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ABSTRAK 

 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat (BBPOM) 

merupakan sebuah instansi yang berwenang untuk mengawasi dan mengatasi 

peredaran obat dan makanan dibawah naungan Badan Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM), pemerintah dan dinas kesehatan untuk melindungi dan 

mengupayakan terhadap bebasnya peredaran pangan di tengah masyarakat. 

Permasalahan pengedaran makanan berbahaya yang tidak sesuai dengan standar 

mutu yang ditetapkan oleh dinas kesehatan yang diduga masih tetap terjadi di 

Tahun 2017 di Bandar Lampung walaupun sudah diadakan sidak dan 

pengawasan oleh BBPOM, hal ini dikarenakan tidak diberlakukan hukuman 

yang memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang berbuat curang. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hasil peredaran 

makanan berbahaya sesuai hasil pengawasan BBPOM di Bandar Lampung tahun 

2017 dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap hasil 

peredaran makanan berbahaya susai hasil pengawasan BBPOM di Bandar 

Lampung tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peredaran 

makanan berbahaya yang terjadi di Bandar Lampung pada tahun 2017, dan 

diharapkan permasalahan seperti ini tidak akan terjadi lagi pada tahun-tahun 

mendatang.  

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) sifat 

penelitiannya adalah deskriptif, sumber datanya berasal dari kepustakaan. 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara 

peneliti dan narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. 

Pengolahan data dilakukan secara editing, sistemating dan komperatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik simpulan, bahwa peredaran 

makanan yang mengandung bahan berbahaya masih terjadi di Bandar Lampung 

tahun 2017 seuai hasil pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 

Bandar Lampung, peredaran makanan mengandung bahan berbahaya dijual di 

berbagai jajanan sekolah dan jajanan pinggir jalan. Bahan berbahaya yang 

digunakan oleh para pelaku usaha di Bandar Lampung  yaitu berupa boraks, 

formalin, rhodamin b, methanil yellow dan siklamat yang sangat berbahaya bagi 

kesehatan. Peredaran makanan berbahaya tidak sesuai dengan hukum Islam dan 

hukum positif karena pelaku usaha telah melanggar hak konsumen untuk 

mendapatkan makanan yang sehat dan tidak tercemar dan melanggar kewajiban 

pelaku usaha untuk berbuat kejujuran dalam menjalani usaha yang sehat. Maka 

dari itu pemerintah harus lebih tegas dalam menyikapi permasalahan ini dengan 

menegakkan hukuman yang berlaku agar memberikan efek jera terhadap pelaku 

usaha yang curang. 

 

 



 

  

  



 

  

  



 

  

MOTTO 

  

َا َحرمم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدم َم َوَلََْم اخلِْنزِْيِر َوَمآ اُِهلم  َفَمِن الْضطُرم َغيػَْر ج  ِبِه ِلَغْياللِ ِاَّنم

1ِانم الَل َغُفْو ُررمِحْيٌم   قلى بَا ٍغ وماَل َعاٍد َفآلَِاْْثَ َعَلْيِه   

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, 

darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan 

(menyebut nama) selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa 

(memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah 

Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah :2: 168) 
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 Departen RI Al-Quran Surat Al-Baqarah (2), (173) 
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 BAB I 

      PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka diperlukan 

uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah –istilah yang 



 

  

dipakai dalam judul ini guna menghindari kerancuan atau kesalahpahaman 

dalam pemaknaan judul. 

Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif 

Terhadap Peredaran Makanan Mengandung Bahan Tambahan Pangan 

Berbahaya (Studi Kasus Hasil Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan di Bandar Lampung Tahun 2017. Untuk mengetahui pokok bahasan 

yang terkandung dalam bahasan yang terkandung di dalam judul ini, perlu 

ditegaskan sebagai berikut: 

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya atau penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagian dengan pemahaman secara keseluruhan
2
.  

2. Hukum Islam adalah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukalaf 

yang bersifat memerintah terwujudnya kemaslahatan dan mencegah 

terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah dan 

larangan) atau semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) 

atau menjadi sesuatu sebagai sebab syarat atau penghalang terhadap 

sesuatu hukum bisnis syariah.
3
 Maksud dari hukum Islam adalah hukum 

bisnis syariah ( Fiqh Mu‟amalah). 

3. Hukum Positif atau (Ius Constititum) adalah hukum yang berlaku saat ini 

di Indonesia. 

                                                             
2
 Purwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Balai Pustaka,1976 hlm 18.  

3
 Zainuddin Ali, Hukum Islam cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.4.  



 

  

4. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah sebuah instansi 

ditingkat provinsi yang melakukan  pengawasan terhadap perdaran obat 

dan makanan sebagai pengawasan dari izin edarnya pangan di tengah 

masyarakat.
4
 

5. Peredaran Makanan Berbahaya adalah bebasnya perdagangan makanan 

mengandung bahan berbahaya yang tidak memenuhi standar pangan dan 

mutu oleh dinas kesehatan. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul 

skripsi ini adalah melakukan tinjauan terhadap peredaran makanan di 

masyarakat  Kota Bandar Lampung berdasarkan data dari hasil pengawasan oleh 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tahun 2017. 

B. Alasan  Memilih  Judul 

Adapun penulis memilih judul ini berdasarkan alasan subyektif dan objektif 

sebagai berikut: 

 

 

1. Alasan Obyektif 

Karena  Balai Besar POM adalah sebuah instansi yang melakukan 

terhadap pengawasan peredaran obat dan makanan di masyarakat, 

sebagai pengawasan dari izin edarnya pangan di tengah masyarakat. 

                                                             
4
 Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tahun 2017 di Bandar 

Lampung. 



 

  

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan dari tahun ke tahun tidak 

memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaku usaha yang berlaku 

curang, karna pelaku usaha menganggap remeh akan hukuman yang 

nantinya akan didapat dan barang dagangan mereka apabila ditarik dari 

peredaran tidak menjadi masalah karna jumlah modal dagangannya tidak 

membutuhkan modal yang banyak. Dengan seperti itu aktifitas peredaran 

makanan dengan menggunakan bahan berbahaya masih diduga banyak 

terjadi di Bandar Lampung di tahun 2017.  Di sini penulis tertarik untuk 

meneliti jenis bahan berbahaya apa saja yang beredar di tengah 

masyarakat dan berupaya untuk menghindari atau menimalisirkan 

peredaran tersebut.  

2. Alasan Subyektif 

Ditinjau dari pokok bahasannya judul yang saya angkat tersebut 

sesuai dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di bidang Mu‟amalah. 

C.  Latar Belakang Masalah 

 Makanan penting di dalam kehidupan manusia, karena dari makanan 

manusia mendapatkan berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh untuk dapat 

bekerja dengan optimal. Makanan yang dimakan tidak harus mempunyai 

bentuk yang menarik, namun memenuhi nilai gizi dan aman dalam arti tidak 

mengandung mikroorganisme penyebab penyakit dan bahan-bahan kimia 

yang membahayakan kesehatan tubuh. Untuk itu diperlukan adanya 

pengamanan di bidang pangan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi 

makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam menangani keamanan 



 

  

pangan di Indonesia, yang berwenang mengawasi peredaran di masyarakat 

adalah Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan.
5
 

Perkembangan globalisasi dan bebasnya perdagangan yang didukung 

oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas 

ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah 

suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi .
6
  

Ini yang menyebabkan persaingan para pelaku usaha berinovatif dalam 

persaingan usaha. Daya saing dalam kondisi zaman saat ini merupakan 

tantangan yang tidak ringan tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan 

bersaing yang baik maka produk-produk atau jasa-jasa yang dihasilkan tidak 

akan mampu bertahan atau bersaing dengan usaha-usaha lain.
7
 Islam 

menganjurkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam mencari kebaikan 

sebagaimana firman Allah swt sebagai berikut: 

ًعا  اَْينَ  تِ رَ يػَْها َفا ْسَتِبُقْوا اخْلَيػْ ل   ُموَ ْجَحٌة ُهوَ َو ُكلٍّ و   يػْ نم ِا  قلىَما َتُكْونُػْوا يَْأ ِت ِبُكُم اللُ َجَِ

 الَل َعَلى ُكل  َشْيٍء َقِديْػرٌ 

“ Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 

kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu ( dalam berbuat kebaikan). 

Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu 

                                                             
5
 Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tahun 

2017 
6
Kansi,C.S.T, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia,(Jakarta:Sinar 

Grafika,2015),h.210. 
7
 Insa, Strategi Membangun Daya Saing di http:www.ebissasia.com, 22 Januari 2017. 



 

  

semuanya. Sungguh Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.
8
 (Q.S Al-

Baqarah : (2) : (148). 

Faktanya, persaingan telah berkembang mengarah pada praktik-praktik 

persaingan liar yang menghalalkan segala cara.  Banyak pesaing usaha 

menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi. Islam sebagai sebuah 

aturan hidup yang khas, telah memberikan munculnya permasalahan akibat 

praktik yang tidak sehat.  

Dalam prakteknya, usaha yang dijalankan di Bandar Lampung tahun 

2017 sesuai data penguijan mutu dan produk pangan hasil pengawasan Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan, masih banyak produsen pangan yang 

diduga menggunakan bahan tambahan yang melebih kadar yang ditentukan 

dinas kesehatan. Penggunaan bahan tambahan pada makanan semakin 

meningkat, terutama setelah adanya penemuan-penemuan termasuk 

keberhasilan dalam mensintesis bahan kimia baru yang lebih praktis, lebih 

murah, dan lebih mudah diperoleh. Hal ini yang dipandang perlu untuk 

meningkatkan mutu suatu produk sehingga mampu bersaing di pasaran. 

Tetapi bahan tambahan makanan yang digunakan tidak memenuhi standar 

mutu dan pangan yang baik sehingga dapat menimbulkan efek negatif 

kepada yang mengkonsumsinya berupa bahan pengawet sintesis yaitu bahan 

kimia berbahaya yang tidak dianjurkan dalam pengolahan makanan. 

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena 

kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi 

dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut 

                                                             
8
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta,1980),h.24. 



 

  

menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak 

seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah.
9
 Karena 

konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang 

besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan 

konsumen.
10

 

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat 

kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama 

disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-

Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum 

yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui 

pembinaan dan pendidkan konsumen.
11

 

Pasar tradisional yang bertempat di Bandar Lampung, jajanan Sekolah 

baik itu ditingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah 

Menengah Atas merupakan objek sasaran peredaran makanan yang 

berbahaya. Tempat ini merupakan salah satu tempat yang dicurigai dalam 

menjual makanan secara bebas dengan mengandung bahan pewarna tekstil 

seperti Rhodamin B, yang masih banyak digunakan sebagai bahan campuran 
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makanan kelanting, kerupuk singkong, dan lain-lain. Penjualan yang seperti 

ini pelaku usaha telah melanggar kewajiban pelaku usaha.
12

 

Persoalan mengenai banyaknya penggunaan bahan tambahan pengawet 

berbahaya pada makanan yang tersedia secara komersil dengan harga yang 

relatif murah akan mendorong meningkatnya pemakaian bahan tambahan 

makanan yang berarti meningkatkan konsumsi bahan tersebut bagi individu. 

Saat ini masyarakat bukan hanya tertarik pada aspek bahan makanan yang 

memberikan cita rasa enak, dan nikmat untuk disajikan akan tetapi lebih 

kepada komponen apa saja yang terkandung dalam makanan yang 

dikonsumsinya tersebut.  Maka dalam hal ini konsumen harus lebih cermat 

dan menggunakan hak kewajiban sebagai konsumen yaitu hak atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/jasa.
13

 

Mengingat kepedulian kesehatan sebagian masyarakat di Negara 

Indonesia khususnya Bandar Lampung masih sangat minim. Para produsen 

lebih suka memakai bahan sintesis atau kimia karena harganya lebih murah 

dan keuntungannya lebih tingginya kandungan bahan kimia pada beberapa 

produk makanan dapat menimbulkan gejala kejang-kejang terus menerus, 

hiperaktif, penurunan berat badan dan dapat menyebabkan kematian. 

tentunya dalam hal ini konsumen lah yang dirugikan karena konsumen 

sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 
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bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain. Maka berdasarkan ulasan 

diatas tentang pejualan makanan yang mengandung bahan berbahaya, skripsi 

ini akan membahas tentang peredaran makanan yang mengandung bahan 

berbahaya menurut hukum Islam dan hukum positif. 

D.  Rumusan  Masalah 

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil pengawasan Balai Besar Obat dan Makanan  terhadap 

peredaran makanan mengandung bahan tambahan pangan berbahaya 

di Bandar Lampung tahun 2017? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap 

peredaran makanan mengandung bahan tambahan pangan berbahaya 

sesuai hasil pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 

Bandar Lampung tahun 2017? 

E.  Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hasil pengawasan BBPOM terhadap peredaran 

makanan mengandung bahan tambahan pangan berbahaya di Bandar 

Lampung tahun 2017. 



 

  

2.  Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif 

terhadap peredaran makanan mengandung bahan berbahaya sesuai 

hasil pengawasan BBPOM di Bandar Lampung tahun 2017. 

