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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Makanan adalah kebutuhan sehari-hari bagi manusia. Bahkan itu sudah 

menjadi kebutuhan primer yang digunakan setiap orang. Sejak tahun 1970 

para pembuat kebijakan pembangunan di dunia menyadari bahwa arti 

makanan lebih luas dari sekedar untuk memelihara dan meningkatkan 

keehatan saja. Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, hal mana 

merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa.
1
 

Konsumsi makanan oleh masyarakat atau oleh keluarga  bergantung 

pada jumlah dan jenis pangan yang dibeli, pemasakan, distribusi dalam 

keluarga, dan kebiasaan makan secara perorangan. Agar sampai kepada 

masyarakat luas dalam keadaan baik, distribusi pangan perlu memperhatikan 

aspek transportasi, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran. 

Tujuannya adalah agar pangan yang disediakan sampai di masyarakat secara 

merata, dalam keadaan baik, tidak banyak terbuang dan dengan harga yang 

dapat terjangkau.
2
 

Meskipun keberhasilan dalam pembangunan industri pangan sudah 

dapat dikatakan memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ekonomi 
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nasional, namun dalam upaya lebih meningkatkan peranannya, masih banyak 

permasalahan yang dihadapi. Hal ini merupakan tantangan dalam 

pengembangan industri pangan dimasa depan. Diantaranya yang penting 

adalah masalah penyediaan bahan baku dan bahan pembantu, keamanan 

pangan, standar mutu, kemasan, peralatan proses, alih teknologi, sumber daya 

manusia, sitem transportasi, sistem distribusi dan pemasaran, serta peraturan 

pemerintah dan sistem kelembagaan.
3
 

Dampak dari arus globalisasi yang paling nyata terlihat pada penduduk 

di perkotaan adalah gaya hidup dalam memilih tempat makan dan jenis 

pangan yang dikonsumsi. Perubahan gaya hidup dalam konsumsi pangan ini 

terutama dipicu oleh perbaikan atau peningkatan pendapatan, kesibukan kerja 

yang tinggi, dan promosi produk pangan trendy ala Barat, utamanya fast food, 

namun tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi. 

Selanjutnya diutarakan oleh Kodyat, bahwa kelompok warga kota 

yang berpenghasilan mapan, dalam konsumsi pangan sehari-hari selalu selera 

sentris, gengsi sentris, dan ekonomi sentris. Selera sentris adalah gaya 

konsumsi pangan yang terlalu berorientasi pada unsur selera. Dalam hal ini 

lokasi tempat makan dan jenis pangan yang dihidangkan menjadi 

pertimbangan utama, sedangkan pertimbangan gizi kurang mendapat 

perhatian. Karena terpukau oleh kenikmatan menyantap pangan, mudharat 
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kelebihan konsumsi terlupakan, sehingga timbul masalah gizi lebih. Gaya 

sentris merupakan gaya konsumsi pangan yang berorientasi pada pangan 

yang bergensi tinggi seperti panganan impor, khususnya fast foods. Ekonomi 

sentris adalah pola atau gaya konsumsi pangan, dimana makanan yang telah 

dibeli atau dibayar dipaksakan untuk dikonsumsi habis tanpa 

memperimbangkan keseimbangan dan kecukupan gizi.
4
 

Untuk memenuhi kebutuhan akan keadaan bebas dari resiko kesehatan 

yang disebabkan oleh kerusakan, pemalsuan dan kontaminasi, baik oleh 

mikroba atau senyawa kimia, maka keamanan pangan merupakan faktor 

terpenting baik untuk konsumsi pangan dalam negeri maupun untuk tujuan 

ekspor. Keamanan pangan merupakan masalah kompleks sebagai hasil 

interaksi antara toksisitas mikrobiologik, toksisitas kimiawi dan status gizi. 

Hal ini saling berkaitan, dimana pangan yang tidak aman akan mempengaruhi 

kesehatan manusia yang pada akhirnya menimbulkan masalah terhadap status 

gizinya. Berbagai jenis atau produk pangan mungkin dapat menimbulkan 

masalah keamanan pangan, termasuk produk-produk industri pangan, baik 

produk dosmetik maupun produk impor, makanan katering/restoran/hotel dan 

jenis-jenis makanan yang disajikan secara masal, makanan jajajan (street 

foods) dan makanan yang diolah dirumah.
5
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Dalam jual beli terdapat dua subjek yaitu penjual yang kedudukannya 

sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Penjual sebagai pelaku 

usaha setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan 

hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau melakukan kegiatan 

dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi. Sedangkan pembeli sebagai konsumen adalah 

setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Dalam praktiknya seringkali pelaku usaha tidak jujur dan melakukan 

praktik kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Tingkat pengetahuan 

