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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Makanan Ringan Di Sidorejo Salatiga Dalam 

Mematuhi Sertifikasi P-IRT. 

  

 Kesadaran hukum pelaku usaha industri rumah tangga di Kecamatan Sidorejo 

dalam registrasi P-IRT belum terlaksana dengan baik. Hal ini mencerminkan kurangnya 

kesadaran hukum oleh para pelaku usaha tersebut. Mereka hanya sekedar mengetahui apa 

itu SPP-IRT, namun tidak melakukannya. Selain itu, tingkat pengetahuan dan 

pemahaman tentang peraturan CPPB-IRT  relatif masih rendah. Mereka belum benar-

benar paham akan kewajibannya, maksud dan tujuan diberlakukannya peraturan 

mengenai pentingnya SPP-IRT, serta dampak yang ditimbulkan apabila peraturan 

tersebuit diabaikan. Berdasarkan  perolehan data menunjukkan bahwa sosialisasi 

mengenai teknis mendapatkan sertifikat tersebut oleh pihak Dinas Kesehatan terhadap 

para pelaku usaha juga masih belum terlaksana dengan baik. 

  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota 

Salatiga dalam meningkatkan kesadaran hukum masih memerlukan peningkatan. 

Kesadaran hukum para pelaku usaha kurang dapat dikarenakan sanksi yang diberikan 

kurang tegas, seperti yang telah dikatakan sebelumnya bagi industri rumah tangga yang 

belum memiliki izin produksi hanya diberi peringatan sebanyak dua kali disertai 

pemanggilan ke Kantor Dinas Kesehatan guna diberi penyuluhan.  

 Kesadaran hukum masih rendah karena pelaku usaha mengetahui peraturan tetapi 

mereka tidak registrasi dan beranggapan bahwa SPP-IRT hanyalah formalitas saja. Hal 

ini terjadi dikarenakan sanksi bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin produksi 

kurang memberi tegas, sedangkan pelaku usaha yang sudah memiliki SPP-IRT 

melakukan produksi tidak seperti yang disyaratkan oleh peraturan (CPPB-IRT) 

mendapatkan sanksi yang lebih besar, yaitu dari peringatan tertulis hingga denda bahkan 



pencabutan ijin produksi. Padahal pelaku usaha yang belum memiliki SPP-IRT 

kemungkinan melakukan cara produksi yang tidak benar akan lebih besar. 

 

B. Saran 

 

Atas dasar data penelitian yang telah diperoleh, peneliti ingin menyampaikan beberapa 

saran sebagai masukan, baik bagi pelaku usaha makanan ringan dan Dinas Kesehatan 

Kota Salatiga , yaitu sebagai berikut: 

 

1. Bagi pelaku usaha, sebaiknya jika mematuhi ketentuan dari pemerintah yaitu 

melakukan sertifikasi produk pangan olahannya guna melindungi kepentingan 

konsumen dalam menggunakan produknya, selain itu pelaku usaha agar memahami 

hak-hak konsumen. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan bagi 

konsumen. 

2. Sedangkan bagi Dinas Kesehatan Kota Salatiga, supaya aturan sertifikasi 

produksi pangan bagi industri rumah tangga berjalan dengan optimal, sudah saatnya 

upaya meningkatkan kesadaran hukum kepada pelaku usaha ditingkatkan lagi, 

khususnya bagi industri yang belum memiliki izin produksi. Sanksi yang diberikan 

harus tegas, hal ini dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku usaha yang 

nekat tidak melakukan izin produksi. Dinas Kesehatan dapat mengajukan peraturan 

ke Pemerintah daerah guna membuat aturan yang tegas mengenai sanksi kepada 

pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi produk pangan mereka sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Entang Pembagian Urusan Pemerintah 

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota Di Bidang KesehatanSub Bidang Obat Dan Perbekalan Kesehatan, 

yang mengamanatkan bahwa pengawasan registrasi makanan minuman produksi 

rumah tangga merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota. 

 