E.   Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat 

serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada, terutama 

mengenai permasalahan terkait praktik peredaran makanan dan obat 

yang terselubung dengan mengandung bahan tambahan pangan yang 

berbahaya. Peneliti juga berharap dalam skripsi dapat menimalisir 

bebasnya peredaran pangan yang menggunakan bahan tambahan 

berbahaya sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi 

kalangan masyarakat luas, khusunya para masyarakat Bandar 

Lampung dan mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1. Menambah wawasan peneliti mengenai teori dan praktik dari 

perlindungan konsumen. 

2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang ilmu yang 

terkait dengan perlindungan konsumen. 

3. Menjadi tugas akhir kuliah untuk dapat menyelesaikan 

pendidikan Strata 1 dan meraih gelar S.H. 



 

  

b. Bagi Lembaga Pendidikan 

1. Masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas 

pendidikan yang ada. 

2. Dapat menjadi pertimbangan untuk dapat diterapkan atau 

justru ditinggalkan dalam dunia pendidikan. 

c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

1. Menambah Khazanah Ilmu Pengetahuan tentang prinsip-

prinsip perlindungan konsumen dan pengaplikasiannya di 

masyarakat. 

2. Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga 

dapat memperkaya dan menambah wawasan. 

d. Bagi Peneliti berikutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau 

dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian 

yang sejenis. 

 

 

 

 

F.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 



 

  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan 

(Library Research) yang diteliti melalui data hasil dari 

pengawasan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Bandar Lampung tahun 2017. Dalam hal ini akan 

langsung mengamati melalui dokumen hasil pengawasan 

BBPOM di mana saja peredaran makanan yang menggunakan 

bahan tambahan pangan yang berbahaya yang ada di Bandar 

Lampung.  

b. Sifat Penelitian 

Penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis. 

Yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah suatu metode 

dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat gambaran, 

atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada 

atau fenomena tertentu.
14

 Dalam penelitian ini akan dijelaskan 

mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap 

peredaran makanan dan obat dengan mengandung bahan 

berbahaya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri yaitu 

suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 

suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang kemudian 
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melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpresasi data.
15

 

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini hanya melukiskan, 

memaparkan dan melaporkan suatu keadaan obyek tanpa 

menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan 

dilakukan suatu analisis.  

2. Data dan Sumber Data 

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan yang terjadi oleh praktik 

dan dampak yang ditimbulkan tersebut. Sumber data adalah tempat 

dari mana data itu diperoleh.
16

 Sumber data yang diperlukan dalam 

penelitian ini antara lain: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari responden atau objek yang detail.
17

 Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari dokumen hasil penelitian yang 

berwujud laporan BBPOM tahun 2017 di Bandar Lampung dan 

hasil wawancara pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Bandar Lampung. 

 

b. Data Sekunder  
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Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku
18

.  Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti yaitu dari 

buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui 

dokumen.19 Studi dokumenter merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun 

elektronik.20 Metode ini dimaksud untuk mengumpulkan data 

monografi melalui catatan dan dokumentasi monografi  

khususnya yang berkaitan dengan data-data yang sedang diteliti 

oleh penulis. Dokumen yang diperlukan adalah buku laporan 

tahunan BBPOM di Bandar Lampung tahun 2017. 

b. Interview atau Wawancara  

Dalam interview ini akan mengadakan wawancara kepada 

pihak-pihak yang dianggap sangat berkompeten dengan 

permasalahan yang akan dibahas dan dapat memberikan data dan 
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informasi yang diperlukan. Interview atau wawancara dilakukan 

terhadap Bapak Zamroni selaku Kepala SUB Tata Usaha dan 

Bapak  Tri Suyarto selaku Kepala Seksi Sertifikasi dan Layanan 

Infomasi Konsumen (LIK) di Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung.  

4. Metode Pengolahan 

a. Editing 

 Editing merupakan pemeriksaan kembali dari semua data 

yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan 

makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan 

penelitian.
21

 Tujuan editing adalah untuk menghilangkan 

kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan 

bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau 

diperbaiki.
22

 

b. Sistemating  

 Sistemating yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
23

 Yang 

dimaksud dalam hal ini yaitu  mengelompokkan data secara 

sistematis. Data yang sudah di edit dan diberi tanda 

dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah. 

c. Komparatif 
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 Komparatif adalah penelitian  yang bersifat 

membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan 

persamaan dan perbedaan antara pandangan hukum Islam dan 

hukum Positif terhadap peredaran makanan yang mengandung 

bahan tambahan pangan berbahaya yang terjadi di Bandar 

Lampung tahun 2017. 

5. Metode Analisa Data 

Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tentang peredaran pangan 

dan mutu sesuai data hasil pengawasan oleh Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung tahun 2017 yang 

akan dikaji menggunakan metode kualitatif. 

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir 

deduktif,  yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum  kemudian 

dari generalisasi tersebut ditarik yang mempunyai sifat khusus.
24

 

Pengambilan kesimpulan dari umum menjadi kesimpulan yang 

bersifat khusus.
25

 

Metode ini dilakukan menggunakan data yang diperoleh di 

BBPOM di Bandar Lampung tahun 2017 yang telah meneliti serta 

mengawasi peredaran makanan bahan berbahaya di Bandar 

Lampung, kemudian peneliti membuat kesimpulan tentang berbagai 
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hal yang berkenaan dengan peredaran makanan yang menggunakan 

bahan tambahan pangan yang berbahaya dalam perspektif hukum 

Islam dan hukum positif. 

Hasil analisanya dituangkan dalam bab-bab yang telah 

dirumuskan dalam sistematika pembahasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 



 

  

A. Makanan dan Usaha Halal 

1. Ketentuan Islam Mengenai Makanan 

Makanan yang halal itu merupakan nikmat Allah swt. Oleh 

karena itu, orang-orang mukmin diperintahkan mensyukuri nikmat 

tersebut. Perintah Islam dalam mengkonsumsi makanan dikendalikan 

oleh lima prinsip yaitu : 

a. Prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti  mengenai mencari 

rizki yang halal dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam. 

b. Prinsip kebersihan. Prinsip ini makanan yang dimaksud adalah 

makanan yang bail dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun 

menjijikan sehingga merusak selera. 

c. Prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia 

mengenai makan dan minuman yang tidak berlebihan. 

d. Prinsip kemurahan hati. Prinsip ini merupakan dengan mentaati 

perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan 

dan meminum makanan yang diberikan oleh Allah. 

e. Prinsip moralitas. Prinsip ini seorang muslim diajarkan untuk 

menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan 

kesyukurannya kepada Allah setelah makan.26 

Perilaku konsumsi dalam Islam sebagai pedoman hidup mengatur 

segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Demikian pula masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana 

                                                             
26

 M.A. Mannan, Ekonomi Islam (Teori dan Praktek ), (Jakarta:Intermassa, 1992), h. 45. 



 

  

manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa 

manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur 

jalan hidup manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku 

konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah 

dan Raulullah saw, akan menjamin kehidupan manusia yang lebih 

baik.
27

 

Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 

(2):(168): 

َا النَّا  َٓ ُّيه ا ِفْ يَآ ْبَطِن وَّ   اَْاَ ْضِ  َلل ًَط َيْبًاط ُس ُُكُْوا ِممَّ ََا تَتِّبُعْوا ُخُطَوِت الش ّ
 قىل

ِبْْيٌ  مه ٌَّه لَُُكْ عَُدوٌّ ِاه
28

 

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” 

Ayat diatas mengandung arti penting mengenai mencari rezeki 

secara halal dan tidak melanggar hukum. Dalam soal makanan dan 

minuman, yang terlarang adalah : darah, daging binatang yang telah mati 

sendiri, daging babi, daging binatang yag ketika disembelih diserukan 

nama selain nama Allah dengan maksud dipersembahkan sebagai kurban 

untuk memuja berhala atau tuhan-tuhan lain, dan persembahan bagi 

orang-orang yang dianggap suci atau siapapun selain Allah. Allah 

berfirman dalam surat Al-Baqarah (2):(173) : 
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َا َحرممَ  َفَمِن الْضطُرم َغيػَْر  ِلَغْْيِالِل  اخلِْنزِْيِر َوَمآ اُِهلم ِبهِ  َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدم َم َوَلَْمَ  ِاَّنم

29ِانم الَل َغُفْو ُررمِحْيٌم   قلى بَا ٍغ وماَل َعاٍد َفآلَِاْْثَ َعَلْيِه   

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, 

darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan 

(menyebut nama) selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa 

(memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah 

Maha Pengampun, Maha Penyayang”. 

Ayat ini mengajarkan kepada orang-orang mumin agar memakan 

makanan yang thayyibat, yaitu halal, suci dan disenangi. Sebaliknya, Al-

Quran melarang orang mukmin melarang memakan makanan yang tidak 

halal walaupun suci dan menyenangkan, atau sesuatu yang halal dan suci 

tetapi dapat mendatangkan mudarat orang yang memakannya.
30

 

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa memakan makanan yang halal 

merupakan syarat terkabulnya doa dan diterimanya ibadah. Demikian 

pula sebaliknya, memakan makanan yang haram menjadi sebab 

ditolaknya doa dan ibadah.
31

 Memakan makanan yang haram bukan 

hanya perbuatan dosa, tetapi ia dapat pula berdampak terhadap anak atau 

cucu keturunan pemakannya. Sebab, memakan yang dimakan seseorang 

akan diproses menjadi bibit keturunannya, seperti yang ditegaskan dalam 

Surah Al-Mu‟minun (23) ayat 13 dan 14, yaitu: 
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 اْقنَ ُْثًّ َجَعْلَنُه نُْطَفًة ِفْ قَػَراٍر ممِكْْيٍ ُْثم َخَلْقَنا الُنْطَفَة َعَلَقّة َفَخَلْقَنا الَعَلَقُة ُمْضَغًة َفَخلَ 

ْضَغًة ِعَظًما َفَكَسْونَا الِعَظَم َلًَْما ُْثم اَْنَشْأ نَُه َخْلًقا آَخَر 
ُ
اخلَا فَػَتَبا َرَك اللُ َاْحَسنُ  قللىامل     

32ِلِقْْيَ 
 

“Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) 

dalam tempat yang kukuh rahim. Kemudian, air mani itu Kami 

jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami 

jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan 

tulang belulang, lalu tulang belulan  g itu kami bungkus dengan 

daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang 

(berbentuk lain). Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik”. 

Sperma yang menjadi bibit manusia itu berasal dari makanan 

yang dimakan orang tua calon bayi. Jika makanan itu haram, dan ia 

menjadi sperma kemudian sperma menjadi janin, maka berarti dalam diri 

janin itu terdapat unsur yang haram. Hal itu tentu tidak mustahil akan 

berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak, terlebih lagi jika 

selanjutnya ia dibesarkan juga dengan makanan yang haram dan tumbuh 

besar di lingkungan yang kurang menghiraukan norma agama.
33

 

2. Makanan Yang Diharamkan 

Allah telah menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya yang 

mukmin untuk bersenang-senang dengan hal-hal yang halal dalam 

kehidupan dunia ini seperti memakan makanan yang halal, usaha yang 

halal, perhiasan yang halal, dan hal-hal lain yang dihalalkan. Kemudian 
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Allah menjelaskan pula apa-apa yang diharamkan terhadap diri kita 

seperti hal-hal yang keji dan kotor yang bertentangan dengan naluri yang 

sehat, atau memang dapat membahayakan fisik kita, seperti bangkai, 

daging babi, binatang yang telah mati sendiri, darah, makanan yang 

tercemar dan sembelihan yang menyebut nama selain Allah dengan 

maksud dipersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala atau 

tuhan-tuhan lain, dan persembahan bagi orang-orang yang dianggap suci 

atau siapapun selain Allah.  

