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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku 

pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan 

atau pembuatan makanan dan minuman.1 Salah satu jenis pangan yang diolah 

adalah susu. Dimana susu bersumber dari hayati diolah sebagai minuman yang 

bernila gizi sangat tinggi untuk dikonsumsi manusia.  

Dalam perkembangannya, susu merupakan sesuatu yang sangat penting 

yang harus ada di dalam kehidupan manusia karena susu sangat menjamin di 

dalam penyediaan gizi bagi manusia. Hal tersebut dikarenakan susu merupakan 

salah satu bahan makanan yang mengandung komponen protein, karbohidrat, 

lemak, vitamin, mineral, dan kelengkapan komponen dikandung oleh susu 

memberikan suatu alternatif pemecahan dalam peningkatan gizi masyarakat. Susu 

dapat diperoleh dari hasil  dari olahan ternak perah seperti sapi, kambing, kerbau 

dan juga kuda, dari hasil tersebut diolah sampai mendapatkan hasil yang bersih 

dan baik. Susu adalah hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya yang 

dapat dimanfaatkan sebagai makanan yang sehat secara kontinu serta di dalamnya 

tidak ditambah atau dikurangi komponen-komponen di dalam susu.2 

                                                           
1 UU No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Hal.2 
2 Sudono,  1985,  Komposisi  Susu,  Yogyakarta:Gramedia Pustaka, Hal.5 
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Susu yang dikonsumsi masyarakat di indonesia umumnya berupa susu 

hasil olahan. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat belum terbiasa minum 

susu dalam keadaan segar. Kebiasaan ini mengakibatkan susu segar yang 

dihasilkan peternak sapi perah lebih banyak dijual ke pabrik atau industri 

pengolahan susu sebagai bahan baku susu olahan.3 

Namun belakangan ini susu hasil olahan banyak menimbulkan 

permasalahan bagi konsumen. Permasalah yang sering kali terjadi yaitu mengenai 

mutu susu yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Menurunnya mutu atau 

kerusakan air susu sapi tersebut bisa saja disebabkan oleh tercemarnya susu oleh 

mikroorganisme atau benda asing lain, yang bisa membahayakan atau dapat 

menimbulkan ganguan terhadap kesehatan manusia. Hal tersebut disebabkan 

karenakan kurang hygienis dalam pengolahannya maupun dalam distribusinya.4 

Hygienis atau kebersihan pangan merupakan hal terpenting dalam 

meningkatkan mutu suatu produk pangan. Hygienitas suatu produk pada dasarnya 

adalah menjaga kebersihan dan melakukan upaya-upaya untuk menghindarkan 

suatu produk dari bahaya (fisik, kimia, biologis).5 Untuk itu dalam proses 

pengolahan suatu produk haruslah memperhatikan tingkat hygienis, baik pada 

tempat pengolahan, alat-alat yang digunakan untuk mengolah, maupun pekerjanya 

itu sendiri.6 

                                                           
3 Adi Sasono, dkk, 2011, Berternak Sapi Perah Secara Intensif, jakarta:Agromedia, Hal.13 
4 Sanjaya, 26 september 2009, Pengujian Mutu Susu Segar, http://skripsi-
free.com/2009/09/26/mutu-susu-segar, diunduh pada tanggal 17 Maret 2012 pukul 08.21 
5Dery Fitriadi Ginanjar, Higienis Produksi Pangan, http://ilmy.blog.com/2006/05/26/ Higieni-
produksi-pangan, diunduh pada tanggal 20 Maret 2012. Pukul 20.16 
6 Anonim, 1995, Farmakope Indonesia, Edisi IV, 822, Departemen Kesehatan. Republik 
Indonesia, Jakarta, Hal.18 
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Cara Produksi Pangan yang Baik adalah salah satu faktor yang penting di 

dalam pemenuhan standar mutu dan persyaratan yang ditetapkan untuk pangan. 

Peraturan tentang Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) sangat penting 

kaitannya dengan konsumen. Karena konsemen adalah pemakai barang atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya 

atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.7 Kaitannya dengan 

pangan, konsumen adalah orang yang mengkonsumsi baik makanan maupun 

minuman untuk kelangsungan hidupnya. Sehingga konsumen disini harus 

mendapatkan perlindungan untuk menghindarkan dari kegiatan-kegiatan pelaku 

usaha (produsen) yang dapat merugikan kepentingan konsumen. 

