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ABSTRAKSI

	Latar belakang penulisan hukum ini adalah pelaksanaan industri dagang dan jasa di Indonesia yang menyebabkan persaingan  ketat dalam kegiatan usaha di antara mereka. Hal ini dapat mengarah pada persaingan tidak sehat yang akan merugikan konsumen selaku obyek dari adanya perdagangan. 
	Pasar Swalayan Gelael menyelenggarakan kegiatan pemasaran produk makanan dan minuman memiliki tanggung jawab yang besar dalam pemasaran produknya yang pengaruhnya sangat besar dalam perlindungan konsumen bagi konsumen terhadap pelaku usaha.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sampel ditentukan dengan menggunakan Purposive Sampling, dari populasi yang ada berdasarkan ciri-ciri tertentu sampel yang dikehendaki, yaitu Area Manager Pasar Swalayan Gelael. Pengolahan dan analisis data primer dan sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil analisis kemudian diteliti kembali melalui proses editing, yaitu suatu proses pemeriksaan kembali data yang terkumpul dan dianalisis untuk menjamin data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya.
Prosedur penjualan yang dilakukan Pasar Swalayan Gelael dengan menggunakan sistem penjualan retail, sehingga konsumen terhindar dari produk - produk yang rusak serta produk yang kualitasnya tidak baik. Pelaku usaha Swalayan Gelael dalam melakukan perlindungan terhadap Konsumen dari makanan dan minuman kadaluarsa. dengan melakukan berbagai strategi penjualan barang. Prosedur penggantian kerugian yang dilakukan dengan barang yang sama tetapi itu bila mutu yang kurang baik, jadi pada barang yang mutunya tidak baik dapat diganti serupa dengan barang yang dibeli oleh konsumen tersebut dan bukan karena salah konsumen. Apabila terjadi sengketa mengenai penggantian kerugian diselesaikan secara langsung tanpa memperpanjang kasus tersebut dalam artian di selesaikan di luar pengadilan. Tapi bila tidak tercapai kata sepakat maka di mungkinkan adanya penyelesaian kasus di pengadilan. 
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