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Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas PP No.69 Tahun 1999 tentang label 

dan iklan terhadap kemasan dengan atau tanpa label pada pelaku usaha keripik tempe Sanan. Di 

mana label merupakan hal yang penting bagi perlindungan konsumen, namun ternyata masih 

banyak ditemukan kemasan suatu produk tanpa mencantumkan label seperti yang terjadi pada 

pelaku usaha keripik tempe Sanan ini. 

Berbagai penyuluhan dan pembinaan mengenai pentingnya pencantuman label pada suatu 

kemasan sudah diberikan pada pelaku usaha keripik tempe Sanan. Hal ini dapat menguntungkan 

bagi pelaku usaha keripik tempe sendiri karena produknya dapat dikenal oleh masyarakat luas. 

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui efektivitas dari PP ini sendiri pada pelaku keripik tempe 

Sanan, serta untuk mengetahui faktor yang mendorong pelaku usaha keripik tempe ini untum 

mematuhi atau tidak mematuhi PP ini. 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sehingga 

data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan bagaimana efetivitas PP ini, dan faktor 

apa yang mendorong para pelaku usaha keripik tempe untuk mematuhi atau tidak mematuhi PP 

ini. 

Melalui penelitian yang mendalam dan sangat teliti, penelitian ini mendapatkan hasil, bahwa 

efektivitas pendaftaran label pada PP No.69/1999 ini dipengaruhi oleh bebarapa faktor yaitu 

kaidah hukum atau peraturan iu sendiri, petugas yang menegakkan atau menerapkan, fasilitas 

yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum, dan warga masyarakat yang 

terkena ruang lingkup peraturan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa pendaftaran 

label pada PP No.69/1999 masih belum belum efektiv dikarenakan kurangnya pemahaman 

mereka terhadap suatu peraturan dan kurangnya sosialisai dari pihak Dinas Kesehatan dan juga 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu juga kurang kritisnya masyarakat sebagai 

konsumen,masyarakat masih belum menyadari akan hak-haknya yang dilindungi oleh Undang-

undang 

 

 


