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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pemenuhan makanan minuman yang aman dan bermutu merupakan hak 

asasi setiap manusia, tidak terkecuali makanan dan minuman yang dihasilkan oleh 

industri rumah tangga. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 

menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus 

didasarkan pada standar persyaratan kesehatan. Sertifikat Produksi Pangan- 

Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh 

Dinas Kesehatan terhadap pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga yang 

telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka 

produksi dan peredaran produk pangan. Dengan kata lain, SPP-IRT memiliki 

fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan, di mana setelah memiliki SPP-IRT 

produk tersebut dapat secara legal diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara 

dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas. Oleh karena itu, memiliki SPP-

IRT dapat mengedarkan produknya dengan jalur distribusi yang lebih luas, 

khususnya jika ingin menitipkan produknya di toko-toko modern yang sudah 

terkenal dan memiliki basis konsumen tetap yang besar. Sehingga setiap industri 

rumah tangga dianjurkan untuk memiliki SPP-IRT berdasarkan surat keputusan 

kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI nomor K.00.05.5.1640 tanggal 

30 April 2003. 

Perkembangan teknologi dibidang sistem informasi mendorong setiap 

instansi bergerak untuk tetap mengikuti perkembangannya, terutama berkenaan 

dengan sistem pelayanan yang serba online. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus 

merupakan sebuah instansi pemerintah yang menangani pengajuan Sertifikat 

Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bagi industri rumah tangga 

di Kabupaten Kudus. Proses pengajuan SPP-IRT bagi industri rumah tangga pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus masih manual, pelaku usaha industri rumah 

tangga harus datang ke Dinas Kesehatan untuk mengisi formulir dan melampirkan 
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persyaratan pengajuan SPP-IRT, sehingga proses pengajuan SPP-IRT bagi pelaku 

usaha/UMKM/industri rumah tangga membutuhkan waktu yang lama. 

Berdasarkan permasalahan tersebut pelayanan publik berbasis teknologi 

informasi perlu diterapkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Sistem 

Informasi Pengajuan Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-

IRT) Bagi Industri Rumah Tangga di Kabupaten Kudus Berbasis Web ini dibuat 

sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam rangka 

meningkatkan pelayanan perizinan/sertifikasi pangan industri rumah tangga di 

lingkungan Kabupaten Kudus. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat 

pengajuan SPP-IRT sehingga pelaku usaha rumah tangga tidak lagi membutuhkan 

waktu yang lama untuk mengurus SPP-IRT. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah 

antara lain: 

1. Bagaimana menerapkan teknologi sistem informasi dalam pelayanan 

pengajuan SPP-IRT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. 

2. Bagaimana membangun dan merancang suatu sistem untuk mengurus 

pengajuan SPP-IRT bagi industri rumah tangga berbasis web. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan di atas, maka cakupan masalah akan 

dibatasi, yaitu: 

1. Hanya mencakup proses pengajuan Sertifikat Produksi Pangan-Industri 

Rumah Tangga (SPP-IRT). 

2. SPP-IRT hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha yang masih berskala 

rumah tangga. 

3. Berbagai produk olahan makanan dan minuman yang dapat diajukan untuk 

penerbitan SPP-IRT antara lain meliputi: olahan daging kering, ikan 

kering, olahan unggas kering, sayur asin dan kering, olahan kelapa, olahan 

dari tepung, minyak dan lemak, selai, jeli, gula, madu, kopi, teh, coklat, 
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bumbu, rempah-rempah, minuman ringan, olahan buah, biji-bijian, umbi, 

dan es. 

4. Jenis produk yang tidak berhak mendapat nomor PIRT antara lain: Susu 

dan hasil olahannya, daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang 

memerlukan proses dan atau penyimpanan beku, pangan kaleng berasam 

rendah (PH> 4,5), pangan untuk bayi, minuman beralkohol, Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK), pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan 

SNI, Pangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM. 

5. Prosedur dan persyaratan pengajuan SPP-IRT yang didapat berdasarkan 

ketentuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. 

6. Tidak membahas mengenai besaran jumlah retribusi yang dipungut. 

 

1.4 Tujuan 

Dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada, adapun tujuan dari 

perancangan sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. Mampu menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan 

publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. 

2. Membantu mempermudah dan mempercepat dalam mengurus pengajuan 

SPP-IRT bagi industri rumah tangga. 

3. Membantu pegawai Dinas Kesehatan dalam pelayanan pengajuan SPP-

IRT agar proses pelayanan yang di berikan kepada masyarakat menjadi 

lebih optimal. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk 

mempermudah pelaku usaha/UMKM/industri rumah tangga dalam mengurus 

perizinan/sertifikasi terkait pangan olahan yang diproduksi masyarakat sehingga 

pelaku usaha/UMKM/industri rumah tangga tidak lagi membutuhkan waktu yang 

lama untuk mengajukan SPP-IRT. 

 