Untuk persyaratan higienis ini para produsen makanan harus memenuhi 

persyaratan minimal dalam kegiatan produksinya. Persyaratan minimal yang 

dimaksud disini adalah persyaratan yang sekurang-kurangnya wajib dipenuhi 

dalam menjaga keamanan pangan dalam rangka melindungi kesehatan dan jiwa 

manusia.8 

Didalam produksi, hygienis merupakan suatu subyek yang mempunyai 

cakupan yang sangat luas yang juga barkaitan dengan sanitasi. Oleh karenanya 

sanitasi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh industri pangan dalam 

menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP). Sanitasi dilakukan sebagai 

usaha mencegah penyakit dari konsumsi pangan yang diproduksi dengan cara 

menghilangkan atau mengendalikan faktor-faktor didalam pengolahan pangan yang 

                                                           
7 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta:PT Grasindo, Hal.1 
8 Kelik Wardiono, 2011, Bahan Ajar Perlindungan Konsumen, BAB VII Konsumen dan Pangan, 
Dosen Universitas Muhammaddiyah Surakarta, Hal.42 
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berperan di dalam pemindahan bahaya sejak penerimaan bahan baku sampai 

didistribusikan.9  

Aplikasi hygienis dan sanitasi dalam industri pangan meliputi 

pengendalian terhadap lingkungan produksi, peralatan, proses, bahan dan pekerja 

agar tetap dalam kondisi bersih dan sehat sehingga tidak memfasilitasi terciptanya 

produk yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Selain itu kondisi lingkungan 

produksi dan produk pangan yang dihasilkan mampu memberikan nilai estetis 

bagi konsumen.10  

Maka dari itu pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait masalah 

pangan menciptakan peraturan-peraturan tentang pangan maupun tentang standar 

mutu pangan yang meliputi standar hygienis dan Cara Produksi Pangan yang Baik 

dalam industri rumah tangga maupun dalam industri menengah. Hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (konsumen). 

Pada dasarnya produsen rumah tangga maupun industri menengah kurang 

memperhatikan tingkat higienitas dalam produksinya. Padahal suatu produk harus 

diperhatikan tingkat kebersihannya, agar produk tersebut tidak tercemar oleh 

bakteri-bakteri yang sangat berbahaya bagi tubuh apabila dikonsumsi. Lemahnya 

penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, 

mengharuskan bagi para konsumen untuk lebih pandai dan jeli dalam memilih 

produk pangan. Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia disebakan karena 

                                                           
9 Susiwi, 29 maret 2011, GMP (Good Manufacturing Practices) Cara Pengolahan Pangan, dalam 
http://www.scribd.com/doc/31967803/SANITASI-INDUSTRI/ diunduh pada tanggal  22 Maret 
2012 pukul 20.21 
 
10 Melati pratama, 5 Februari 2010, Higiene dan Sanitasi,dalam 
http://ilmy.blog.com/2010/02/05/higiene-dan-sanitasi/ diunduh pada tanggal  22 Maret 2012 pukul 
20.21 
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masih lemahnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Depkes terhadap 

para produsen.11 Untuk itu, konsumen sebagai orang yang mengkonsumsi 

makanan maupun minuman untuk kelangsungan hidup sehari-hari, harus pandai 

dan jeli dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Sebagai konsumen 

yang pandai, ia harus  memiliki kemampuan yang luas dalam mengumpulkan dan 

memperoleh informasi tentang makanan yang dikonsumsi, sehingga mereka 

mempunyai keluasan dalam menilai makanan dan sulit menghindari risiko dari 

produk-produk makanan yang tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan. Dari 

uraian latar belakang diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “KONSUMEN DAN HYGIENITAS PRODUK”. 

                                                           
11 Kelik Wardiono, op. cit., Hal.4 
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B. Rumusan Masalah 
1. Apakah standar hygienis telah terakomodasi dalam proses produksi susu 

yang dilakukan oleh Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI)  di 

Boyolali? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hygienitas 

susu yang diproduksi oleh Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI)  di 

Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan pengakomodasian standar hygienis dalam proses 

produksi susu yang dilakukan oleh Gabungan Koperasi Susu Indonesia 

(GKSI) di Boyolali. 

2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap  

hygienitas susu yang diproduksi oleh Gabungan Koperasi Susu Indonesia 

(GKSI)  di Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun yang 

diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

pemikiran dibidang ilmu hukum perlindungan konsumen yang khususnya 

mengenai standar hygienis suatu produk. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi para 

produsen, terutama mengenai standar hygienitas dalam proses produksi 

dari  awal sampai proses akhir. 

 

E. Metode Penelitian 
Penelitian adalah sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk 

memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang tersusun 

secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran12. Sedangkan metode 

penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.13 

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan penulis adalah 

sebagai berikut : 

 

 

                                                           
12 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Universitas Indonesia, hal.2 
13 Khudzaifah Dimyati dan kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas  
Hukum UMS, Hal.1 
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1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.14  Hal ini disebakkan di 

dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi keseluruhan 

asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam 

masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses 

yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, 

sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, 

sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan 

interkasi antar mereka. Dengan demikian di dalam penelitian ini akan 

dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor 

ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

2. Jenis Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena 

bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup 

kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/ 

memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, 

yaitu pengakomodasian standar higienis dalam proses produksi susu yang 

dilakukan oleh Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) dan 

perlindungan hukum bagi konsumen terhadap standar hiegenitas terhadap 

susu yang diproduksi. 

                                                           
14 Soetandyo Wignjosoebroto,  Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas 

Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3 



9 

 

 

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di rumah penduduk pemerasan susu 

sapi perah di daerah Musuk, KUD daerah Musuk, dan GKSI (Gabungan 

Koperasi Susu Indonesia) di Boyolali.   Penentuan lokasi penelitian ini 

dilakukan secara purposive, yang didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan, yaitu : pertama, karena di daerah tersebut ditemukan 

adanya proses pengelohan susu dari proses awal sampai proses akhir. 