masyarakat mengenai produk makanan yang membahayakan kesehatan 

merupakan faktor utama penyebab produsen/pelaku usaha menggunakan 

bahan-bahan kimia berbahaya sebagai campuran makanan. Hal tersebut juga 

ditunjang dengan perilaku konsumen yang cenderung membeli makanan yang 

harganya murah tanpa memperhatikan kualitas, dengan demikian penggunaan  

bahan-bahan kimia berbahaya dianggap hal yang biasa oleh produsen.
6
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Ketika seseorang konsumen membeli makanan/membuat makanan 

hendaklah mereka selalu memperhatikan higyenitas dan bahan-bahan apa saja 

yang baik dan aman untuk digunakan setiap harinya. Ketika bahan-bahan 

yang akan digunakan tidak diperhatikan, maka nantinya akan muncul dan 

menimbulkan efek yang kurang baik pada kesehatan seseorang. Keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan dalam memperoleh informasi konsumen 

seringkali beranggapan bahwa makanan dengan harga tinggi identik dengan 

mutu yang tinggi pula. Bagi golongan ekonomi rendah akan memilih harga 

yang murah karena golongan ini lebih menitikberatkan pada harga terjangkau 

daripada pertimbangan lainnya.  

Dalam penelitian pada Senin, 20 Mei 2013 pukul 22:16 WIB di 

Sukoharjo, Solo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo 

menyatakan penyebab keracunan makanan massal di desa Tangkisan, 

Kecamatan Tawangsari beberapa waktu lalu adalah bakteri Staphylococcus. 

Bakteri ini mengkontaminasi nasi kuning perayaan ulang tahun salah satu 

warga karena penyajian yang kurang higienis. 

Bakteri dan jamur yang terdapat pada makanan itu terjadi karena 

makanan kurang higienis. Akibatnya, saat dikonsumsi makanan menimbulkan 

infeksi di saluran pencernaan. Pada manusia, infeksi saluran pencernaan ini 

bisa menyebabkan muntah dan diare.
7
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Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai mutu dan keamanan 

pangan menyebabkan maraknya kasus keracunan makanan serta pelanggaran 

hak-hak konsumen. Hal tersebut juga diperparah dengan berbagai jenis bahan 

tambahan makanan (BMT) yang bersumber dari produk-produk senyawa 

kimia dan turunannya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil dan lain-lain 

tanpa memperhatikan takaran atau ambang batas serta bahaya yang 

ditimbulkan oleh bahan atau zat kimia tersebut kepada konsumen. 

Penanggulangan agar makanan yang aman tersedia secara memadai, perlu 

diwujudkan suatu sistem makanan yang mampu memberikan perlindungan 

kepada masyarakat yang mengkonsumsi makanan tersebut sehingga makanan 

yang diedarkan tidak menimbulkan kerugian serta aman bagi kesehatan.
8
 

Menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan, keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang 

diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, 

kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan 

membahayakan kesehatan. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pada produk 

makanan yang mengandung zat kimia berbahaya ? 
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2. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap 

produk makanan yang mengandung zat kimia berbahaya ? 

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat 

mengkonsumsi produk makanan yang mengandung zat kimia berbahaya ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pada produk 

makanan yang mengandung zat kimia berbahaya.  

2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melindungi konsumen 

terhadap produk makanan yang mengandung zat kimia berbahaya. 

3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat 

mengkonsumsi produk makanan yang mengandung zat kimia berbahaya. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan 

perkembangan ilmu hukum terutama tentang hukum perlindungan 

konsumen. 

b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu gizi dan pangan 

mengenai produk makanan yang mengandung zat kimia dan yang tidak 

mengandung zat kimia berbahaya. 

2. Manfaat Praktis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi konsumen agar 

selalu berhati-hati dan bijak  dalam pemilihan produk makanan yang 

akan dikonsumsi. 
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b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum 

yang cukup kepada konsumen ketika terjadi sengketa permasalahan 

terhadap pelaku usaha dengan konsumen. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

 Pada BAB I berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada BAB II berisi tentang tinjauan umum mengenai perlindungan 

konsumen, pengertian konsumen dan pelaku usaha, produk pangan atau 

makanan, dan zat kima berbahaya. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 Pada BAB III berisi tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan, 

yaitu tentang metode pendekatan masalah, sumber data, tekhnik 

pengumpulan data, tekhnik analisis data, lokasi dan waktu penelitian. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB IV ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, 

ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teori atau analisis yang terdiri 

dari, perlindungan hukum terhadap konsumen pada produk makanan 

yang mengandung zat kimia berbahaya, peran pemerintah dalam 

melindungi konsumen terhadap produk makanan yang mengandung zat 

kimia berbahaya, dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen 
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akibat mengkonsumsi produk makanan yang mengandung zat kimia 

berbahaya, sehingga nanti tampak jelas bagaimana data hasil penelitian 

itu dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan dalam 

kerangka teoritik yang telah dikonstatasikan atau kerangka analisis 

yang telah dikemukakan terdahulu. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada BAB V ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai 

dalam masing-masing bab sebelumnya. Yang tersusun atas kesimpulan 

dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