Tiga golongan pertama dilarang karena hewan-hewan ini 

berbahaya bagi tubuh, yang berbahaya bagi tubuh tentu berbahaya bagi 

jiwa, yang maksudnya adalah makanan akan tercampur dengan darah 

yang mengalir dalam tubuh.
34

 Apabila makanan yang dimakan adalah 

makanan yang diperoleh baik maka sikap dan perilakunya pun baik, 

adapun sebaliknya apabila makanan yang dimakan diperoleh dengan cara 

yang haram maka sikap dan perilakunya pun tidak baik. Namun, Allah 

pun memberikan keringanan bagi orang-orang yang terpaksa dan dalam 

keadaan bahaya serta untuk mempertahankan jiwanya diperbolehkan 

makan sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan dengan maksud 

melawan hukum.
35

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ada empat hal 

yang haram dikonsumsi dalam tubuh adalah sebagai berikut: 

a. Bangkai 
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Bangkai yaitu binatang yang mati bukan dengan sembelihan 

syara‟. Yang dimaksud dengan sembelihan syara‟ adalah sembelihan 

yang memenuhi aturan penyembelihan dalam Islam atau dapat 

dimaksudkan binatang yang mati secara normal tanpa disembelih 

atau dibunuh atau dibunuh tetapi tidak secara penyembelihan yang 

wajar. Para ulama berpendapat tentang mengambil manfaat dari 

bangkai seperti minyak/lemak bangkai untuk mengecat perahu, 

dibuat lilin, atau mengambil kulitnya untuk disamak dan 

sebagainya.
36

 

Jumhur ulama berpendapat bahwa mengambil manfaat atau 

dimakan  dari bangkai adalah haram. Larangan memakan bangkai, 

baik yang mati karena sakit atau mati tiba-tiba disebabkan oleh 

kandungan bakteri yang terdapat dalam bangkai tersebut. Terkecuali 

bangkai ikan dan belalang.
37

  

b. Darah  

Darah terdapat dari kata-kata    الد م jenis darah yang diharamkan 

adalah darah yang mengalir. Tetapi apabila darah yang terdapat 

dalam tubuh seekor binatang, di antaranya darah yang terdapat dalam 

daging dan dalam urat-urat tidak diharamkan karena tidak termasuk 

dalam firman Allah. Al-Quran hanya mnengharamkan darah yang 
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mengalir (damun masfuh). 
38

Terdapat dua jenis darah dan bangkai 

yang tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan yaitu, bangkai 

ikan, bangkai belalang, hati, dan limpa.  

c. Daging Babi  

Daging babi ( رنزيوَلم اخل   ( adalah termasuk kotoran jenis yang 

dilarang oleh syariat Islam. Di samping itu, menurut penelitian bahwa 

karakter binatang yang dimakan, akan melekat atau menempel 

terhadap si pemakan binatang itu, sedangkan babi mempunyai 

karakter yang jelek, rakus dan tamak. Jumhur ulama berpendapat 

bahwa yang diharamkan tidak terbatas kepada dagingnya saja, 

melainkan juga mencakup seluruh tubuh, seperti : lemak, kulit, 

tulang, dan sum-sum karena kesemuanya itu tercakup dengan kata-

kata daging.
39

 

d. Binatang yang disembelih bukan atas nama Allah yang disembelih 

dengan menyebut nama selain Allah, atau yang dihadiahkan untuk 

berhala-berhala dan sebagainya. Adapun di luar empat jenis tersebut 

diatas, para ulama berbeda pendapat dalam status hukumnya. Jumhur 

ulama berpendapat bahwa kebolehan memakan bangkai hanya 

sekedar untuk menutupi lapar saja. Sebab, dharurat itu sendiri harus 

diukur dengan kondisinya. Bagi orang yang terpaksa, dibolehkan 

untuk memakan makanan yang dilarang itu, sekedar untuk menutupi 
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kelaparannya dan tidak berlebih-lebihan serta tidak melawan 

hukum.
40

        

3. Usaha Halal 

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada 

unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah pada 

sesuatu yang dilarang oleh Islam. Misalnya memperdagangkan arak, 

babi, narkotika, berhala, patung, dan segalanya yang sudah jelas oleh 

Islam diharamkan, baik memakan, mengerjakan, atau 

memanfaatkannya.
41

 Islam hanya mencantumkan hal-hal yang dilarang, 

itu pun dalam bentuk nilai-nilai. Beberapa kegiatan ekonomi yang 

diperbolehkan adalah: 

a. Kegiatan perdagangan, 

b. Kegiatan pertanian perkebunan, 

c. Peternakan/menggembala. 

Allah memerintahkan kepada manusia agar melakukan kegiatan 

usaha sebagaiman firman sebagai berikut pada surat An-Nisa ayat 29: 

َنُكْم بِا ْلباِطِل ِاّّلَ اَْن  َتُكْوُن ِِتَاَرًة َعْن تَػَرا ٍض يََآ يػَُّهاالمِذْيَن آمنُػْوا اَل تَْأُكُلْوآ اَْمَوا َلُكْم بَػيػْ

42ِانم الَل َكاَن ِبُكْم َرِحْيًما‘ َو اَل تَػْقتُػُلْوآ اَنْػُفَسُكمْ ‘ م ْنُكمْ   
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“Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu.” 

Semua pekerjaan yang diperoleh dengan jalan yang haram adalah suatu 

dosa. Setiap daging yang tumbuh dari dosa (haram), maka nerakalah 

tempatnya. Orang yang memperdagangkan barang-barang ini tidak dapat 

diselamatkan karena kebenaran dan kejujurannya sebab pokok perdagannya 

itu sendiri sudah mungkar dan ditentang dan tidak dibenarkan oleh Islam 

dengan jalan apa pun.
43

 

Ini tidak termasuk orang yang memperdagangkan emas dan sutera karena 

kedua bahan tersebut halal buat orang-orang perempuan. Oleh karena itu, 

mereka ini kelak pada hari kiamat tidak akan dibangkitkan dalam golongan 

pendurhaka yang ditempatkan pada neraka jahim.Seorang pedagang harus 

berhati-hati, jangan sekali-kali berdusta karena dusta itu merupakan bahaya 

(lampu merah) bagi pedagang. Dusta itu dapat membawa pada perbuatan 

jahat. Sedangkan perbuatan jahat itu akan membawa ke neraka. 

Dalam ushul fikih, muamalat menetapkan bahwa standar dalam 

menentukan halal dan haram dalam jual beli,misalnya” semua kegiatan 

muamalat boleh, kecuali yang secara jelas dilarang oleh Allah swt”. Seperti 

contohnya jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran 

ataupun unsur penipuan. Berbeda dengan fikih ibadah hanya yang 

diperintahkan yang boleh dikerjakan. Jadi, dalam kegiatan jual beli ini, 
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etikanya adalah semua boleh, kecuali yang secara terang dilarang oleh Allah 

dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran menerangkan larangan dalam berbuat 

bisnis seperti: 

a. Jangan mengambil hak orang lain secara batil; 

b. Jangan melakukan riba; 

c. Tidak melakukan jual beli saat khatib naik mimbar; 

d. Tidak melakukan bisnis secara gharar dan masyir; 

e. Tidak melakukan kegiatan perjudian; 

f. idak melakukan bisnis yang dilarang agama; 

g. Tidak melakukan kecurangan dalam berbagai bentuk, misalnya dalam 

mutu,iklan, timbangan dan sebagainya; 

h. Tidak melakukan kegiatan yang boros.
44

 

B. Praktik Bisnis Yang Diharamkan 

Islam sebenarnya sangat simpel. Pada hakikatnya, semua kegiatan 

muamalah itu boleh dilakukan, kecuali yang ada larangan tegas dari Allah dan 

Rasul-Nya. Larangan itu biasanya dimaksudkan untuk kemaslahatan pribadi dan 

masyarakat serta menjamin kebaikan, kebersihan dan kemaslahatan manusia.  

Beberapa praktik bisnis yang dilarang dalam Al-Quran dan Hadis dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

a. Melaksanakan sistem ekonomi ribawi. 

b. Mengambil hak dan harta orang secara batil. 
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c. Kecurangan mengurangi timbangan dan takaran. 

d. Menipu dan mengurangi kualitas. 

e. Memproduksi serta menjual barang haram yang merusak jiwa, badan, 

dan masyarakat misalnya narkotik, rokok, dan sejenisnya. 

f. Melaksanakan persaingan usaha tidak sehat. 

g. Melakukan berbagai bentuk penipuan.
45

 

Dalam perdagang harus menjauhi penipuan sebab orang yang menipu itu 

dapat keluar dari lingkungan umat Islam. Hindari perdagangan dengan cara 

menipu dan melakukan kecurangan dengan mencampurkan bahan yang dapat 

merusak badan karna akan mencelakakan jiwa seseorang. Dalam islam penipuan 

dapat diartikan sebagai bentuk transaksi syariah yang gharar yaitu sesuatu yang 

tidak jelasdan tidak dapat dijamin baik itu menyangkut kondisi barang maupun 

dengan harganya.
46

 

Perdagangan atau sesuatu usaha yang mengandung penipuan adalah  sesuatu 

yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya. 

Perdagangan yang dilakukan dengan penipuan tidak termasuk dalam jual beli 

yang mabrur (baik).  

C. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam 

Islam pada masa Rasullulah belum mengungkapkan pengaturan 

perlindungan konsumen secara empiris seperti saat ini. Walaupun penuh 
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dengan keterbatasan teknologi pada saat itu, namun pengaturan perlindungan 

konsumen yang diajarkan Rasullullah sangat mendasar, sehingga pengaturan 

tersebut menjadi cikal bakal produk hukum perlindungan konsumen 

modern.
47

 

Seluruh ajaran Islam terkait dengan perdagangan dan perekonomian 

berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan 

konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, 

dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan 

dan peralihan hak. Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan 

ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya 

dalam perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar dengan beragam 

jenisnya sebagai berikut: 

1. Khiyar Majelis 

As-Sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak berjual beli 

memiliki khiyar (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan akad 

jual beli selama keduanya masih dalam satu mejelis (belum berpisah). 

Khiyar merupakan hak yang ditetapkan untuk pelaku dan konsumen, jika 

terjadi ijab dan kabul antara produsen dan konsumen, dan akadnya telah 

sempurna, maka masing-masing pihak memiliki hak untuk 
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mepertahankan atau membatalkan akad selama masih dalam satu 

majelis.48: 

2. Khiyar Syarat 

  Khiyar syarat adalah salah satu pihak yang berakad membeli 

sesuatu dengan ketentuan memiliki khiyar selama jangka waktu yang 

jelas. Selama waktu tersebut, jika pembeli memnginginkan, ia bisa 

melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. Syarat ini juga 

boleh bagi kedua pihak yang berakad secara bersama-sama, juga boleh 

bagi salah satu pihak saja ia mempersyaratkannya 

3. Khiyar Aibi  

Haram bagi seseorang menjual barang yang memiliki cacat (cacat 

produk) tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsumen).  

4. Khiyar Tadlis  

Yaitu, jika penjual mengetahui pembeli sehingga menaikkan harga 

barang, maka hal itu haram baginya. Dalam hal ini pembeli memiliki 

khiyar selama tiga hari, adanya khiyar untuk mengembalikan barang. 

5. Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarsil) 

Khiyar jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat bisa 

menjadi hak pembeli. Kadang kala pembeli membeli barang dengan 

harga 5 dinar Jika seorang penjual dan pembeli ditipu dalam hal ini, 
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maka ia memiliki khiyar unuk menarik diri dari jual beli dan 

membatalkan akad. 

 

 

Khiyar jenis ini pada dasarnya terdapat syarat di dalamnya, hal ini 

didasarkan dalam sabda Nabi: 

ِن َحِد ْيُث َحِكْيِم ْبِن ِحَزا ٍم َرِضَي اللُ َعْنُه، قاَل : َقاَل َرُسْوُل اللُ َعَلْيِه َوَسَلَم : اْلبَػي عا

َوِإْن َكَتَما وََكَذ ِف بَػْيِعِهَما,  , َفِاْن َصَدَقا َوبَػيػمَنا بُورَِك ََلَُمااَل : َحَّتم يَػتَػَفرمقَ اَقا اَْوقَ بِاخلِياِر َماَلَْ يَػتَػَفرم 

.بَا ُمَُِقْت بَػرََكُة بَػْيِعِهَما َأْخَرْجُه البخا رِيِفي  كتب
49

   

Hakim bin Hizam berkata: Nabi SAW bersabda:” Penjual dan 

pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau 

meneruskan ) selama belum berpisah, atau sampai keduanya berpisah. 

Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang dengan benar), 

maka berkahlah jual beli keduanya. Dan bila menyembunyikan sesuatu 

dan berdusta, dihapuslah berkah jual beli keduanya.”  

6. Khiyar Ru‟yah 

Khiyar jenis ini terjadi bila pelaku usaha menjual barang 

dagangannya, sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual 
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beli. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut tidak sesuai dengan 

keinginannya, maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad 

jual beli tersebut.  

7. Khiyar Ta‟yin 

Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembelinya untuk 

memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang 

yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga 

konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.  

Adapun selain hak-hak konsumen menurut perspektif hukum 

Islam, di dalam Hadist Nabi juga menyatakan: 

 ,عِ ْلبُػيُػوْ ا َحِدْيُث َعْبِد الِل ْبِن ُعَمُر, َانم َرُجاًل ذََكَر لِلنمِب  َصلمى اللُ َعَلْيِه َوَسلمَم , أَنمُه ُُيْدَُع ِفْ 

50.ِخاَل بََة َاْخَرجه فَػُقْل الَ  : ِإَذا بَا يَػْعتِ الَ فَػقَ   

Abdullah bin Umar berkata: “Ada seseorang memberitahu Nabi 

SAW bahwa ia selalu tertipu dalam pembelian atau penjualan, maka 

Nabi SAW bersabda kepadanya :‟Jika engkau membeli sesuatu maka 

katakan kepada penjualnya :‟Tidak ada tipu menipu dalam agama”. 

D. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Positif 

1. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen 
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Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut51: Langkah untuk 

meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan 

upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen yang dijadikan 

sebagai landasan  perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Hak 

konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 

adalah sebagai berikut: 

a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang dan/atau jasa. 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakannya. 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara 

tidak diskiminatif. 
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h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentruan perundang-undangan 

lainnya.52 

Di samping hak-hak dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen 

yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 

yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak 

merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha 

dapat dilihat sebagai hak konsumen. 

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi 

dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari 

pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering 

dilakukan tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi 

“persaingan curang”(unfair competition).
53

 

Dalam hukum positif Indonesia, masalah persaingan curang (dalam 

bisnis) ini diatur secara khusus pada Pasal Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana.   Selanjutnya, sejak 5 Maret 2000 diberlakukan juga UU No.5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. Ketentuan-ketentuan ini sesungguhnya diperuntukkan bagi 

semua pelaku usaha, tidak bagi konsumen langsung. Kendati demikian, 
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kompetisi tidak sehat di antara mereka pada jangka panjang pasti 

berdampak negatif bagi konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran 

rebutan konsumen itu sendiri.  

Persaingan curang atau dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 

disebut dengan persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi jika seorang 

berusaha menarik langganan atau klien pengusaha lain untuk memajukan 

usahanya atau memperluas penjualan atau pemasarannya dengan 

menggunakan alat atau sarana yang bertentangan dengan iktikad baik dan 

kejujuran dalam pergaulan perekonomian.
54

 

Walaupun persaingan terjadi antara pelaku usaha, namun dampak 

dari persaingan itu selalu dirasakan oleh konsumen,. Jika persaingan 

sehat, konsumen memperoleh keuntungan. Sebaliknya jika persaingan 

curang konsumen pula yang dirugikan. Kerugian boleh jadi tidak 

dirasakan dalam jangka pendek tetapi cepat atau lambat pasti terjadi. 

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk 

mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut 

berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang 

dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku 
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usaha.
55

 Pelaku usaha di dalam Undang- Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen Pasal 6 adalah: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beriktikad baik: 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen: 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan; 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Adapun kewajiban pelaku usaha di dalam Undang- Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen Pasal 7 adalah: 

a. Berijtikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 
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c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku; 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi 

jaminandan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan; 

f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian.56 

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif yang berujung pada 

kerugian konsumen, maka undang-undang menentukan larangan bagi pelaku 

usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa 

yang: 

                                                             
56

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 7. 



 

  

a. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket 

barang tersebut. 

b. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 

c. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut. 

d. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 

gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan 

dengan label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 

e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut. 

f. Tidak mencamtumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. 

g. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan “halal” yang dicantumkan oleh label. 

h. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/bersih atau neto, komposisi, 

aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat 

pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut 

ketentuan harus dipasang/dibuat. 



 

  

i. Tidak mencamtumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

j. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, 

atau bekas, tercemar tanpa memberikan informasi secara lengka dan 

benar atas barang dimaksud.57Pelaku usaha juga dilarang untuk 

memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat 

atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi 

secara lengkap dan benar.58 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha 

diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, 

sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan 

transaksi pembelian barang dan/atau jasa. 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa 

iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua 

tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartkan 

bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak 

barang dirancang /atau diproduksi sampai pada tahap proses penjualan, 

sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam 

melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja 

disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen 

                                                             
57

 Ibid., Pasal (2) 
58

 Ibid., tentang Perlindungan Konsumen 
58

 Ibid. 



 

  

dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), 

sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan 

produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. 

Tentang kewajiban ke dua pelaku usaha yaitu memberikan informasi 

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan 

pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak 

konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak 

memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk 

(cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. 

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen 

mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran 

mengenai suatu produk tetentu. Penyampaian informasi terhadap 

konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang 

berupa instruksi.59 

3. Jaminan Atas Keamanan Pangan Menurut UU Nomor 18 Tahun 

2012 

Makanan jajanan merupakan pangan yang pengaturannya diatur 

oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.60 Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik 
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yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan 

atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan 

pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam 

proses penyiapan,pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau 

minuman. 

Untuk menjaga pangan tetap aman, higenis, bermutu, bergizi, dan 

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat 

serta mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain 

yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan 

manusia maka diselenggarakan keamanan pangan dalam rangka 

mengawasi peredaran pangan di tengah masyarakat. 

4. Larangan Menjual Makanan Mengandung Bahan Berbahaya 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 

Pada dasarnya, setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar. 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, 

dan Gizi Pangan. Pangan tercemar berupa pangan yang : 

a. Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat 

membahayakan kesehatan atau jiwa manusia; seperti bahan yang 

terkandung adalah bahan-bahan kimia, logam dan bahan yang 

tercemar yang tidak disarankan untuk dikonsumsi. 



 

  

b. Mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang 

ditetapkan; misalnya kadar boraks terhadap obat sariawan 

diperbolehkan dengan dosis yang diberikan oleh dokter. 

c. Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau 

proses produksi pangan; misalnya sengaja mencampurkan boraks 

dengan tujuan agar makanan terasa lebih kenyal, pewarna tekstil 

diberikan agar warna terlihat lebih menarik. 

d. Mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau 

mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal 

dari bangkai sehingga menjadikan pangan yang tidak layak 

dikonsumsi manusia;atau 

e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.
61

 

5. Jenis Bahan Kimia Yang Dilarang Dalam Campuran Makanan 

Bahan kimia digunakan oleh produsen makanan bertujuan sebagai 

pengawet makanan. Bahan pengawet yang digunakan oleh produsen 

makanan untuk mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur. Ntara Disengaja 

atau tidak beberapa jenis pengawet yang digunakan oleh produsen 

makanan dapat membahayakan kesehatan bila digunakan dalam jangka 

pendek atau jangka panjang. 
62

Dampak atau efek yang biasa ditimbulkan 

pengawet makanan pada orang yang mengkonsumsinya tidak sama orang 

satu dengan yang lain, biasanya dipengaruhi oleh usia dan riwayat 

kesehatan orang tersebut. 
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Bahan tambahan makanan yang dilarang digunakan dalam makanan 

menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 

dan No. 1168/Menkes/PER/X/1999 adalah sebagai berikut :  

a. Natrium tetraborat (boraks)  

b.  Formalin (formaldehyd)  

c. Minyak nabati yang dibrominasi (brominanted vegetable oils) 

d. Kloramfenikol (chlorampenicol)  

e. Kalium klorat (potassium chlorate)  

f. Dietilpirokarbonat (diethylpyrocarbonate, DEPC)  

g. Nitrofuranzon (nitrofuranzone)  

h. P-Pheneyikarbamida  

i. Asam salisilat dan garamnya (salicylic acid and its salt) 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1168/Menkes/PER/X/1999, menegaskan selain bahan tambahan tersebut 

masih ada bahan tambahan kimia yang dilarang digunakan pada makanan, 

diantaranya :  

a. Rhodamin B (pewarna merah)  

b. Methanyl yellow (pewarna kuning)  

c.  Dulsin (pemanis sintesis), dan  

d. Potassium bromat (pengeras).
63
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Bahaya bahan pengawet yang berbahaya yang menyebabkan 

gangguan kesehatan jangka pendek yaitu: 

a. Nitrat dan nitrite yang ditemukan diolahan sosis, daging hamburger 

dan hot dog. Jika dikonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan 

infeksi saluran pernapasan dan diare. 

b. Boraks dan formalin dapat mengakibatkan rasa seperti terbakar pada 

tenggorokan, sakit kepala, mual dan muntah yang mirip seperti gejala 

kerancunan makanan apabila dikonsumsi. Dapat ditemui pada bakso 

yang sangat kenyal dan nugget apabila digoreng ketahanannya 

sampai 1 minggu.
64

 

c. Sulfit dapat mengakibatkan iritasi kulit. 

Bahaya pengawet makanan yang menyebabkan gangguan kesehatan 

jangka panjang: 

a. Kerusakan jantung 

b. Kerusakan ginjal 

c. Kangker otak yang disebabkan oleh nitrate dan nitrite 

d. Tumor perut dan liver 

e. Leukimia 

f. Diabetes 

g. Hiperaktif pada anak
65

 

6. Pihak Yang Mengawasi Makanan Berbahaya 
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Agar tidak terjadi peredaran makan yang berbahaya maka 

dilakukan pegawasan oleh pemerintah dan dinas kesehatan. Dalam hal 

ini yang melakukan tugas di bidang pengawasan obat dan makanan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM 

adalah sebuah instiusi pemerintah di Indonesia yang bertugas mengawasi 

peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia yang terletak di Jakarta. 

Sedangkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makan merupakan sebuah 

instuisi pemerintah yang mengawasi pengawasan obat-obatan  dan 

makanan yang hanya mencakup suatu wilayah tertentu.  

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kini berwenang dalam 

mengawasi dan menberikan izin edar terhadap makanan yang memenuhi 

syarat standar keamanan bagi kesehatan. BBPOM dan pemerintah rutin 

mengawasi peredaran makanan di pinggir jalan serta pasar-pasar 

tradisional guna menghindari peredaran makanan yang tidak layak 

konsumsi. Tidak sedikit ditemukan makanan yang buruk dan tercemar. 

Maka dari itu bukan hanya dari pemerintah, BBPOM ataupun instansi 

yang terkait saja yang dapat mengawasi makanan berbahaya, masyarakat 

sekitar pun dituntut lebih peka terhadap makanan yang dijual dan dapat 



 

  

mengawasi lingkungan dari perdagangan makanan yang mengandung 

bahan berbahaya.
66

 

Perbedaan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) adalah 

cakupan wilayah kerja BPOM lebih luas se-Indonesia, sedangkan 

BBPOM hanya di suatu wilayah provinsi saja. 

7. Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Usaha 

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan 

untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan 

benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan 

kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, 

dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Mencegah 

adanya perdagangan makanan yang menggunakan bahan tambah pangan 

yang berbahaya perlu adanya sanksi dari tindak pidana tersebut. 

Adapun dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai apa yang tidak boleh 

dilakukan oleh pelaku usaha dalam Pasal 8 ayat (1), dan sanksi pidana 

tercantum dalam Pasal 62 ayat (1)
67

. Bagi Pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar 

rupiah).  
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Selanjutya dalam Undang-Undang no 18 tahun 2012 Pasal 75 

ayat (1) menyatakan bahwa, Setiap Orang yang melakukan Produksi 

Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan Pangan 

yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan 

yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan. Bila 

melanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah), yang diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang no 18 tahun 

2012 tentang pangan. 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung 

1. Sejarah Singkat BBPOM Bandar Lampung 

Pada awalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan 

UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) dalam lingkungan Departemen 

Kesehatan yang berada dibawah dan tanggung jawab teknis kepada 

Kepala Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, hal ini berdasarkan pada 



 

  

SK Menteri Kesehatan No.14/Menkes/SK/IV/1978 tanggal 28 April 

1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPOM.
68

 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pengawasan obat 

dan makanan yang lebih efektif maka Badan Pengawas Obat dan 

Makanan tidak lagi berada di bawah naungan Departemen Kesehatan, 

tetapi menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen. Hal tersebut 

didasari oleh penetapan Badan POM dengan Keppres No. 166 tahun 

2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen 

sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 178 tahun 2000. Pada 

tanggal 17 Mei 2001 Kepala Badan POM membuat keputusan No. 

05018/SK/KB POM tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di 

lingkungan Badan POM setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 119/M.PAN/5/2001 yang 

menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai POM menjadi UPT di 

lingkungan badan POM. 

Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Balai POM Bandar 

Lampung memiliki wilayah kerja 10 Kabupaten/Kota Se-Lampung, yaitu 

Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, 

Lampung Timur, Tulang Bawang, Tanggamus, Way Kanan, Bandar 

Lampung dan Metro. 
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Dengan adanya Otonomi Daerah, maka Balai POM perlu 

memperbaiki kinerjanya agar masalah pengawasan obat dan makanan di 

Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung khususnya dapat berjalan 

dengan baik, maka sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI 

Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 maka Balai POM Bandar 

Lampung merubah namanya menjadi Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan Kota Bandar Lampung.
69

 

2. Gambaran Umum Instansi 

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai 

besar POM di Bandar Lampung melaksanakan tugas dan fungsinya 

berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Badan POM, Balai Besar POM di Bandar Lampung termasuk klasifikasi 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tipe B. 

