
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Kota Batu merupakan salah satu kota di Propinsi Jawa Timur yang memiliki 

potensi utama dibidang pertanian, peternakan dan perdagangan. Pengembangan 

sektor pengolahan hasil pertanian (sektor primer) yang disinergikan dengan 

industri jasa, seperti obyek wisata dan perhotelan telah menjadi kekuatan yang 

menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah Kota Batu.  Sejak sepuluh 

tahun yang lalu, bidang pertanian, perdagangan dan pariwisata telah menjadi 

leading sector di dalam menggerakkan perekonomian di Kota Batu. Bidang-

bidang tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi masyarakat 

dan pendapatan Kota Batu.  

Walaupun akhir-akhir ini sektor perdagangan dan sektor pariwisata telah 

mengalami perkembangan yang cukup siginifikan, akan tetapi sektor pertanian 

tetap menjadi sektor utama dalam rangka pengembangan Kota Batu sebagai Kota 

Wisata. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Kota Batu masih 

menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.  Dilihat dari struktur mata 

pencahariannya, sebagian besar penduduk di wilayah Kota Batu bekerja di sektor 

pertanian (37,03 %), urutan kedua pada sektor perdagangan (25,06%), dan urutan 

ketiga pada sektor jasa (15,61%) dari total pekerja di Kota Batu (Sumber : Kota 

Batu Dalam Angka Tahun 2010).  Kondisi tersebut telah mendorong 

perkembangan berdirinya industri pengolahan pangan hasil pertanian 

(agroindustri) di Kota Batu. 
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Pengembangan agroindustri yang mempunyai peluang dan berpotensi 

adalah agroindustri yang memanfaatkan bahan baku utama produk hasil pertanian 

dalam negeri, mengandung komponen bahan impor sekecil mungkin, dan produk 

yang dihasilkan mempunyai mutu yang mampu bersaing di pasar global.  

Berdirinya industri pangan harus diimbangi dengan penerapan standar mutu atau 

sistem jaminan mutu pangan dalam rangka perwujudan keamanan pangan.   

Jaminan keamanan pangan merupakan faktor penting yang harus 

diperhatikan dalam  rangka untuk melindungi masyarakat (konsumen) yang utama 

dalam hal keselamatan dan kesehatan  masyarakat (konsumen).  Pemerintah telah 

menerbitkan Undang-undang  Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Berdasarkan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dinyatakan bahwa kewajiban 

pelaku usaha diantaranya adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang 

diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku. 

Sasaran pengembangan di bidang  pangan adalah terjaminnya pangan yang 

dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi 

kesehatan.  Jaminan mutu dan keamanan pangan terus berkembang sesuai dengan 

persyaratan konsumen.  Suatu produk akan dianggap baik oleh konsumen tidak 

hanya baik secara organoleptik namun dari segi keamanan juga dipertimbangkan.  

Makanan yang sehat dengan kandungan gizi tinggi, layak dan aman merupakan 

syarat mutlak yang harus dipenuhi pada bahan pangan  (Rinto dkk., 2009).   

Keamanan pangan ditentukan oleh ada tidaknya komponen yang berbahaya 

baik secara fisik, kimia maupun mikrobiologi.  Secara fisik, keamanan pangan 
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dapat ditentukan oleh ada tidaknya kontaminasi dari bahan-bahan yang tidak 

dapat dicerna seperti logam, plastic, maupun bahan yang dapat mengganggu 

pencernaan manusia.  Secara kimia berasal dari zat-zat kimia berbahaya yang 

tidak boleh digunakan sebagai bahan pangan.  Bahaya mikrobiologi berasal dari 

adanya mikrobia  patogen maupun racun yang ditimbulkannya pada bahan 

pangan. 

Program keamanan pangan nasional sampai saat ini belum tertata dengan 

baik.  Masih banyak yang harus dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan 

seperti : sistem investigasi yang efektif untuk kasus-kasus gangguan keamanan 

pangan, tingkat cemaran, potensi bahaya biologis dan kimiawi pada berbagai 

bahan pangan serta penerapan sistem Hazard Analysis Critical Control Point 

(HACCP) di dalam negeri dan sistem pengawasannya.  

Hasil penelitian yang dilakukan  Riyadi dkk, (2007)  menjelaskan juga 

bahwa mal praktek penggunaan bahan tambahan makanan (food additive) ilegal 

pada penanganan dan pengolahan produk ikan segar dan ikan asin dipengaruhi 

oleh aspek teknis, ekonomi, dan kelembagaan. Hal tersebut membawa dampak 

perubahan mulai bisnis pangan tanpa adanya pengawasan, pengawasan produk 

akhir, hingga pengawasan proses produksi bagi jaminan mutu secara total.  

Konsumen berkeyakinan bahwa produk yang aman hanya didapat dari bahan baku 

yang baik, ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga 

menghasilkan produk akhir yang baik. Perlu ada suatu sistem atau program 

keamanan pangan yang efektif yakni  realistis, berdasarkan kebutuhan nyata yaitu 

memasok bahan pangan mentah yang aman dan mengendalikan kemungkinan 

penyebab produk akhirnya tidak aman.   
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Salah satu tantangan terbesar pada saat ini adalah memproduksi dan 

menyiapkan pangan yang aman.  Keamanan pangan produk pangan olahan bukan 

menjadi hal baru lagi. Konsumen telah berubah cara pandangnya terhadap suatu 

produk yang akan dikonsumsi. Selain harga dan mutu, keamanan produk telah 

menjadi hal penting yang mendapat perhatian mengingat hasil produk agroindustri 

merupakan bahan pangan yang langsung dikonsumsi oleh manusia.  

