisil) dan memperbolehkan 

konsumen untuk membatalkan trasaksi dengan alasan pesanan tidak 

sesuai dengan yang diinginkan konsumen (Khiyar Ru’yah). Dan khiyar 

aibi yaitu produsen memberikan informasi kepada konsumen jika 

produk yang dijual memiliki kecacatan. 

  



 

 
 

B.  Saran  

1. Bagi Produsen 

 Produsen makanan ringan untuk segera memberikan lebel pada 

produk makanan ringannya, mencatumkan tanggal kadaluwarsa pada 

produknya, memberika informasi bahan baku pada kemasan 

produknya, serta menginformasikan kepada konsumen apabila terdapat 

kecacatan pada produk sehingga tidak membahayakan konsumen 

untuk mengonsumsi produk tersebut.  

2. Bagi Konsumen 

a. Konsumen makanan ringan Kecamatan Sekincau agar lebih 

memahami tentang perlidungan konsumen. 

b.  Konsumen makanan ringan agar lebih selektif untuk memilih 

produk yang ingin dikonsumsi sehingga tidak lagi menomor 

duakan kesehatan. 

3. Bagi BPOM dan Lembaga-Lembaga terkait 

 Bagi BPOM dan Lembaga-Lembaga terkait untuk lebih 

menigkatkan pengawasan kembali terhadap makanan-makanan yang 

beredar di pasaran khususnya makanan ringan industri rumah tangga 

(home industry). 
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Tabel  

Kuesioner Produsen Makanan Ringan Home Industry Kecamatan Sekincau 

Variabel 

 

Indikator Sub Indikator Item pertanyaan Referensi 

Perlindungan 

Konsumen 

 

Hak-Hak 

Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

- Hak Untuk Memproleh 

Keamanan  

Konsumen berhak mendapatkan 

keamanan dan barang atau jasa 

yang ditawarkan kepadanya. 

Produk barang dan jasa itu tidak 

boleh membahayakan jika 

dikonsumsi sehingga kosumen tidak 

dirugikan baik jasmani maupun 

rohani terlebih terhadap barang atau 

jasa yang yang dihasilkan dan 

dipasarkan oleh pelaku usaha 

1. Apakah anda 

memberikan 

informasi tentang 

bahan baku dalam 

kemasan produk 

makanan ringan  

home industry 

anda? 

 

Zulham, Hukum 

Perlindungan 

Konsumen,(Jakarta, 

PT, Kharisma Putra 

Utama,Edisi 

Revisi,2013) 

 

 

 

- Hak untuk memperoleh 

informasi  

Informasi yang merupakan hak 

konsumen tersebut di antaranya 

adalah mengenai manfaat kegunaan 

produk, efek samping atas 

penggunaan produk, tanggal 

kadaluwarsa, serta idientitas 

produsen dari produk tersebut. 

2. Apakah anda selalu 

mencantumkan 

infomasi pada  

produk makanan 

ringan home 

industry anda, 

(tanggal 

kadaluwarsa, 

idientitas produsen) 

pada kemasan? 

Zulham, Hukum 

Perlindungan 

Konsumen,(Jakarta, 

PT, Kharisma Putra 

Utama,Edisi 

Revisi,2013) 

- Hak untuk memilih  3. Apakah anda selalu Zulham, Hukum 



 

 
 

Hak untuk memilih dimaksudkan 

untuk memberikan kebebasan 

kepada konsumen untuk memilih 

produk-produk terntu sesuai dengan 

kebutuhannya, tanpa ada tekanan 

dari pihak luar 

memberikan 

kebebasan kepada 

konsumen untuk 

memilih produk 

sesuai yang dengan 

seleranya? 

Perlindungan 

Konsumen,(Jakarta, 

PT, Kharisma Putra 

Utama,Edisi 

Revisi,2013) 

- Hak untuk didengar  

Hak untuk didengar Hak ini 

berkaitan erat dengan hak untuk 

mendapatkan informasi. Ini 

disebabkan informasi yang diberikan 

oleh pihak yang berkepentingan 

sering tidak cukup memuasakan 

konsumen. Untuk itu konsumen 

mendapatkan haknya bahwa 

kebutuhan dan lainya bisa 

didengarkan dengan baik oleh 

pelaku usaha  

4. Apakah anda selalu 

memberikan 

kesempatan kepada 

konsumen untuk 

complain mengenai 

produk anda? 