Tugas pokok berdasarkan pasal 2 Peraturan Kepala Badan POM 

Nomor: 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan 

POM yaitu melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan 

makanan yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, 

psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen 

serta pengawasan keamananpangan dan bahan berbahaya.
70
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Balai Besar POM di Bandar Lampung melaksanakan fungsinya 

berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 

2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

lingkungan Badan  POM mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan; 

b. Pelaksanaan pemeriksaan secara Laboratorium, pengujian dan 

penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, 

obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan 

berbahaya; 

c. Pelaksaanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian, dan penilaian 

mutu produk secara mikrobiologi; 

d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan 

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;
71

 

e. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;perbuatan 

yang menyimpang; 

f. Pelaksanaan sertfikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu 

yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 

g. Pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Konsumen; 

h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan; 

i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan ;dan 

j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.
72
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3. Visi dan Misi 

Sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 

HK.04.01.21.11.10.10509 Tahun 2010 tanggal 03 November 2010 

tentang Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan maka visi 

BBPOM adalah menjadi institusi pengawas obat dan makanan yang 

inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi 

masyarakat. BBPOM berharap dapat menjadi badan yang melindungi 

masyarakat dari bahaya obat, makanan, dan kosmetik ilegal serta 

mengandung bahan berbahaya sehingga kehidupan dan kesehatan 

masyarakat dapat terjamin.
73

 Untuk mewujudkan visi tersebut BBPOM 

menjalankan misi berupa melakukan pengawasan pre-market dan post 

market berstandar internasional, menerapkan sistem manajemen mutu 

secara konsisten, mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku 

kepentingan di berbagai lini, memberdayakan masyarakat agar mampu 

melindungi diri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, 

serta membangun organisasi pembelajar (Learning Organization). 

4. Budaya Organisasi 

Demi membangun organisasi yang efektif dan efisien, maka 

BBPOM mengembangkan nilai-nilai dasar yang disebut sebgai budaya 

organisasi.  Budaya Organisasi tersebut sebagai berikut: 
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a. Kredibel. Memiliki kredibilitas yang diakui oleh masyarakat luas, 

nasional, maupun internasional.  

b. Cepat Tanggap .Maksudnya ialah tanggap dan cepat bertindak 

dalam mengatasi masalah. 

c. Kerjasama Tim lebih engutamakan kerjasama tim  

d. Inovatif  . Maksudnya ialah memiliki inovasi yang tinggi.74 

e. Profesional. Maksudnya ialah menegakkan profesionalisme dengan 

integritas, obyektivitas, ketentuan dan komitmen yang tinggi.  

 

 

 

5.  Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandar Lampung 

Pada tahun 2017 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dipimpin 

oleh bapak Sumaryanto, lalu didampingi oleh bapak Zamroni sebagai kepala 

SUB Tata Usaha. Didalamnya terdapat beberapa bidang di antaranya yaitu 

bidang pengujian produk dikoordinator oleh bapak Irwansyah, selanjutnya 

bidang pengujian pangan bahan berbahaya oleh Ibu Ninik Efriza, selanjutnya 

bidang pemerikasaan oleh bapak Ramdhan, selanjutnya bidang sherlink oleh 

bapak Hartadi. Berikut adalah struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan di Bandar Lampung tahun 2017:
75
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Bagan 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Balai  

Drs. Sumaryanto, 
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Drs. Irwansyah, Apt, 
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Dra. Ninik Efriza, 
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Drs. Zamroni, Apt 
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Pemeriksaan dan 

Penyidikan  

Drs. Ramadhan, Apt 

Kepala Bid 

SerLink  

Drs. Hartadi, Apt 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Kegiatan Utama 

1. Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya bertujuan untuk 

menjamin agar produk pangan yang beredar layak dan aman untuk 

dikonsumsi serta menekan serendah mungkin resiko akibat 

penggunanaan produk dan bahan berbahaya. Kegiatan pokok yang 

dilakukan dalam program ini adalah
76

: 

a. Pemantapan operasi pengawasan pangan yang beredar  melalui 

inspeksi, sampling, dan pengujian laboratorium; 

b. Pemantapan implementasi sistem pengawasan produk pangan 

beresiko tinggi dan produk impor termasuk penerapan Cara Produksi 

                                                             
76

 Kegiatan Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 

2017. 

Kepala Seksi Laboratorium 

Pangan dan Bahan Berbahaya  

Dra. Adalina BR Sinuraya, 

Apt 

Kepala Seksi 

Pemeriksaan  

Tuti Nurhayati, S,Si, 

Kepala Seksi 

Penyidikan  

Firdaus Umar, S.Si, 

Apt 

Kepala Seksi 

Layanan Informasi 

Konsumen  

Dra. Hotna 

Panjaitan, Apt 
Kepala Seksi Lab Mikrobiologi  
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Makanan yang Baik pada industri pangan dan program penghargaan 

bintang (food safety star award) pada industri rumah tangga pangan 

(IRT-P) dan kantin sekolah; 

c. Pereluasan jangkauan pengawasan pangan melalui pengembangan 

dan pemberdayaan inspektur pangan di Kabupaten/kota (District 

Food Inspector) ; 

d. Pengembangan sistem kewaspadaan dan penanggulangan keracunan 

pangan di daerah termasuk pembentukan Jejaring Kewaspadaan  dan 

Penanggulangan Keamanan Pangan Daerah; 

e. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan dan 

risiko bahan berbahaya melalui intensifikasi informasi seluas-luasnya 

kepada publik. 

2. Pengawasan Mutu, Khasiat dan KeamananProduk Terapetik/Obat. 

Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin agar produk terapetik yang 

beredar di Indonesia dijamin keabsahannya dan memenuhi syarat mutu, 

keamanan dan khasiat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam 

program ini adalah:  

a. Pemantapan sistem sampling dan pengujian produk terapetik/obat 

yang beredar berdasarkan tingkat risiko; 

b. Perluasan  cakupan pengawasan peredaran produk terapetik termasuk 

Penpenertiban distribusi obat keras pada sarana yang tidak 

berwenang; 



 

  

c. Pemantapan penerapan standar/regulasi produk terapetik/obat; 

d. Perluasan cakupan monitoring penandaan/labeling dan informasi 

produk termasuk iklan dan promosi serta monitoring efek samping 

obat.
77

 

3. Pengawasan Mutu, Keamanan, dan Khasiat/Manfaat Obat Tradisonal , 

Suplemen kesehatan dan Produk Kosmetik. Program ini bertujuan untuk 

menjamin agar obat tradisonal, kosmetika dan suplemen kesehatan yang 

beredar di Indonesia memenuhi syarat mutu keamanan dan manfaat. 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 

a. Pemantapan operasi pengawasan obat tradisional , suplemen 

kesehatan dan produk kosmetik yang beredar melalui inspeksi, 

sampling, dan pengujian laboratorium; 

b. Perluasan jangkauan monitoring iklan dan label produk serta 

monitoring efek yang tidak diinginkan; 

c. Penerapan cara-cara produksi yang baik secara bertahap terhadap 

industri obat tradsional, suplemen kesehatan dan kosmetik dalam 

rangka AFTA.
78

 

4. Perketatan Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat 

Adiktif/Rokok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian 

penyaluran narkotika dan psikotropika yang digunakan untuk industri 

farmasi dan mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan 
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penyaluran prekursor serta mengurangi risiko zat adiktif seperti rokok. 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah: 

a. Identifikasi audit administrasi di semua tingkat pelayanan kesehatan. 

b. Pemantapan penerapan sistem informasi manajemen efektif melalui 

penertiban administrasi pencatat dan peloporan seluruh mata rantai 

pengadaan dan pengelolaan; 

c. Perkokoh jaringan kerjasama lintas sektor khususnya dengan Badan 

Narkotika Nasionaluntuk mencegah kebocoran dan atau ke jalur ilisit 

d. Peningkatan cakupan sampel pengujian kadar Nikotin dan Tar pada 

rokok serta pengawasan iklan label rokok yang beredar. 

5. Pemberdayaan Konsumen /Mayarakat di Bidang Obat dan Makanan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat atau konsumen sehingga mampu membentengi dirinya dari 

resiko penguanaan produk yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan 

khasiat dan manfaat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program 

ini adalah: 

a. Perluasan cakupan layanan informasi obat dan makanan dan layanan 

informasi keracunan; 

b. Peningkatan kualitas dan intensitas informasi kepada masyarakat 

melalui media massa dan public warning; 

c. Peningkatan „risk communication’ kepada masyarakat tentang hasil 

operasi pengawasan obat dan makanan; 



 

  

d. Pemberdayaan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang 

benar, lengkap dan tidak menyesatkan.
79

 

6. Peningkatan Manajemen, Perangkat Hukum, dan Profesionalitasme 

Sumber Daya Manusia serta Sarana. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memperkuat infrastruktur organisasi menjadi knowledge based 

organization yang profesionalitas, credible, competen, dan diakui secara 

internasional. Kegiatan pokok ini dilaksanakan dalam program ini 

adalah: 

a. Pendayagunaan sistem teknologi informasi secara konsisten; 

b. Pemantapan sistem perencanaan dan penganggaran; 

c. Penegakan disiplin kerja dan budaya kerja organisasi secara 

konsisten; 

d. Pengembangan instuisi ke arah „knowledge based organization‟ 

antara lain melalui penerapan „learning organization‟ secara 

sistematik dan berkesinambungan; Pengembangan dan peningkatan 

kapasitas SDM; 

e. Penyelenggaraan penilaian kinerja pada tiap unit dalam upaya 

peningkatan mutu kinerja berbasis „operational exellence‟ dan 

„customer intuimacy‟; 

f. Pengadaan sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang 

kondusif sebagai pendukung kinerja secara efektif dan efesien; 
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g. Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi dalam tata hubungan kerja 

dengan Pemerintah Daerah dan dinas instansi terkait.
80

 

7. Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberantas peredaran obat palsu, produk 

ilegal, dan produkobat tradisional mengandung BKO; Kegiatan pokok 

yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 

a. Peningkatan kerjasama dengan POLRI termasuk revitalisasi satgas 

pemberantasan obat palsu; 

b. Pemutusan mata rantai pemasok bahan baku obat pada usaha obat 

tradisonal; 

c. Penertiban peredaran obat keras pada sarana yang tidak berwenang; 

d. Perkuatan jaringan kerjasama dengan jajaran penegak hukum seperti 

POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan. 

8. Penguatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan 

Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan 

kemampuan pengujian laboratorium yang terakreditasi. Kegiatan pokok 

yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 

a. Pelaksanaan pengujian mutu terhadap mutu terhadap semua sampel 

yang diterima secara profesional termasuk barang bukti narkotika, 

psikotropika daro POLRI; 

b. Pelaksanaan sistem rujukan; 

c. Pendidikan dan pelatihan SDM pengujian.
81
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B.  Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 

Pengawasan obat dan makanan dilaksanakan dalam rangka melindungi 

masyarakat dari produk terapetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, 

kosmetik dan pangan yang tidak memenuhi syarat baik keamanan, 

khasiat/manfaat, maupun mutu yang beresiko terhadap kesehatan. Agar 

masyarakat tidak menjadi korban akibat keegoisan para pelaku usaha dalam 

melancarkan usahanya. Hal ini yang mengakibatkan kekhawatiran 

masyarakat dalam memilah makanan yang akan dibelinya. Penjualan 

makanan berbahaya di tengah-tengah masyarakat sangat berpotensi buruk 

bagi pedagang yang jujur.
82

 

1. Hasil pengawasan yang dilakukan Tahun 2017 adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengujian di laboratorium dalam pengujian Gerakan Keamanan 

Pangan Desa (GKPD).Sampel pangan dalam rangka Keamanan 

Pangan Desa tahun 2017 berjumlah 622, dengan hasil 573 memenuhi 

syarat, dan 49 tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat 

dikarenakan mengandung Boraks dan Rhodamin B. 

Pada tahun 2017 ditemukan di pasar tradisional menacampurkan 

Boraks yang bertujuan untuk mengenyalkan makanan seperti 

digunakan untuk bakso. Rhodamin B sebagai bahan pewarna tekstil 
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untuk mencerahkan makanan yang dijual sehingga konsumen 

tertarik. 

Kegiatan GKPD yaitu kegiatan dalam rangka mengawasi 

keamanan pangan desa yang dilakukan diberbagai pasar tradisonal 

dan pasar swalayan yang merupakan tempat transaksi orang banyak 

dalam jual beli berbagai macam kebutuhan. GKPD yang dilakukan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang melibatkan 

komunitas seperti guru, pramuka, karang taruna dan pkk. 

 

 

a. Gerakan Masyarakat Sehat ( GERMAS) 

Sampel pangan dalam rangka Gerakan Masyarakat Sehat 

tahun 2017 berjumlah 145, dengan hasil 140 memenuhi syarat 

dan 5 tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi  syarat 

dikarenakan mengandung Siklamat yaitu pemanis buatan atau 

pemanis sintesis atau biang gula.
83

 

Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dilakukan oleh 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang melibatkan 

puskesmas sekitar untuk mengawasi aktifitas perdagangan 

makanan di kantin-kantin sekolah atau jajanan pinggir sekolah. 

b. Jajanan Puasa 
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Sampel pangan dalam rangka Jajanan Puasa Tahun 2017 

berjumlah 389, dengan hasil 370 memenuhi syarat dan 19 tidak 

memenuhi syarat dikarenakan mengandung rhodamin B.  

Jajanan Puasa hanya didapatkan pada saat bulan 

Ramadhan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

melakukan sidak makanan di pinggir jalan. 

c. Food Security Tamu VVIP 

Sampel pangan dalam rangka Jajanan puasa Tahun 2017 

berjumlah 26, dengan hasil 26 memenuhi syarat, dan 0 tidak 

memenuhi syarat. Tidak ditemui bahan berbahaya pada Food 

Sedurity Tamu. Maksud dari Food Security Tamu adalah 

makanan yang disediakan sesuai pesananan atau yang biasa 

dengan catering.  

