
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kota Salatiga merupakan kota yang memiliki peluang berkembangnya home 

industri terutama dalam hal ini adalah produksi makanan ringan. Letaknya yang strategis 

menjadikan kota Salatiga sebagai jalur yang memiliki potensi jika digunakan untuk usaha 

perdagangan . Banyaknya permasalahan yang dialami oleh konsumen , antara lain 

permasalahan dalam hal kualitas produk yang rendah, produk yang berbahaya, sampai 

kurangnya informasi mengenai produk tersebut. 

Kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam dunia perdagangan dibandingkan 

dengan konsumendikarenakan kurangnya pemahaman konsumen tentangproduk yang 

mereka beli dipasaran, dan ketidaktahuan masyarakat akan hak-hak yang mereka miliki 

dalam hal perlindungan konsumen, yang telah dijaminsecara penuh oleh pemerintah 

dalam hal ini dengan di keluarkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen.Saat  ini masih ada pelaku usahayang tidakmemperhatikan 

kualitas produk yang mereka hasilkan dari proses produksiatau yang mereka pasarkan 

yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal tersebut menimbulkan bahaya bagi 

konsumen. 

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh 

karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. 

Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi 

yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dengan saling ketergantungan antara 

konsumen, pengusaha dan pemerintah1. 

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999 menempatkan perlindungan konsumen 

ke dalam koridor suatu sistem hukum perlindungan konsumen yang merupakan bagian 
                                                            

1Erman Rajagukguk, Nurmardjito, Sri Redjeki Hartono,Hukum Perlindungan Konsumen,Mandar 
Maju,Bandung,2000 halaman 7 



dari sistem hukum nasional.2 Norma-norma perlindungan konsumen dalam sistem 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai “undang-undang payung” yang 

menjadi kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak 

konsumen3. Hal tersebut mengisyaratkan para pelaku usaha untuk memahami prinsip 

tanggung jawab dalam perlindungan konsumen , yang di dalam UUPK diatur pada Pasal 

19 sampai dengan Pasal 28. Pelaku usaha diwajibkan penuh atas barang/jasa yang 

diproduksinya . 

Undang-undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan britikad baik 

dalam melakukan kegiatan usahanya, disini pelaku usaha harus memperhatikan produk 

yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Makanan merupakan kebutuhan dasar bagi 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan manusia. Oleh karena itu makanan harus  sehat 

yaitu aman, mutu  dan layak dikonsumsi manusia. Makanan yang sehat tersebut dapat 

diperoleh melalui proses pengolahan dan penanganan yang benar. Proses produksi yang 

tidak ditangani secara benar dan pengolahannya tidak mengikuti hygiene pengolahaan 

makanan yang baik maka makanan tersebut dapat menjadi sumber penyakit. Demikian 

juga dengan makanan yang menggunakan bahan tambahan yang tidak tepat baik jenis 

maupun takarannya, dapat menyembunyikan mutu yang kurang serta menutupi kerusakan 

makanan, pada akhirnya dalam keadaan tertentu dapat merugikan kesehatan. Disamping 

itu pencemaran ,kimia dan mikroorganisme  dalam makanan dapat menimbulkan 

penyakit maupun dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. 

Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau berdagang, 

menggunakan barang atau jasa sebagai bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, 

atau bahan pelengkap. Kepentingan mereka dalam menggunakan barang atau jasa adalah 

untuk kegiatan usaha memproduksi atau berdagang itu adalah untuk meningkatkan 

pendapatan atau penghasilan mereka.4 

Dalam kehidupan sekarang ini dimana kemajuan perdagangan semakin meningkat 

dan persaingan semakin ketat. Berbagai cara di gunakan para produsen agar hasil 

                                                            

2Yusuf Shofie, Pelaku Usaha,Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi,Ghalia 
Indonesia,Jakarta,2002,hlm28 
3Susanti Adi Nugroho,Proses penyelesaian sengketa konsumen ,kencana predana media 
group,Jakarta,2011.halaman 8. 
4Az.Nasution,Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,Diadit Media,Jakarta,2002. 



