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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era globlalisasi seperti sekarang ini perekonomian dan pembangunan 

merupakan hal yang penting, hal ini bisa dilihat melalui berbagai macam barang 

atau yang dihasilkan dari perindustrian dan perdagangan. Manusia saling 

membutuhkan dengan manusia yang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan. 

Dimana dalam hal ini disatu sisi manusia sebagai pelaku usaha pangan yang 

melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan disisi lain 

ada pihak yang berperan sebagai konsumen, yaitu pihak yang menggunakan hasil 

produksi dari pelaku usaha tersebut. Keduanya memiliki peranan yang penting 

karena pelaku usaha dan konsumen saling melengkapi. Konsumen tidak dapat 

dipisahkan dari pelaku usaha. Konsumen yang berada dalam posisi yang lemah 

tidak memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan hak – haknya 

mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen.
1
 

Pelaku usaha memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

konsumen, oleh karena itu untuk melindungi konsumen diperlukan beberapa 

aturan hukum yang terkait dengan konsumen. Berkaitan dengan hal ini maka 

disahkanlah Undang  Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (untuk selanjutnya ditulis UUPK).
2
Konsumen dalam posisi yang 

lemah, dan tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.Konsumen  

                                                             
1M. Ali Mansyur, “Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam 
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merupakan objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan,promosi, cara 

penjualan serta penerapan-penerapan perjanjian yang dilakukan secara sepihak 

yang dapat merugikan konsumen. 

 Kebutuhan sandang, pangan serta papan yang harus dipenuhi manusia agar 

supaya manusia sendiri dapat bertahan hidup adalah kebutuhan pangan. Untuk 

memenuhi kebutuhan pangan tersebut masyarakat tidak sepenuhnya membuat 

pangan sendiri, sehingga terjadilah proses jual beli antara konsumen dan pelaku 

usaha atau penjual. 

 Pada era seperti sekarang ini banyak pelaku usaha di bidang pangan, baik 

itu usaha besar maupun kecil, Pasal 1 butir 39 Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap 

orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agrobisnis Pangan, yaitu 

penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, 

perdagangan, dan penunjang. Bagi pelaku usaha pangan biasanya rumah dijadikan 

sebagai tempat industri sehingga sering disebut Pangan Industri Rumah Tangga 

(P-IRT). Pasal 1 butir 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan  Makanan 

Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

menyebutkan bahwa P-IRT adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat 

usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi 

otomatis. 

Di Kabupaten Kudus terdapat banyak perusahaan mikro kecil maupun 

menengah yang bergerak di bidang pangan tradisional maupun modern yang 
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berbentuk kemasan atau cemilan. Produsen makanan dan /, berat/isi bersih atau 

netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan 

alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut 

ketentuan harus dipasang/dibuat. 

Pasal 97 ayat (1) UU Pangan menyebutkan bahwa setiap orang yang 

memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib 

mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta 

Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 

00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri 

Rumah Tangga (CPPB-IRT) mewajibkan kepada pelaku usaha untuk 

mencantumkan label yang sesuai pada produk makanannya. 

 Produk-produk P-IRT tersebut terutama makanan dan minuman dalam 

kemasan yang tidak mencantumkan label yang sesuai dengan standart kesehatan 

tersebut cukup berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen, 

karena mereka yang mengkonsumsi produk makanan tanpa mengetahui berat/isi 

bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 

serta tanggal kadaluarsanya yang terkandung dalam kemasan tersebut. P-IRT yang 

tidak berlabel dalam penelitian ini adalah makanan ringan dan minuman yang 

dipasarkan di toko-toko maupun pasar tradisional. 

 Pada dasarnya konsumen akan memiliki harapan mengenai bagaimana 

produk tersebut seharusnya berfungsi (perfomence expectation), harapan tersebut 

adalah standart kualitas yang akan dibandingkan dengan fungsi atau kualitas 
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produk yang sesungguhnya dirasakan konsumen. Fungsi produk yang 

sesungguhnya dirasakan oleh konsumen (actual perfomence) sebenarnya adalah 

persepsi konsumen terhadap kualitas produk pangan tersebut.
3
 

 Di Kudus banyak sekali pelaku usaha di bidang makanan yang menjual 

berbagai jenis makanan dan minuman , khususnya makanan dan minuman yang 

dikemas dalam bentuk kemasan. Hal ini dapat dilihat di toko atau warung yang 

menjual berbagai makanan dan minuman kemasan tersebut, tanpa mereka sadari 

ada bahaya yang terdapat pada makanan yang tidak berlabel yang mereka jual. 