2. Pengujian Bahan Berbahaya 

Jumlah sampel untuk uji Bahan Berbahaya 69 sampel. Hasil 

Pengujian 15 sampel atau 21,74% telah memenuhi syarat atau 54 sampel 

atau 78,26% tidaka memenuhi syarat yang dikarenakan mengandung 

borax.  Dalam hasil pengujian terdapat istilah MS (Memenuhi Syarat ) 

dan TS (Tidak Memenuhi Syarat), Ident yang dimaksud teridentifikasi 

adanya bahan berbahaya. 
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Berdasarkan pada tabel 1 disebutkan terdapat 4 jenis parameter 

uji diantaranya keamanan pangan desa, gerakan masyarakat sehat 

(GERMAS), jajanan puasa, dan food security tamu vvip. Penjelasannya 

adalah sebagai berikut:
85

 

a. Keamanan Pangan Desa 

Keamanan pangan desa dilakukan diberbagai pasar tradisional 

dan para industri rumahan yang ada di Bandar Lampung. . Ditemukan 

49 jenis bahan berbahaya yang tidak memenuhi syarat (TMS) terdiri 

dari mengandung boraks sebanyak 14 dan rhodamin B sebanyak 35.  

Hal itu dapat diartikan bahwa peredaran masih tetap terjadi di tahun 

2017. Dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. 

   Hasil Pengujian Kimia Pangan Menurut Parameter Uji Keamanan Pangan 

Desa 

           Tahun 2017 

No 

 

 

Jenis Parameter Uji 

 

Jumlah 

Hasil Pengujian 

MS TMS 

1 Keamanan Pangan Desa    

Ident. Boraks 437 423 14 

Ident. Formalin 235 235 0 

Ident. Rhodamin B 148 113 35 
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Ident. Methanil Yellow 39 39 0 

Ident. Siklamat 15 15 0 

Jumlah 874 825 49 

 

b. Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) 

Gerakan Masyarakat Sehat dilakukan diberbagai jajan sekolah 

SD,SMP,SMA. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap 

praktik perdagangan menggunakan berbahaya. Berdasarkan hasil uji yang 

telah dilakukan terdapat 5 yang todak memenuhi syarat yang mengandung 

siklamat ( pemanis buatan dengan harga yang murah).Hasil pengawasan dari 

Gerakan Masyarakat Sehat ditemukan pada jajanan sekolah pada tabel 2. 

 

 

Tabel 2. 

Hasil Pengujian Kimia Pangan Menurut Parameter Uji Gerakan Masyarakat 

Sehat (GERMAS) 

           Tahun 2017 

No 

 

 

Jenis Parameter Uji 

 

Jumlah 

Hasil Pengujian 

MS TMS 

1 Gerakan Masyarakat Sehat 

(GERMAS) 

   

 Ident. Boraks 79 79 0 

 Ident. Formalin 72 72 0 

 Ident. Rhodamin B 36 36 0 

 Ident. Methanil Yellow 31 31 0 



 

  

 Ident. Siklamat 63 58 5 

 Jumlah 381 276 5 

 

c. Jajanan Puasa 

Jajanan puasa inilah yang sering ditemukan pada ssat bulan ramadhan. 

Banyak pedagang yang menjajakan barang dagannya berupa makanan 

pembuka untuk puasa. Berdasarkan hasil pengujian terdapat 19 tidak 

memenuhi syarat, diantaranya berupa rhodamin B atau pewarna tekstil 

berjumlah 19. 

 

 

 

 

Tabel 3 

Hasil Pengujian Kimia Pangan Menurut Parameter Uji Pada Jajanan 

Puasa 

           Tahun 2017 

No 

 

 

Jenis Parameter Uji 

 

Jumlah 

Hasil Pengujian 

MS TMS 

1 Jajana Puasa     

 Ident. Boraks 186 186 0 

 Ident. Formalin 169 169 0 

 Ident. Rhodamin B 221 202 19 

 Ident. Methanil Yellow 63 58 0 



 

  

 Jumlah 580 561 19 

 

d. Food Security Tamu VVIP 

Food security tamu ini merupakan jenis makanan yang dihidangkan 

untuk keperluan tertentu . Berdasarkan hasil pengujian dari 6 bahan 

berbahaya semua memenuhi syarat. Artinya ini tidak dapat membahayakan 

konsumen. Untuk mengetahuinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tabel 4. 

Hasil Pengujian Kimia Pangan Menurut Parameter Uji Fod Security 

Tamu 

           Tahun 2017 

No 

 

 

Jenis Parameter Uji 

 

Jumlah 

Hasil Pengujian 

MS TMS 

1. Food Security Tamu VVIP    

 Ident. Arsen 26 26 0 

 Ident. Timbal 26 26 0 

 Ident. Sianida 3 3 0 



 

  

 Ident. Nitrit 5 5 0 

 Ident Formalin 26 26 0 

 Ident. Boraks 0 0 0 

 Jumlah 86 86 0 

 

 Berdasarkan hasil data pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa  

jumlah yang memenuhi syarat ada 1748 dan yang tidak memenuhi syarat ada 73 

sampel. Dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. 

Hasil Pengujian Kimia Pangan Menurut Jumlah Total Parameter Uji 

           Tahun 2017 

 Jumlah total parameter uji 1821 1748 73 

 

Hasil pengujian oleh BBPOM Tahun 2017, ditemukan beberapa jenis makanan 

yang menggunakan bahan berbahaya .Jenis makanan ini sering ditemukan 

diberbagai pasar tradisional, jajanan pinggir jalan dan lain-lain. Ditemukan dua 

jenis bahan berbahaya yaitu boraks dan Rhodamin B. Untuk mengetahui jenis 

makanannya dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 

Jenis Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan 

Tahun 2017 

No. Nama Bahan Berbahaya Nama Produk Pangan Jumlah 

1 2 3 4 

1 Boraks Bleng, 15 



 

  

2 Rhodamin B Kelanting, Kerupuk 

Singkong, Kerpuk 

Merah, Cendol, Pacar 

Cina, Es, Harum 

Manis, Putu Mayang, 

Cenil, Bolu Kukus, 

Kue Apem, Jipang dan 

Gethuk 

54 

Jumlah 54 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 tidak hanya untuk dicampurkan 

ke dalam makanan saja, tetapi untuk obat-obat tradisional yang ditemukan di 

toko obat tradisional. Terdapat 5 jenis kandungan bahan berbahaya di dalam 

obat tersebut.      

Tabel 7 

Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisonal 

Tahun 2017 

No Nama Obat Tradisonal Nama BKOJ Jumlah 

1 2 3 4 

1 Jamu Jaguar Kofein 1 

2 Bioslim Herbal Bisakodil 1 

3 Jamu Pasopati Kofein 1 

4 Poxiper Parasetamol 1 

5 Esha khusus pria Kofein 1 

Jumlah 5 

 

Pengujian pada tabel 8 ditemukan methanol dalam kandungan toner 

dalam kosmetik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8. 



 

  

Tabel 8 

Jenis Bahan Berbahaya (BB) dalam Sampel Kosmetik 

Tahun 2017 

No Nama Kosmetika Nama Bahan Berbahaya Jumlah 

1 2 3 4 

2 Temulawak Face Toner Methanol 1 

Jumlah 1 

 

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan 

Pemeriksaan sarana produksi pangan meliputi Industri Pangan 

dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Jumlah industri pangan 

yang ada 70 sarana dan IRTP 1855 sarana. 

a. Pemeriksaan Sarana Industri Pangan 

Industri pangan yang diperiksa 31 sarana atau 44,29% dari 70 

sarana dengan hasil 25 sarana atau 80,65% telah memenuhi 

ketentuan, sedangkan 6 sarana atau 19,35% tidak memenuhi 

ketentuan. Tidak memenuhi syarat dikarenakan: 

1) Menggunakan label lama 

2) Belum menerapkan (CPBB) sepenuhnya 

3) CPBB yaitu cara produksi pangan yang baik. 

b. Pemeriksaan Sarana Industri Pangan Rumah Tangga (IRTP) 

IRTP yang diperiksa 113 sarana atau 5,10% dari 1.855 sarana 

yang ada, dengan hasil 37 sarana atau 32,74% telah memenuhi 



 

  

ketentuan, sedangkan 76 sarana atau 67,26% tidak memenuhi 

ketentuan. 

c. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan 

Distribusi pangan yang diperiksa 235 sarana atau 25,11% dari 

936 sarana pangan yang ada, meliputi toko, minimarket, 

supermarket, serta distributor produk pangan dengan hasil 193 

sarana atau 48,33% tidak memenuhi ketentuan. Sarana Tidak 

Memenuhi Ketentuan dikarenakan: 

1) Mengedarkan produk TIE (Tidak Izin Edar) 

2) Kemasan rusak 

3) Produk kadaluwarsa 

4) Penyimpanan di gudang tidak menggunakan palet 

5) Kebersihan gudang kurang 

6) Pest Control tidak ada 

7) Perizinan SITU dan SIUP  

8) Kapasitas gudang kurang memadai 

d. Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pada Hasil 

Pengawasan Pangan dan Produk Pangan di Tahun 2017 

Distribusi Bahan Berbahaya yang diperiksa 18 sarana atau 

34,62% dari 52 sarana pangan yang ada, meliputi dengan hasil 17 

sarana atau 94,44% telah memenuhi ketentuan, sedangkan 1 

sarana atau 5,56% tidak memenuhi ketentuan yaitu dikarenakan 

1) Catatan penggunaan formalin tidak ada 



 

  

2) Laporan penggunaan formalin tidak ada 

3) Izin tidak dapat ditunjukkan 

e. Pemeriksaan Sarana Distribusi Parsel 

Pengawasan produk makanan pada hari besar keagamaan seperti 

Idul Fitri dan Natal tahun 2017 dilakukan lebih intensif karena 

terjadi peningkatan jumlah dan jenis produk pangan yang beredar. 

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 158 sarana atau 36,08% 

telah memenuhi ketentuan, sedangkan 101 sarana atau 63,92% 

tidak memenuhi ketentuan. Sarana Tidak Memenuhi Ketentuan 

dikarenakan: 

1) Produk TIE (Tidak Izin Edar) 

2) Produk Kadaluwarsa 

3) Kemasan rusak 

4) Label tidak memenuhi ketentuan 

 

 

f. Upaya Dalam Pengawasan Keamanan Pangan  

Salah satu upaya untuk menghasilkan pangan yang aman 

dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat adalah dengan cara 

meningkatkan pengetahuan tentang pengolahan pangan yang 

baik, adapun upaya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Peningkatan Kemampuan UMKM 



 

  

Dalam peningkatan kemampuan UMKM (Usaha Mikro 

kecli dan menengah) dibutuhkan pengetahuan tentang 

pengetahuan pengolahan pangan yang baik. Bimbingan 

Teknis yang dilaksanakan selama satu hari, dengan 

penyampaian materi terkait penerapan GMP (Good 

Manufactering Practies) dan pendaftaran pangan olahan. 

2) Bimbingan Teknis Piagam Bintang Keamanan Pangan  

Kantin sekolah merupakan sarana tempat penjualan 

makanan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang dikelola 

oleh pihak sekolah. Hampir seluruh anak setingkat sekolah dasar 

dipastikan membeli makanan atau jajan di sekolah, baik melalui 

kantin yang disediakan di sekolah maupun membeli dari 

pedagang di luar pagar sekolah. 

Salah satu upaya untuk menghasilkan Pangan Jajanan 

Anak Sekolah (PJAS) yang aman dan bermutu adalah dengan 

cara meningkatkan pengetahuan tentang pengolahan pangan 

bagi pengelola atau penjamah kantin sekolah melalui kegiatan 

Bimbingan Teknis Keamanan dan Mutu PJAS serta Bimtek 

Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah. 

 Bimbingan teknis dilaksanakan selama satu hari, diawali 

dengan Pre Test dan diakhiri Post Test serta penyampaian terkait 

dengan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah 

Dasar/MI yang hadir pada kegiatan ini akan dilakukan audit 



 

  

kantin pada tahap berikutnya untuk memantau penerapan di 

lapangan terhadap materi yang diperoleh pada kegiatan bimtek. 

Evaluasi Pre Test dan Post Test Kegiatan Bimbingan 

Teknis dilakukan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan 

para peserta bimtek sebagai tolok ukur keberhasilan peserta 

dalam memahami materi yang diberikan dan dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan bimbingan teknis dapat meningkatkan 

pengetahuan peserta Bimtek tentang penerapan keamanan 

pangan di kantin sekolah. 

3) Audit Kantin Sekolah 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau 

penerapan atas hasil Bimtek oleh para peserta. Audit dilakukan 

dengan melihat kelengkapan sistem dokumentasi kantin sekolah 

antara lain formulir rekaman pelatihan, formulir evaluasi 

karyawan, formulir audit internal dan formulir tindak lanjut serta 

pemenuhan sarana prasarana kantin. Piagam Bintang Keamanan 

Pangan Kantin Sekolah dapat diberikan kepada kantin SD/MI, 

yang memenuhi persyaratan dokumentasi dan nilai sarana atau 

prasarana di atas 80%. 