Berdasarkan  hasil pengawasan  di lapang yang  yang dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang masih ditemukan adanya penggunaan 

pewarna kain jenis rhodamin untuk mamin. Uji sampel yang dilakukan pada 40 

produk makanan dan minuman menemukan 6 jenis mamin mengandung bahan 

berbahaya.  Diantaranya jenis kerupuk warna-warni, kerupuk mie merah, saos dan 

jus  (Jawa Pos, 19/1/2011).   Sebagian produk pangan yang diperiksa ditemukan 

sekitar  9,08%-10,23%  pangan yang tidak memenuhi persyaratan. Produk pangan 

tersebut umumnya dibuat menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang  

atau  melebihi  batas penggunaan, merupakan pangan yang tercemar bahan  kimia 

atau mikroba, pangan yang sudah kadaluwarsa, pangan yang tidak memenuhi 

standar mutu dan komposisi serta makanan impor yang tidak sesuai persyaratan.  

Data nasional yang dirangkum Badan POM selama 4 tahun terakhir 

menggambarkan bahwa industri jasa boga dan produk makanan rumah tangga 

memberikan kontribusi yang paling besar (31%) dibandingkan dengan pangan 

olahan (20%), jajanan (13%) dan lain-lain (5%) yang menjadi penyebab kasus-

kasus keracunan pangan.  Pengujian pada minuman jajanan anak sekolah di        

27 propinsi ditemukan hanya sekitar 18,2% contoh yang memenuhi persyaratan 

penggunaan BTP, terutama untuk zat pewarna, pengawet dan pemanis yang 
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digunakan sebanyak 25,5% contoh minuman mengandung sakarin dan 70,6% 

mengandung siklamat. Penggunaan bahan tambahan yang tidak sesuai diantaranya 

adalah: (1) Pewarna berbahaya (Rhodamin B., Ponceau 3R, Violet 6 B). (2) 

Pemanis buatan khusus untuk diet (Siklamat dan Sakarin). (3) Formalin dan (4) 

Boraks.   

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa masih banyak 

produsen dan distributor terutama skala UKM yang belum memiliki kesadaran 

yang tinggi terhadap pentingnya keamanan pangan.  Hal ini dapat dilihat bahwa 

hingga saat ini masih banyak produsen dan distributor yang belum menerapkan 

Good Agricultural Practice (GAP), Good Handling Pratice (GHP), Good 

Manufacturing Practice (GMP) dan Hazard Analysis Critical Control Point 

(HACCP) yang  masih  jauh  dari standar.  Selain itu permasalahan umum yang 

sering terjadi dalam proses pengolahan makanan dan minuman antara lain 

kecenderungan terjadinya pencemaran pangan oleh mikrobia maupun  bahan 

kimia berbahaya.           

Kendala atau faktor-faktor  yang berhubungan dengan tingkat  keamanan 

pangan di industri pangan skala UKM antara lain : rendahnya kualitas produk, 

lemahnya manajemen, produktivitas usaha dan tenaga kerja (umumnya anggota 

keluarga) masih cukup rendah, orientasi pasar sangat terbatas, tingkat pendidikan 

rendah, usaha dibuat sebagai usaha sampingan, daya saing industri masih relatif 

rendah, struktur industri masih lemah, penguasaan teknologi belum optimal, 

ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas masih rendah. Permasalahan lainnya 

adalah berkaitan dengan tingkat keamanan pangan di industri pangan skala UKM 

dianalisis dari aspek modal, produksi, pengetahuan, dan manajemen.  
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Tingkat penerapan keamanan pangan ditinjau dari standar pengendalian mutu 

dengan pendekatan Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah 

Tangga (CPPB-IRT): keputusan kepala BPOM tahun 2003. Bertolak dari 

persoalan tersebut di atas maka menarik untuk dilakukan  penelitian  analisis 

tingkat penerapan keamanan pangan produk olahan hasil pertanian khususnya di 

industri pangan skala UKM di Kota Batu. 

  

1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanan tingkat keamanan pangan pada UKM ditinjau dari 

standar pengendalian mutu dengan pendekatan Cara Produksi Pangan 

yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT): keputusan 

kepala BPOM tahun 2003.  

2. Apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat keamanan 

pangan pada UKM ditinjau dari modal, produksi, pengetahuan dan 

manajemen. 

3. Bagaimana  rumusan pengembangan kebijakan mutu dan keamanan 

pangan produk olahan hasil pertanian di industri pangan skala UKM 

dan implementasinya. 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis tingkat keamanan pangan pada UKM ditinjau dari standar 

pengendalian mutu dengan pendekatan CPPB-IRT. 
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2. Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat keamanan 

pangan pada UKM ditinjau dari modal, produksi, pengetahuan, dan 

manajemen. 

3. Merekomendasikan rumusan pengembangan kebijakan mutu dan 

keamanan pangan produk olahan hasil pertanian di industri pangan skala 

UKM dan implementasinya. 

  

1.4. Kegunaan Penelitian  

A. Bagi peneliti 

1. Mengetahui gambaran riil faktor penyebab tingkat penerapan standar 

pengendalian mutu dan  keamanan pangan di industri pangan skala UKM 

Kota Batu. 

2. Merupakan  bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

B.  Bagi Pemerintah 

1. Sebagai dasar acuan dan pertimbangan pemerintah dalam penyusunan  

rumusan pengembangan kebijakan mutu dan implementasinya. 

2. Sebagai dasar pengembangan industri pangan skala UKM terutama  dalam 

hal tingkat penerapan keamanan pangan dengan pendekatan                

CPPB-IRT:  BPOM tahun 2003.  

3. Sebagai dasar pemerintah dalam pemberian bantuan dan tindakan nyata 

dalam menggerakkan industri pangan skala UKM. 

 



8 
 

 