produksinya dikenal dan diterima masyarakat. Pelaku usaha melakukan segala cara dalam 

menghadap persaingan usahanya, padahal jika tidak berhati-hati dalam melakukan 

persaingan dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen.5 

Dalam rangka meningkatkan kualitas makanan ringan, Dinas Kesehatan 

melakukan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP-IRT )dengan 

berbagai cara  antara lain dengan memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang 

bahan-bahan yang boleh digunakan untuk membuat makanan ringan yang akan dijual ke 

pasaran  selain itu sosialisasi tentang cara produksi yang baik yang meliputi kebersihan 

tempat berproduksi makanan. Dinas Kesehatan menghimbau agar pelaku usaha 

mendaftarkan usahanya dan memperoleh izin pembuatan makanan , karena saat ini 

banyak dari pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya sertifikat 

tersebut.Berdasarkan hasil tinjauan ke lapangan, ada beberapa pelaku usaha yang 

melakukan proses produksi tidak sesuai dengan CPPB-IRT atauCara Produksi Pangan 

yang Baik Industri Rumah Tangga, penulis melihat saat di dapur pembuatan kripik jamur 

saat si pembuat kripik mencapur jamur dengan bumbu tidak menggunakan pelindung 

tangan dan mengelap tangan dengan lap yang sama yang digunakan untuk mengelap meja 

, padahal tentunya saat ditinjau dari Dinas Kesehatan sudah memenuhi kriteria 

dikeluarkannya serifikat P-IRT,ada pula pelaku usaha yang memang belum pernah 

memiliki sertifikat tersebut tetapi melakukan produksi dan menjualnya ke pasaran, 

padahal sertifikat tersebut sangat penting yaitu sebagai jaminan bahwa pelaku usaha telah 

memenuhi standar produksi pangan yang baik. 

Untuk mendapatkan SPP-IRT, pelaku usaha harus mengikuti penyuluhan tentang 

keamanan pangan terlebih dahulu. Baru setelah itu Dinas kesehatan akan melakukan 

pengecekan terhadap proses produksi makanan tersebut apakah sudah sesuai dengan 

prosedur produksi yang betul atau tidak. Selain itu , penyuluhan berisi beragam informasi 

antara lain “Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga”, disingkat CPPB-

IRT. 

Setelah melaksanakan penyuluhan keamanan pangan, petugas Dinas Kesehatan 

akan melakukan pemeriksaan ke tempat berlangsungnya produksi makanan ringan. 

                                                            

5Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2004.hlm 48. 



Survei dan pengecekan ke lapangan tersebut bertujuan untuk melihat proses produksi 

serta bahan-bahan yang dipergunakan. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat 

haruslah aman dari  bahan-bahan berbahaya, baik bahaya kimia, biologis, maupun bahaya 

fisik. Oleh karena itu Dinas Kesehatan melakukan pengambilan sampe panganyang 

selanjutnya akan diteliti dengan uji laboratorium. 

Pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak 

menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha, karena pihak 

pelaku usahalah yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut 

keamanan suatu produk tertentu dalam mengkonsumsi produk tersebut. Keamanan 

pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, 

serta dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda 

lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.6

 Produk yang dikonsumsi oleh konsumen harus memenuhi standar sehingga 

konsumen terlindungi baik dari segi kesehatan, maupun tentang jaminan yang 

diperolehnya produk sesuai dengan harga yang dibayarkan.7 

Tingginya harga bahan baku dan meningkatnya permintaan dapat menjadi faktor 

pemicu terjadinya perubahan pola produksi. Pada awal keluarnya suatu produk biasanya 

dikemas dan buat dari bahan asli sesuai dengan komposisi suatu produk. Demikian juga 

dengan produk makan.Dalam rangka promosi biasanya konsumen menyuguhkan bahan-

bahan makanan yang bergizi, higienis, mengandung segala macam vitamin sehingga 

diberikan ijin keluar oleh Departemen Kesehatan dan disertai manfaat yang memikat 

sesuai kebutuhan konsumen. Namun setelah produk makanan ini diterima dan 

dikonsumsi masyarakat, produsen berusaha mencari keuntungan sebesarnya-besarnya 

dengan mencampur produk yang asli tersebut dengan bahan-bahan lain yang terkadang 

membahayakan kesehatan konsumen. 

Dalam kondisi demikian, pada umumnya pelaku usaha belum mempunyai 

kesadaran bagaimana cara berproduksi makanan yang aman untuk konsumen, supaya 

mengurangi resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh konsumen. Terkait 
                                                            

6Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 67 
7Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo 
Persada,Jakarta,2004.hlm 67. 



dengan itu, kesadaran hukum disini adalah suatu nilai terhadap hukum yang ringan yang 

kurang sadar terkait komposisi makanan yang diproduksinya8 

Selain dari yang dijelaskan di atas, penulis akan memberikan perbandingan 

dengan skripsi yang pernah ditulis. Salah satunya skripsi milik Yoga Pradipto yang 

berjudul “Peran Dinas Kesehatan Kota Salatiga Dalam Melakukan Perlindungan 

Konsumen Produk Industri Rumah Tangga” , skripsi tersebut membahas mengenai : 

• Bagaimana pengaturan tentang peredaran pangan produk industri rumah tangga di 

Salatiga? 

• Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Salatiga dalam memberikan keamanan pangan? 

 

Hal tersebut di atas memacu penulis memilih judul tentang "Kesadaran Hukum 

Pelaku Usaha Makanan Ringan Di Sidorejo Salatiga Dalam Mengurus SPP-IRT" 

mengingat wilayah ini banyak pelaku usaha yang rendah kesadarannya mengenai 

pentingnya SPP-IRT serta cara berproduksi yang belum memenuhi standar keamanan 

yang ditentukan oleh pemerintah. Disini penulis akan membahas kesadaran pelaku usaha 

dalam mematuhi aturan sebagaimana yang dikriteriakan oleh Dinas Kesehatan yang 

sebagai syarat dikeluarkannya izin P-IRT dan membahas pelaku usaha yang belum 

memiliki izin P-IRT. 

Untuk memperjelas pemahaman berdasarkan judul tersebut di atas penulis 

memberikan definisi operasional judul sebagai berikut: 

 

1. Kesadaran hukum 

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di 

dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. 

Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu 

penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang 

bersangkutan.9 

 
                                                            

8Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan sosiologis Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, 
Cetakan ke-2, Tahun 1989, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 51 
9 Soerjono Soekanto,Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, CV. Rajawali, 
Jakarta,1982, Hlm, 152 



2. Perlindungan konsumen  

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan 

kepada konsumen10 

 

3. Konsumen 

Setiap orang yang memanfaatkan barang yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan sendiri , keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.11 

 

4. Industri 

Suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi 

barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.12 

 

5. Usaha Mikro  

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memnuhi 

kriteria usaha mikro.13 

 

6. Makanan ringan  

Makanan ringan adalah makanan yang bukan merupakan menu utama yang dimaksudkan 

untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu dan 14dapat memberi sedikit 

suplai energi ke tubuh atau merupakan sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya15 

B. Perumusan Masalah 

Agar permasalahan dalam skripsi ini menjadi jelas dan terarah maka penulis 

merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut : 

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha makanan ringan dalam melindungi 

kepentingan konsumen? 
                                                            

10Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1 ayat (1) 
11Ibid, pasal 1 ayat (2) 
12http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-definisi-macam-jenis-dan-penggolongan-industri-di-
indonesia-perekonomian-bisnis.html diunduh pada 8 Maret 2014 
13Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah 
 
15 http://yuharnandhaputri.blogspot.com/2011/07/makanan-ringan-ekstrudat.html diunduh pada 8 Maret 
2014 



2. Upaya apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Salatiga dalam meningkatkan 

kesadaran hukum pelaku usaha makanan ringan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang 

ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis 

berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha makanan ringan dalam mematuhi izin 

P-IRT. 

2. Untuk mengetahui upaya meningkatkam kesadaran hukum terhadap pelaku usaha 

makanan ringan guna mengurangi bentuk pelanggaran 

 

D . Manfaat Penelitian 

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang 

diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada 

kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling 

berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis 

sangat berharap akan dapat memberikan manfaat : 

 

1.      Manfaat Akademis 

a.      Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan 

membandingkannya dengan praktek di lapangan. 

b.      Sebagai metode untuk mengembangkan pemikiran bagi peneliti. 

c.      Untuk mengetahui secara mendalam mengenai proses produksi usaha makanan 

ringan 

2.      Manfaat Praktis 

a.      Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat hukum perlindungan 

konsumen 

b.       Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, 

khususnya bidang perlindungan konsumen 



 

E. Metodologi Penelitian 

 

Metode berarti "jalan ke", dalam arti yang sesungguhnya metode (bahasa Yunani : 

metodos)  adalah jalan atau cara. Bila dihubungkan ilmiah, metode menyangkut masalah 

cara kerja, yaitu untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 

bersangkutan. 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau 

menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu 

untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan 

menggali Iebih dalam sesuatu yang sudah ada, menguji kebenaran jika apa yang sudah 

masih diragukan lagi kebenarannya. 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu sasaran pokok dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian 

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. 