Dalam hal pemenuhan sistem dokumentasi, dari 30 

SD/MI yang diaudit belum ada kantin yang menyiapkan 

dokumen secara lengkap. Sedangkan audit pemenuhan sarana 

dan prasarana diperoleh bahwa Sekolah Dasar belum semuanya 



 

  

memiliki kantin sekolah yang permanen. Kantin yang ada adalah 

merupakan bangunan sederhana atau memanfaatkan rumah 

dinas pegawai, atau memanfaatkan ruangan antara dua 

bangunan/ruang belajar. Hasil penilaian kelengkapan sarana dan 

prasarana seluruhnya kurang dari 80%. 

4) Sertifikasi Sarana Produksi Pangan 

Setiap pangan yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib 

memiliki surat persetujuan pendaftaran dari Badan POM RI. 

Sertifikasi sarana produksi pangan yang baik dalam rangka 

memberikan rekomendasi bagi industri pangan yang diperiksa 

dalam rangka pendaftaran sebanyak 43 industri dan sampai 

akhir tahun 2017 yang telah diterbitkan rekomendasi sebagai 

hasil Pemeriksaan Sarana Balai sebanyak 30 industri atau 

69,8%, sedangakan perbaikan terhadap temuan 

ketidaksesuaian hasil pemeriksaan belum selesai 

dilaksanakan. Temuan ketidaksesuaian yang terjadi pada 

umunya dikarenakan adanya penyimpangan fisik bangunan 

yang belum sesuai dengan persyaratan Cara Produksi Pangan 

Olahan yang baik. Industri pangan yang telah memperoleh 

rekomendasi hasil Pemeriksaan Sarana Balai dapat 

melakukan pendaftaran secara online. 

5) Sertifikasi Sarana Distribusi Obat  



 

  

Sertifikasi sarana distribusi obat dilakukan untuk menilai 

kecukupan persyaratan cara distribusi obat yang baik dalam 

rangka memberikan rekomendasi bagi pengusaha yang akan 

mengajukan ijin ke Departemen Kesehatan untuk pendirian PBF 

(Pedagang Besar Farmasi ) atau pindah lokasi. Pada tahun 2017 

telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) sarana yang 

semuanya dinyatakan memenuhi ketentuan serta telah 

diterbitkan rekomendasi. 

6) Sertifikasi Sarana Produksi Obat Tradisional 

Sertifikasi sarana produksi obat tradisional dilaksanakan 

dalam rangka menilai kecukupan persyaratan sarana untuk 

proses pengajuan ijin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). 

Pada tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) 

sarana yaitu CV.  

7) Sertifikasi Sarana Produksi Kosmetika 

Sertifikasi sarana produksi kosmetika dilaksakan dalam 

rangka menilai kecukupan persyaratan sarana untuk proses 

pengajuan ijin Produksi Kosmetika pada tahun 2017 telah 

dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sarana yaitu 

perusahaan Rina Kosmetika. Perusahaan tersebut masih dalam 

tahap penyelesaian perbaikan sehingga belum diterbitkan 

rekomendasi. 

8) Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen 



 

  

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melakukan 

penyuluhan kepada masyarakat. Ini dilakukan oleh Gerakan 

Masyarakat Sehat atau GERMAS yang melibatkan puskesmas 

dalam menyampaikan informasi. 

9) Penyebaran Informasi dan KIE 

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan konsumen 

tentang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, 

Pangan dan Bahan Berbahaya agar masyarakat mampu 

membentengi dirinya sendiri sehingga mampu memilih produk 

obat dan makanan yang tidak membahayakan kesehatan 

dilakukan kegiatan penyebaran Informasi, serta Pemberdayaan 

Masyarakat/KIE melalui penyuluhan langsung kepada 

masyarakat. Dalam penyampaian Komunikasi, Informasi dan 

Edukasis (KIE) mengenai obat dan makanan informasi selain 

penyampaian langsung, informasi disampaikan pula melalui 

Media Luar Ruangan (Billboard), Stand Banner/Rol Banner, 

Spanduk, dan pembagian Brosur/Leaflet, Sticker, Kalender, 

Pena, Gantungan Kunci, Goody Bag, Gelas/Mug, Tempat 

Minum, Kaos, Tempat Pensil dan Kartu NamaULPK Balai 

Besar POM di Bandar Lampung. 

a. Pemberdayaan Komunitas Anggota Pembina Pramuka 

b. Pelatihan Agen Of Change 

c. Sosialisasi Program Pengawasan Melalui Media Elektronik 



 

  

d. Sosialisasi Program Pengawasan Obat dan Makanan Melalui 

Pameran 

e. Gerakan Keamanan Pangan Desa. 

 Gerakan keamanan Pangan Desa (GKPD) adalah suatu 

gerakan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan 

pangan hingga tingakat perseorangan dengan melibatkan seluruh 

komponen desa. Komunitas yang diberdayakan guru, pramuka, 

karang taruna, dan PKK. Badan POM telah mulai program dan 

kegiatan ini sejak tahun 2014 di 5 (lima) desa di Kota Bandar 

Lampung dan kabupaten pada tahun 2015 telah diintervensi 

sebanyak 3 (tiga) desa di kabupaten tahun 2016 sudah 

diintervensi 3 (tiga) desa di Kabupaten Lampung Tengah yaitu 

Desa Majopahit, Desa Sidodadi dan Desa Pancowati, sehinga 

total sampai dengan tahun 2017 baru 14 desa yang diintervensi 

dari 5 Kabupaten/Kota. Target sampai dengan tahun 2019 adalah 

desa yang diintervensi menjadi Desa Pangan Aman (PAMAN). 

10) Gerakan Masyarakat Sehat 

Gerakan masyarakat hidup sehat  (GERMAS) merupakan 

gerakan nasional yang diperkasai oleh Presiden Republik 

Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif 

tanpa mengesampingkan upaya kuratifrehabiliatif dengan 

melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyaratkan 

paradigma sehat. Salah satu keterlibatan Badan POM dalam 



 

  

gerakan nasional ini adalah melalui program Konsumsi 

Pangan Sehat, dengan kegiatan Konsumsi Pangan Aman 

melalui Kantin Sehat. Langkah awal adalah dengan 

membentuk Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah atau yang 

disingkat FKPS yang merupakan agen Badan POM yang 

bertugas untuk melakukan pembinaan keamanan pangan di 

sekolah sehingga pemahaman tentang pangan yang amana 

bebas dari bahan berbahaya dapat diperluas secara masif. 

Fasilitator yang dibentuk Balai Besar POM Bandar Lampung 

berasal dari tenaga kependidikan di sekolah-sekolah wilayah 

kota Bandar Lampung hasil koordinasi dengan Dinas 

Pendidikan Kota Bandar Lampung dan Dinas Pendidikan 

Provinsi Lampung. Jumlah FKPS yang dibentuk adalah 50 

orang. Setelah FKPS yang telah dibentuk akan melakukan 

pembinaan terhadap 10 sekolah. Data sekolah berasal dari 

dinas Dinas Pendidikan. Sekolah-sekolah yang telah 

ditetapkan untuk dibina terdiri dari 270 Sekolah Dasar/MI, 

140 SMP/MTS dan 90 SMA/MA. Hasil kunjungan yang 

dilakukan FKPS ke ke 500 sekolah ditemukan dari 270 

Sekolah dasar/MI di wilayah Kota Bandar Lampung terdapat 

222 atau 82,22% SD/MI telah memiliki kantin dan 48 atau 

17,78% SD/.MI yang tidak memiliki kantin. dilakukan 

melalui kantin sekolah yang sehat dengan bertujuan untuk 



 

  

menimalisir perdagangan yang bersih tanpa menggunakan 

bahan berbahaya. 

Hasil yang dilakukan pembinaan GERMAS dinyatakan 

jumlah kantin yang termasuk kategori layak ada 72 kantin dan 

ada 150 kantin yang dinyatakan tidak layak. Dari 140 Sekolah 

SMP/MTs di wilayah Kota Bandar Lampung yang dilakukan 

pembinaan kantin sehat terdapat 130 atau 92,85% yang telah 

memiliki kantin dan 10 atau 7,15% yang tidak memiliki 

kantin.  Kantin yang dinyatakan tidak layak ada 45 kantin 

.Dari 90 Sekolah SMA/SMK/MA diwilayah kota Bandar 

Lampung yang dibina sebagai kantin sehat terdapat 84 atau 

93,33% yang telah memiliki kantin dan 6 atau 6,67% yang 

tidak memiliki kantin. Kantin yang dinyatakan tidak layak ada 

32 kantin.  

Setiap FPKPS melakukan Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) kepada para siswa, pedagang dan para guru 

tiap sekolah yang telah ditetapkan. Materi yang disampaikan 

adalah tentang keamanan pangan. Selain itu, sekolah-sekolah 

yang sudah membentuk Tim Keamanan Pangan Sekolah, Tim 

Keamanan Pangan Sekolah dibentuk oleh Kepala Sekolah 

yang terdiri dari Ketua dan anggota yang terdiri dari guru, 

siswa, orangtua murid/komite, tenaga kesehatan atau tenaga 

puskesmas yang terlibat. 



 

  

Sekolah Dasar/MI yang telah membentuk Tim Keamanan 

Pangan Sekolah (TKPS) sebanyak 58 sekolah atau 21,48%, 

selain itu masih berbentuk pengurus UKS sebanyak 203 

sekolah atau 754,18% dan ada 9 sekolah atau 3,33% yang 

tidak ada pengurus TKPS/UKS. 

Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah 

yang telah membentuk Tim Keamanan Pangan Sekolah 

(TKPS) sebanyak 30 sekolah atau 21,43%, selain itu masih 

berbentuk pengurus UKS sebanyak 92 sekolah atau 65, 71% 

dan ada 12,86% yang tidak ada pengurus TKPS/UKS. 

SMA/SMK/MA yang telah membentuk Tim Keamanan 

Pangan Sekolah (TKPS) sebanyak 10 sekolah atau 11,11%, 

selain itu masih berbentuk pengurus UKS sebanyak 78 

sekolah atau 86,67% dan ada 2 sekolah atau 2,22% yang tidak 

ada pengurus UKS. 

Berdasarkan data diatas, pencapaian Tim Keamanan 

Pangan Sekolah (TKPS) ditingkat SD, SMP dan SMA masih 

dibawah 25%. Artinya target pembentukan TKPS tidak 

tercapai. Hasil evaluaisi dari hal tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Kurang maksimalnya FKPS mmberikan pemahaman 

kepada pimpinan sekolah 



 

  

b. Pihak sekolah menganggap tugas-tugas keamanan pangan 

sudah menjadi tugas UKS. 

c. Kurangnya pemahaman pimpinan sekolah tentang urgensi 

TKPS. 

Nilai akhir dari kegiatan ini adalah Penilaian audit 

PBKPS. Penilaian harus memenuhi unsur penilaian sarana 

prasarana yang didasari pada dokumen penilaian audit PBKPS 

dan kelengkapan dokumen adanya SK, TKPS, rekaman 

pelatiham, evaluasi kaeryawan, audit internal dan tidak lanjut. 

Dari 500 sekolah yang diaudit disaring menjadi 30 sekolah. Dari 

30 sekolah dilakukan audit PBKPS. Hasil audit sarana prasarana 

harus memenuhi nilai minimal 80% dan dokumen dinyatakan 

lengkap. Berdarkan hasil audit PBKPS oleh Tim BBPOM di 

Bandar Lampung ditetapkan ada 12 sekolah yang memenuhi 

kriteria PBKPS tahun 2017 dalam program Germas melalui 

kantin sehat yaitu SMA N 13 Bandar Lampung, MTs N 2 

Tanjung Karang, SMP Lazuardi Haura Islamic School, SMA 

Darma Bangsa, SMP IT Ar Raihan, SMK N 5 Bandar Lampung , 

SD Trinitas, SMA N 7 Bandar Lampung dan SMK Farmasi 

Cendikia Farma Husada. Kedua belas sekolah ini telah memenuhi 

syarat PBKPS dan berhak menadapat Piagam Bintang Keamanan 

Pangan Sekolah. 