Zulham, Hukum 

Perlindungan 

Konsumen,(Jakarta, 

PT, Kharisma Putra 

Utama,Edisi 

Revisi,2013) 

Perlindngan 

Konsumen Dalam 

Islam 

 

 

 

 

 

 

Hak-Hak 

Konsumen 

Dalam Isalam 

 

 

 

 

 

 

- Khiyar Majelis  

Khiyar merupakan hak yang 

ditetapkan untuk pelaku usaha dan 

konsumen, jika terjadi ijab dan 

Kabul antara produsen dan 

konsumen, dan akad telah sempurna, 

maka masing-masing pihak 

memiliki hak untuk 

mempertahankan dan membatalkan 

akad selama masih dalam satu 

majelis 

5. Apakah anda 

memperbolehkan 

konsumenmembatal

kan/mempertahank

an transaksi selama 

masih berada pada 

tempat transaksi 

tersebut? 

Zulham, Hukum 

Perlindungan 

Konsumen,(Jakarta, 

PT, Kharisma Putra 

Utama,Edisi 

Revisi,2013) 



 

 
 

-  Khiyar Syarat  

Satu pihak yang berakad membeli 

sesuatu dengan ketentuan memiliki 

khiyar selama jangka waktu yang 

jelas. Selama waktu tersebut, jika 

pembeli mengingikan ia bisa 

melaksanakan jual beli tersebut atau 

membatalkan 

6. Apakah anda 

memberikan 

kempatan kepada 

konsumen dapat 

membatalkan 

transaksi dalam 

jangka waktu yang 

telah disepakati 

antara produsen dan 

konsumen? 

Zulham, Hukum 

Perlindungan 

Konsumen,(Jakarta, 

PT, Kharisma Putra 

Utama,Edisi 

Revisi,2013) 

- Khiyar Aibi  

Haram bagi seseorang yang menjual 

yang memiliki cacat(cacat produk) 

tanpa menjelaskan kepada pembeli 

7. Apakah anda 

memberikan 

informasi kepada 

konsumen jika 

produk yang anda 

jual memiliki 

kecacatan? 

Zulham, Hukum 

Perlindungan 

Konsumen,(Jakarta, 

PT, Kharisma Putra 

Utama,Edisi 

Revisi,2013) 

- Khiyar al-Ghabn al-Fahisy 

(Khiyar al-Mustarisil) 

Kadang kala pembeli membeli 

barang dengan harga 5 dinar, 

padahal barang tersebut hanya setara 

dengan 3 dinar. . Jika seorang pejual 

atau pembeli ditipu dalam hal ini, 

maka ia memiliki khiyar untuk 

menarik diri dari jual beli tersebut 

dan membatalkan akad. 

8. Apakah anda 

memberikan 

kesempatan kepada 

konsumen untuk 

membatalkan 

transaksi, jika 

produk makanan 

ringan yang anda 

tawarkan melampai 

harga pasaran? 

Zulham, Hukum 

Perlindungan 

Konsumen,(Jakarta, 

PT, Kharisma Putra 

Utama,Edisi 

Revisi,2013) 

- Khiyar Ru’yah 

Khiyar jenis ini terjadi apabila 

9. Apakah anda 

memberikan 

Zulham, Hukum 

Perlindungan 



 

 
 

pelaku usaha menjual barang 

dagangannya, sementara barang 

tersebut tidak ada dalam majelis jual 

beli. Kemudian pembeli melihat 

barang tersebut tidak sesuai dengan 

keinginannya, maka pembeli berhak 

menarik membatalkan diri dari akad 

jual beli tersebut 

kesempatan kepada 

konsumen 

membatalkan 

transaksi dengan 

alasan pesanan 

tidak sesuai dengan 

yang diinginkan 

konsumen? 

Konsumen,(Jakarta, 

PT, Kharisma Putra 

Utama,Edisi 

Revisi,2013) 

- Khiyar Ta’yin 

memberikan hak kepada pembeli 

untuk memilih barang yang 

diinginkan dari sejumlah atau 

sekumpulan barang yang dijual 

kendati barang tersebut berbeda 

harganya, sehingga konsumen dapat 

menentukan barang yang dia 

kehendakin 

10. Apakah anda 

memberikan 

kesempatan kepada 

konsumen untuk 

memilih produk-

produk yang sesuai 

dengan keinginan 

konsumen dengan 

harga yang 

berbeda-beda? 