Melalui proses tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah 

disimpulkan dan diolah.  

Selanjutnya karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi yang 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang 

diteruskan harus senantiasa sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal 

ini tidaklah berarti bahwa metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu 

pengetahuan, akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing.  

Sedangkan sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha 

untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran pengetahuan usaha yang 

dilakukan dengan mengunakan metode-metode ilmiah. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan “Yuridis Sosiologis”. Metode yuridis sosiologis 

yaitu penulis mengamati gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang timbul di 



masyarakat Sidorejo Salatiga terutama berkaitan dengan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha 

Makanan Ringan 

 

2. Metode Populasi dan Penarikan Sample. 

 Produk yang diteliti adalah produk yang termasuk dalam kategori makanan ringan , 

menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia No. HK.00.05.52.4040 Tanggal 9 Oktober 2006 tentang kategori pangan 

adalah semua makanan ringan yang berbahan dasar kentang, umbi, serealia, tepung atau 

pati (dari umbi dan kacang) dalam bentuk keripik, kerupuk, jipang. Selain itu pangan 

olahan yang berbasis ikan (dalam bentuk kerupuk atau keripik) .16 

 Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha di Sidorejo Salatiga yang belum 

memiliki SPP-IRT yaitu berjumlah 25 pelaku usaha. Dari 25 pelaku usaha tersebut 

penulis mengambil sample sejumlah 10 pelaku usaha berdasarkan keterbukaan pelaku 

usaha saat penulis melakukan observasi . 

 Di Sidorejo Salatiga terdapat 10 pelaku usaha makanan sebagai berikut  

                                                            

16Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 
HK.00.05.52.4040 Tanggal 9 Oktober 2006 tentang kategori pangan 

No. Nama Pemilik IRT Alamat Jenis Produk 

1 Paiman RT 07 RW 08 
Domas 

Tahu 

2 Riyanto RT 07 RW 08 
Domas 

Kripik tempe 

3 Prihatin RT 08 RW 05 
Domas 

Usus 

4 Oktavina  Jln. Mardi  Utomo 
32 RT3/1 Klumpit 
Sidorejo kidul 

Roti  

5 Hari Wijaksono RT 06 RW 08 
Sumopuro 

Telur asin 

6 Suparmi RT 01 RW 13 
Banyuputih 

Tahu bakso 



 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

 Karena pendekatannya yuridis sosiologis, maka data yang diambil: 

a) Data Primer 

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang 

diamati dan dicatat pertama kalinya. Data ini diperoleh dengan dua cara : 

1) Observasi / lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian terhadap 10 pelaku usaha guna mendapatkan data dan 

untuk mengetahui gejala yang diselidiki.  

2) Wawancara, menggunakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengadakan wawancara berpedoman yaitu langsung dengan Dinas 

Kesehatan, Disperindagkop, dan pelaku usaha. 

b) Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung yaitu dengan melalui 

mempelajari perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku ilmiah yang berkaitan 

langsung sertifikasi produksi pangan industry rumah tangga. 

c) Data Tersier 

 Data hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan 

hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Hukum. 

8. MetodePenyajian Data 

7 Aminatun Mondangan Kidul 
RT 01 RW 15 

Gelek 

8 Miftakul Hadi Bonorejo RT 01 
RW 05 

Dendeng sapi 

9 Endang  RT 02 RW 10 Jetis 
Barat 

Kerupuk  

10  Haryati 

 

Bancaan Tengah 
Rt 4/5 

 

Stik Talas 

 



Data yang diperoleh dikumpulkan, diperiksa dan diteliti kemudian diklasifiksikan 

menurut jenisdan macamnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. 

Kegiatan ini dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannnya, 

konsitensinya jawaban atau informasi, dan keragaman data yang diterima oleh peneliti. 

G. Sistematika penulisan 

Agar penulisan ini dapat tersusun secara teratur dan sistematis, maka penulis 

mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I   :  Pendahuluan 

  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian. 

BAB II   :  Tinjauan Pustaka 

  Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang pengertian kesadaran 

hukum berkaitan dengan SPP-IRT . 

BAB III  :  Hasil Penelitian dan Analisis 

    Bab 3 akan menganalisis temuan data 

BAB IV  : Penutup 

   Bab 4 akan menerangkan kesimpulan dari analisis serta saran 
penulis. 