Dan Kedua, karena di daerah tersebut ditemukan data yang sesuai dengan 

yang dikaji. 

4. Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sember 

yang berbeda, yaitu :  

a. Data Primer 

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang 

berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,15 dari pihak-pihak 

yang terlibat dengan objek yang diteliti (sesuaikan dengan obejk 

masing). Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para 

informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara purposive, 

dengan menentukan informan dan situasi soisal awal terlebih dahulu. 

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan 

                                                           
15  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 

112 
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yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) mereka yang menguasai 

dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; 

(2) mereka yang sedang terlibat dengan ( didalam ) kegiatan yang 

tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan 

waktu yang memadai untuk dimintai informasi.16 Untuk itu mereka-

mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah : (1) 

Pemerah susu sapi;  (2) Karyawan KUD Musuk; (3) Karyawa GKSI 

(Gabungan Koperasi Susu Indonesia) Boyolali. Penentuan informan 

lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih 

berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-

prinsip snow bolling17 dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria 

diatas. 

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan 

dengan mengamati proses objek yang diteliti Penentuan situasi sosial 

yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada : (a) situasi 

sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) 

situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel 

situasi awal.18 Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan 

                                                           
16  James P. Spradley, The Etnographic Interview, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, 

dengan judul Metode  Etnografi.  Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61. 
17  Ibid, hal 60. 
18  Ibid, hal 59-60. 



11 

 

 

 

apaila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari 

setiap penambahan sampel yang dilakukan. 19 

 
b. Data Sekunder 

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang 

meliputi :  

1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, 

buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan 

publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.  

2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, 

baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh 

perusahaan, yang terkait denga fokus permasalahannya 

5. Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan 

melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi 

kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, 

yang dilakukan dengan cara cara, mencari, mengiventarisasi dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-

data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya,  

                                                           
19  Ibid, hal 61. 
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Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam 

terhadap para informan, dan dan observasi tidak terstruktur, yang 

ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi.  Kedua 

cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk 

memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa 

yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan 

terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari 

kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari 

fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari 

perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari 

fokus permasalahan tertentu. 

6. Metode Analisa Data 

 Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

 pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini 

peneliti akan berusaha memperoleh  gambaran yang bersifat menyeluruh 

tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti.

 Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan 

dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain 

tetentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan 

fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. 



13 

 

 

 

  Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan 

pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan 

dan keakuratan data. 

  Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan 

akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada 

diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di 

satu sisi dengan data di sisi lain.  Dengan malalui cara ini, selain nantinya 

diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk 

menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada 

tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang 

relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya. 

 
 

F. Sistematika Skripsi 
Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, 

serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematiaka 

penelitian ini sebagai berikut: 

� BAB I berisi tentang Pendahuluan, yang mencakup latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penelitian. 

� BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka 

A. Tinjauan Umum Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 
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2. Hak Konsumen 

3. Kewajiban Konsumen 

B. Tinjauan Umum Peternakan Sapi Perah 

1. Sejarah Perkembangan Sapi Perah 

2. Keuntungan Usaha Sapi Perah 

3. Kelemahan Usaha Sapi Perah 

C. Produksi 

1. Pemerahan susu sapi 

2. Distribusi 

3. Pengolahan  

D. Hihienis dan Sanitasi 

1. Pengertian Higienis 

2. Pengertian Sanitasi 

E. Standar Higienis 

1. Desain Dan Fasilitas Perusahaan 

a) Bangunan dan Fasilitasnya  

b) Fasilitas Sanitasi  

c) Perlengkapan dan Peralatan 

2. Persyaratan Higiene Perusahan 

a) Perawatan 

b) Pembersihan 

c) Penampungan dan Pembuangan Sampah 
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d) Hewan Peliharaan 

e) Pakaian dan Milik Pribadi 

3.  Persyaratan Higiene Dan Kesehatan Karyawan 

a) Pendidikan tentang Higiene 

b) Pemeriksaan Kesehatan 

c) Penyakit Menular 

d) Luka 

e) Pencucian Tangan 

f) Kebersiahan Karyawan 

g) Perilaku Karyawan 

h) Sarung Tangan 

i) Tamu 

j) Pengawas 

4. Persyaratan Higiene Pengolahan 

a) Persyaratan bahan mentah 

b) Pengolahan 

� BAB III berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang 

menguraikan mengenai hasil penelitian yaitu sejauh mana produsen 

mengetahui tentang higienis dan sanitasi di dalam proses produksi susu 

di Boyolali dari proses awal sampai proses akhir, sudahkan memenuhi 

standar higienis, serta mengenai sanksi diberikan apabila tidak memenuhi 

standar higienis. 
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� BAB IV tentang Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan 

hasil penelitian, saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut, dan 

daftar pustaka. 
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