Zulham, Hukum 

Perlindungan 

Konsumen,(Jakarta, 

PT, Kharisma Putra 

Utama,Edisi 

Revisi,2013) 

 

  

 

 

 



 

 
 

KUESIONER (ANGKET) PRODUSEN  

PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN RINGAN 

INDUSTRI RUMAH TANGGA (HOME INDUSTRY) TANPA TANGGAL 

KADALUWARSA DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM  

 (Studi Industri Rumah Tangga (Home Industry)Kec. Sekincau Kab. Lampung 

Barat) 

 

1. Petunjuk Umum 

Sebelum mengisi daftar pertanyaan di bawah ini, mohon Bapak/Ibu 

memahami terlebih dahulu petunjuk pengisian. Setiap pertanyaan mohon diisi 

dengan teliti dan jujur. Jawaban dari Bapak/Ibu merupakan sumbangan yang 

sangat berharga bagi penelitian ini. Angket ini disusun semata-mata untuk 

penelitian ilmiah dan tidak akan berpengaruh pada Bapak/Ibu. 

 

2. Petunjuk Khusus 

a. Bacalah pertanyaan di bawah ini dengan teliti. 

b. Berilah tanda contreng (√) pada jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan pilihan jawaban: 

- Ya  

- Tidak  

c. Isilah identitas Bapak/Ibu pada Identitas responden yang telah di sediakan. 

 

3. Identitas Responden 

a. Nama   : 

b. Umur   : 

c. Pekerjaan Pokok  : 

d. Jenis Produk   : 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Ya  Tidak  

1 Apakah anda memberikan informasi tentang bahan 

baku dalam kemasan produk makanan ringan  home 

industry anda? 

  

2 Apakah anda selalu mencantumkan infomasi pada  

produk makanan ringan home industry anda, (tanggal 

kadaluwarsa, idientitas produsen) pada kemasan? 

  

3 Apakah anda selalu memberikan kebebasan kepada 

konsumen untuk memilih produk sesuai yang dengan 

seleranya? 

  

4 Apakah anda selalu memberikan kesempatan kepada 

konsumen untuk complain mengenai produk anda? 

  

5 Apakah anda memperbolehkan konsumen 

membatalkan/mempertahankan transaksi selama masih 

berada pada tempat transaksi tersebut? 

  

6 Apakah anda memberikan kempatan kepada 

konsumen dapat membatalkan transaksi dalam jangka 

waktu yang telah disepakati antara produsen dan 

konsumen? 

  

7 Apakah anda memberikan informasi kepada konsumen 

jika produk yang anda jual memiliki kecacatan? 

  

8 Apakah anda memberikan kesempatan kepada 

konsumen untuk membatalkan transaksi, jika produk 

makanan ringan yang anda tawarkan melampai harga 

pasaran? 

  

9 Apakah anda memberikan kesempatan kepada 

konsumen membatalkan transaksi dengan alasan 

pesanan tidak sesuai dengan yang diinginkan 

konsumen? 

  

10 Apakah anda memberikan kesempatan kepada 

konsumen untuk memilih produk-produk yang sesuai 

dengan keinginan konsumen dengan harga yang 

berbeda-beda? 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

PANDUAN WAWANCARA KEPADA PRODUSEN HOME INDUSTRY 

MAKANAN RINGAN KECAMATAN SEKINCAU 

1. Siapakah nama anda? 

2. Sejak kapan anda memulai usaha ini ? 

3. Apakah memproduksi makanan ringan sebagai pekerjaan pokok anda? 

4. Bagaimana pemasaran pada produk anda? 

5. Apakah produk anda sudah mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada 

kemasannya? 

6. Jika sudah mencantumkan tanggal kadaluwarsa, apakah terdapat dampak 

yang anda peroleh berkaitan dengan keberlangsungan usaha anda? 

7. Jika belum, apakah terdapat dampak yang anda peroleh berkaitan dengan 

keberlangsungan usaha anda ?  

8. Pernahkah konsumen mengeluhkan tentang produk anda yang belum 

mencantumkan tanggal kadaluwarsa? 

9. Ganti rugi seperti apa yang anda berikan kepada konsumen? 

 

 