Label berfungsi untuk menginformasikan nama barang, ukuran, berat/isi bersih 

atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama 

dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain. Hal ini harus diperhatikan 

produsen agar pada saat membuat kemasan tidak lupa mencantumkan tanggal 

pembuatan atau tanggal kadaluarsa untuk mengurangi korban pada saat memaka-

makanan dan meminum-minuman yang telah kadaluarsa. Efek yang dapat 

ditimbulkan dari makanan yang kadaluarsa di antaranya yaitu keracunan 

makanan, mual, muntah, diare, kejang dan demam dan lainnya. 

Data P-IRT yang  ada di kabupaten Kudus melakukan pendaftaran usaha 

makanan dan minumannya setiap tahun adalah sebagaimana tersaji pada tabel : 

 

Tabel 1 P-IRT kabupaten Kudus Tahun 2016-2018 

Tahun Makanan Minuman Jumlah 

2016 170 30 200 

                                                             
3Ujang Sumarwan, ”Perilaku Konsumen Edisi Kedua”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 

378. 
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2017 85 19 104 

2018 83 8 91 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis bermaksud 

mengkajihal yang lebih dalam mengenai “Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen Terhadap Produk Pangan (Makanan dan Minuman) Industri 

Rumah Tangga yang Tidak Berlabel Di Kabupaten Kudus”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1) Apa alasan para produsen di Kabupaten Kudus menjual produk P-IRT tanpa 

memasang label? 

2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan industri rumah 

tangga di Kabupaten Kudus sebagai upaya perlindungan konsumen? 

C. Tujuan Penelian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk Mengetahui apa alasan para produsen di Kabupaten Kudus menjual 

produk P-IRT tanpa memasang label. 

2) Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan industri 

rumah tangga di kabupaten Kudus sebagai upaya perlindungan konsumen. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini harapannya bisa bermanfaat atau berguna baik secara 

tertulis maupun praktis. 

1) Kegunaan Teoritis  

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

memberikan manfaat, serta pengembangan wawasan ilmu pengetahuan 

hukum tentang perlindungan konsumen pada umumnya dan khususnya 

perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk P-

IRT yang tidak berlabel di Kudus. 

b) Sebagai bahan kajian ilmiah dari kajian yang pernah didapat selama duduk 

di bangku kuliah untuk dapat diimplementasikan secara empiris. 

2) Kegunaan Praktis 

a) bagi Pemerintah diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai masukan 

untuk penyusunan produk hukum kaitanya dengan perlindungan 

konsumen. 

b) Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber ilmu 

pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol 

sosial terhadap peredaran produk P-IRT yang tidak berlabel dipasaran. 

c) Bagi penulis dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh hakhak 

konsumen dalam perlindungan konsumen. 
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E. Sistematika Penulisan  

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan 

hasil penelitian ini perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut:  

Bagian awal, berisi: halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan bebas plagiarisme,halamanpersembahan, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi dan daftar lain seperti daftar tabel/grafik/gambar dan daftar singkatan.  

Bagian Isi: Bagian isi penulisan skripsi ini terdapat 5 (lima) bab yaitu 

pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan, serta penutup.  

BAB 1 PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan latar belakang, 

perumusan  masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, 

sistematika penulisan.  

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan tentang tinjauan 

pustaka yang berisi : tinjauan umum perlindungan hukum terhadap konsumen 

(konsep perlindungan hukum, konsep hukum perlindungan konsumen, asas dan 

tujuan perlindungan konsumen) konsumen (pengertian konsumen, hak dan 

kewajiban konsumen) , pelaku usaha (definisi pelaku usaha, hak dan kewajiban 

pelaku usaha, perbuatan yang dilarang pelaku usaha). Bagian ini menemukan teori 

apa yang digunakan untuk landasan kerja penelitian. Mengenai teori-teori yang 

diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian. 

BAB 3 METODE PENELITIAN. Bab ini menguraikan tentang metode 

penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian, diantaranya: metode 
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pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.Bab ini menguraikan 

tentang hasil peneitian dan pembahasan, bagian ini berisi hasil-hasil penelitian 

yang dilakukan dilapangan dan kemudian dibahas didalam pembahasan. 

BAB 5 PENUTUP.Bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi 

simpulan dan saran.bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data 

yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat di tentukan deskripsi data 

yang sudah dianalisis berupa rumusan pokok temuan studi. Simpulan didukung 

oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian dilapangan. 

Bagian Akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran.Isi daftar pustaka berupa keterangan literatur yang digunakan 

dalampenyusunan skripsi.Sedangkan lampiran berupa ijin survey, keterangan dan 

lokasi survey, tabel, daftar pertanyaan, dan lain-lain. 

 