C.  Pemantauan Iklan dan Penandaan 



 

  

1. Penandaan Iklan 

Pemantauan atau/ pengawasan periklanan obat bebas dan bebas 

terbatas, OT, suplemen kesehatan, pangan, kosmetik, dan rokok 

dilaksanakan melalui media cetek, media elektronik, media luar ruangan 

dan leafet/brosur. Jumlah produk yang dipantau 967 produk iklan. Hasil 

pemantauan terhadap 967 iklan menunjukkan bahwa 554 iklan atau 

57,29% memenuhi ketentuan, sedangkan 413 iklan atau 42,71% tidak 

memenuhi ketentuan dalam hal: 

a. Iklan pada produk obat: nomor izin edar tidak dicantumkan, spot 

peringatan tidak ada, nama zat aktif dan nama industri farmasi tidak 

dicantumkan. 

b. Produk makanan : klaim khasiat obat, menyehatkan (tulisan), 

superlatif, minuman beralkohol. 

c. Obat Tradisional : menyatakan klaim berlebihan, menyesatkan, klaim 

sebagai obat, tidak mencantumkan nomor pendaftaran, tidak ada spot 

peringatan, tidak mencantumkan logo jamu. 

d. Kosmetika menyatakan klaim berlebihan. 

e. Suplemen Kesehatan : tidak mencantukan Nomor Izin Edar dan spot 

peringatan. 

f. Rokok terdapat kata mantap, puas, nikmat, tidak mencantukan 

peringatan kesehatan,ukuran peringatan kesehatan tidak proporsional 

diletakkan di jalan utama dan diletakkan memotong jalan (tidak 

sejajar bahu jalan). 



 

  

D. Pemantauan Penandaan 

Pemantauan Penandaan dilakukan terhadap obat, obat tradisional, produk 

komplemen, kosmetika, pangan dan rokok. Jumlah label yang dipantau sebanyak 

3306 penandaan, dengan hasil 2519 penandaan atau 82,16% memenuhi 

ketentuan sedangkan 547 penandaan atau 17,84% tidak memenuhi ketentuan. 

Penandaan tidak memenuhi ketentuan di karenakan: 

a. Penandaan pada produk obat : tidak mencantukan peringatan, cara kerja 

obat, kontra indikasi, efek samping dan interaksi obat ; Padaetket tidak 

mencantumkan HET. 

b. Obat tradisional tidak ada no bets dan ED, komposisi, klaim sebagai 

obat, menyatakan klaim berlebihan 

c. Kosmetika : klaim berlebihan, tidak mencantumkan no bets dan ED, 

komposisi tidak ada No notifikasi, peringatan perhatuan tidak ada, cara 

penggunaan tidak ada (bahas infokus).  

d. Suplemen kesehatan : Penandaan menggunakan Bahasa Inggris 

e. Rokok : tidak mencantumkan kode produksi, tidak mencantumkan batas 

aman, terdapat kata promotif, pencantuman kadar nikotin dan tar tulisan 

tidak proporsioanal, luas perinagatan kesehatan tidak sesuai, 

tanggal/bulan/tahum produksi tidak ada. 

f. Pangan : tidak mencantumkan isi netto, kadaluarsa, nama dan komposisi. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

ANALISA DATA 

A. Hasil Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap 

Peredaran Makanan Mengandung Bahan Tambahan Pangan Berbahaya di 

Bandar Lampung Tahun 2017 



 

  

  Kegiatan peredaran makanan mengandung bahan berbahaya terjadi di 

berbagai tempat industri rumahan, jajanan sekolah dasar dan berbagai tempat di 

pinggir jalan, sasaran objek pemasarannya adalah anak-anak yang sangat minim 

pengetahuan akan makanan yang baik dikonsumsi atau tidaknya. Sejumlah tempat 

ditemukan dari data hasil pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

mengandung bahan kimia yang berbahaya dan berpotensi buruk bagi kesehatan. 

  Dalam menangani permasalahan peredaran makanan mengandung bahan 

berbahaya di Bandar Lampung, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) dan dinas terkait berkoordinasi untuk menimalisir permasalahan ini 

dengan melakukan pengawasan secara berkala dengan melakukan pengawasan 

dan melakukan pengecekan laboratorium terhadap sampel yang diduga 

mengandung bahan berbahaya dan melakukan berbagai macam upaya yang 

dilakukan.  

Upaya yang dilakukanmya sangat beragam diantaranya dengan 

mengadakan keamanan pangan desa yang meliputi pengawasan di pasar 

tradisional dan para industri rumaha yang ada di Bandar Lampung, selanjutnya 

dengan mengadakan gerakan masyarakat desa yang disingkat (GERMAS) yang 

meliputi pengawasan du jajanan sekolah dasar dengan bertujuan untuk 

meningkatkan pengawasan terhadap praktik perdagangan yang menggunakan 

bahan berbahaya. Selain itu upaya yang dilakukan untuk menghindari 

permasalahan tersebut adalah: 



 

  

1. Peningkatan kemampuan UMKM (Usaha Mikro kecli dan menengah) 

dibutuhkan pengetahuan tentang pengetahuan pengolahan pangan yang baik. 

2. Bimbingan teknis piagam bintang keamanan pangan dalam hal ini tujuan 

utama kantin sekolah yang merupakan sarana tempat penjualan makanan 

untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang dikelola oleh pihak sekolah. 

3. Sertifikasi Sarana Produksi Pangan 

4. Pemberdayaan konsumen 

5. Penyebaran informasi KIE 

Berdasarkan uraian diatas hasil pengawasan Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung tahun 2017 dengan melakukan 

beragam macam upaya yang dilakukan masih sangat banyak pelaku usaha yang 

lolos dalam aksinya, tidak hanya dengan leluasa mencampurkan bahan kimia 

berbahaya, tetapi para pelaku usaha yang curang dengan santainya menjual 

makanan yang tidak memiliki izin edar dan tanggal kadaluwarsa. Hal ini sangat 

dikhawatirkan apabila konsumen pertama adalah anak-anak generasi penerus 

bangsa.  

Dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti berdasarkan hasil 

pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung 

tahun 2017 ditemukan tiga (3) bahan tambahan pangan yang banyak digunakan 

oleh para pelaku usaha yang curang, diantara bahan yang berbahaya adalah 

boraks, rhodamin B, dan siklamat. Bahan kimia berbahaya tersebut telah jelas 

dilarang penggunaanya oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1168/Menkes/PER/X/1999. 



 

  

Jenis makanan yang ditemukan dipasaran dengan campuran bahan kimia 

adalah sebagai berikut: 

1. Bleng dengan campuran boraks. 

2. Kelanting yang warna-warni dengan campuran pewarna rhodamin B. 

3. Kerupuk singkong, kerupuk merah, cendol, pacar cina, es, harum manis, 

putu mayang, cenil, bolu kukus, kue apem, jipang dan gethuk dengan 

campuran pewarna rhodamin B. 

Sejatinya bahan kimia apa saja yang dicampurkan ke dalam makanan sangat 

berbahaya, apalagi dengan dosis yang tidak sedikit. Dampak buruk bagi 

kesehatan dapat dirasakan baik dalam jangka panjang dan pendek. Berikut 

adalah gejala yang akan dirasakan: 

a. Boraks dan formalin dapat mengakibatkan rasa seperti terbakar pada 

tenggorokan, sakit kepala, mual dan muntah yang mirip seperti keracunan 

makanan apabila dikonsumsi. 

b. Diabetes 

c. Kerusakan jantung 

d. Kerusakan ginjal 

e. Tumor perut dan liver 

f. Leukimia. 

Maka dari itu dalam menyikapi agar tidak merajalela, pemerintah harus lebih 

tegas dalam terhadap sanksi yang didapatkan para pelaku usaha yang curang. 



 

  

B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peredaran Makanan 

Mengandung Bahan Berbahaya Hasil Pengawasan Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2017 

1. Tinjauan Hukum Islam  

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman 

dalam melaksanakan aktivitas muamalah termasuk di dalamnya segala bentuk 

usaha yang halal. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali 

yang ditentukan oleh Al-Quran. Hal tersebut mengandung maksud bahwa 

hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang dalam melakukan 

aktivitasnya mencari rezeki dalam batas-batas  tidak bertentangan dengan 

ketentuan dan nilai agama. Islam mengajarkan untuk berbuat usaha yang halal 

dengan berbuat jujur, tidak curang, serta tidak boleh terdapat pihak-pihak yang 

merasa dirugikan. Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan perlombaan 

dalam mencari kebaikan.  

Banyaknya temuan pelaku usaha yang bersaing dengan tidak sehat, tidak 

sesuai dengan Hukum Islam karena telah mengorbankan konsumennya demi 

keuntungan pribadi. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang  

menjelaskan tentang mencari rezeki yang halal dan tidak melanggar hukum. Di 

dalam Al-Quran dijelaskan melarang orang mukmin memakan-makanan yang 

tidak halal walaupun suci dan menyenangkan. Dalam prakteknya peredaran 

makanan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya telah 

melanggar perlindungan konsumen, karna terdapat khiyar aibi di mana telah 



 

  

dijelaskan bahawa haram bagi seseorang yang menjual barang yang memiliki 

cacat (cacat produk) tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsumen). 

2. Tinjauan Hukum Positif 

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap pangan dan mutu di Bandar 

Lampung tahun 2017, dapat dikatakan bahwa pengawasan pangan dan mutu 

pada tahun 2017 masih belum efektif untuk menuntaskan peredaran makanan 

sesuai dengan pangan dan mutu yang baik. Maka dari itu seharusnya 

konsumen dan pelaku usaha mengetahui akan hak dan kewajibannya. Adapun 

dalam menangani peredaran bahan tambah pangan yang berbahaya 

pemerintah membuat larangan menjual makanan mengandung bahan 

berbahaya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 

Tentang Jaminan Atas Keamanan Pangan. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih ditekankan iktikad baik 

pada pelaku usaha. Iktikad baik dimualai sejak barang dirancang atau 

diproduksi sampai pada tahap proses penjualan. Dalam hal ini peredaran 

makanan dengan menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya yang 

terjadi di Bandar Lampung tahun 2017 berdasarkan hasil uji parameter 

artinya pelaku usaha telah melanggar kewajibannya yang termaktub dalam 

Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang menjelaskan kewajiban 

pelaku usaha untuk menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskan hak atas 



 

  

keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan 

atau jasa.  

Adapun hukuman yang pantas bagi pelaku usaha yang menggunakan 

bahan tambahan pangan yang berbahaya harus dikenakan sanksi pidanan 

yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai apa yang tidak boleh 

dilakukan oleh pelaku usaha dalam Pasal 8 ayat (1), dan sanksi pidana 

tercantum dalam Pasal 62 ayat (1)86. Bagi Pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).  

Selanjutya  Undang-Undang no 18 tahun 2012 Pasal 75 ayat (1) 

menyatakan bahwa, Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk 

diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui 

ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang 

digunakan sebagai bahan tambahan Pangan. Bila melanggar ketentuan 

tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 

banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang diatur dalam 

Pasal 136 Undang-Undang no 18 tahun 2012 tentang pangan. 

 

BAB V 

PENUTUP 

                                                             
86

 Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 



 

  

A. Kesimpulan 

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dan dari hasil penelitian, 

akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian mutu dan produk pangan 

hasil pengawasan Balai Besar Obat dan Makanan di Bandar Lampung tahun 

2017 adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 

peredaran makanan mengandung bahan tambahan pangan berbahaya di 

Bandar Lampung tahun 2017 ditemukan peredaran makanan 

mengandung bahan berbahaya terjadi walaupun sudah diberlakukan 

larangan penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat industri rumahan, 

jajanan sekolah dasar dan jajanan di pinggir jalan.  

2. Menurut tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap pengujian 

mutu dan produk pangan hasil pengawasan Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan di Bandar Lampung. 

a. Tinjauan hukum Islam terhadap peredaran makanan mengandung 

bahan tambahan pangan berbaya tentunya hal ini sangat dilarang 

syariat hukum Islam dan perlindungan konsumen, karna akan 

menimbulkan dampak negatif yang akan dirasakan terhadap 

kesehatan masyarakat karna mengkonsumsi makanan yang tidak 

layak untuk dikonsumsi. Peredaran makanan mengandung bahan 

berbahaya yang dijual di jajanan pinggir jalan adanya cacat terhadap 

barang yang dijual tanpa diberitahukan kepada konsumennya. 



 

  

b. Tinjauan hukum positif terhadap peredaran makanan telah 

meresahkan masyarakat karena bebasnya penggunaan bahan kimia 

berbahaya yang jelas larangannya diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen UU No.8 Tahun 1999 dan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1168/Menkes/PER/X/1999. 

 B. Saran 

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan beriku saran dari penulis: 

1. Pelaku usaha seharusnya lebih bijak dalam menjalani suatu usaha, 

harus bersikap jujur, transparan dan benar seperti yang dijalankan 

pada zaman Rasululloh bisnis dilakukan sesuai dengan syariat 

Islam mencari keridhoan Allah swt. Menjalankan dan mencari 

keuntungan tetap kepada keberkahan tanpa ada pihak yang 

dirugikan secara kesehatan dan lain-lain. 

2. Sebagai konsumen kita harus lebih berhati-hati dalam memilih 

makanan, kita dituntut untuk menjadi konsumen cerdas, selain 

pintar dalam memilih makanan atau olahan pelengkap makanan 

juga kita sebagai konsumen dapat ikut serta dalam mengawasi 

peredaran dan penggunaan bahan kimia yang di campurkan pada 

makanan. 



 

  

3. Pemerintah harus lebih tegas dalam menangani kenakalan para 

pelaku usaha agar memberikan efek jera dan menghindari 

penjualan seperti ini. 
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