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BAB  II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau 

wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang 

diharapkan, Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa (1985 : 

17). 

Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan  ialah sebagai 

proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna 

mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan 

proyek. 

Siagian S.P mengemukakan bahawa Pengertian Pelaksanaan merupakan 

keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian 

rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai 

tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. 

Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan Pengertian Pelaksanaan 

adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan 

berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang 

dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang 
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diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan 

bagaimana cara yang harus dilaksanakan. 

Pengertian Implementasi atau Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-

usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah (1987 : 5) bahwa 

Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah 

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, 

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan 

guna mencapai sasaran dari program yang ditetepkan semula.  

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik  suatu 

kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di 

lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan 

beberapa unsure disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat 

penunjang. 

Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara 

pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses inplementasi, Menurut Edward, yang 

dikutip oleh Abdullah (1987  : 40), dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi factor –factor  

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan 

baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan. 
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2. Resouces (sumber daya), dalam hal ini maliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya lumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan 

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna 

melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan. 

3. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap 

program  khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program 

khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. 

4. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (Standar Operating Procedures).yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit 

dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-

masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa 

pola yang baku. 

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu 

proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi 

antara factor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses 

implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsure yang penting dan mutlat 

menurut Abdullah (1987 : 398) yaitu : 

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; 

b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 

perubahan dan peningkatan; 
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c. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang 

bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari 

proses implementasi tersebut.  

2.2 TUGAS BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  

Tugas Balai Besar/ Balai POM (Unit Pelaksana Teknis) sesuai pasal 2 

peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014, unit pelaksana Teknis 

dilingkungan Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang 

pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, 

narkotika, psikotropika, zat adikitif, obat tradisional, kosmetik, produk 

komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

- Pengaturan, regulasi dan standarisasi dari obat dan makanan yang beredar. 

- Lisensi dan sertifikasi industri dibidang farmasi berdasarkan cara-cara 

produksi yang baik. 

- Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar dan masuk ke pasaran. 

- Post Marketing Vigilans termasuk sampling dan pengujian laboratorium, 

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan 

hukum. 

- Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan 

(internal) 

- Komunikasi, informasi dan edukasi public termasuk peringatan public 

(Publik Warning). 
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Berdasarakan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM 

mempunyai fungsi : 

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan; 

2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM; 

4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan 

instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bindang 

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah 

tangga; 

Fungsi Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis) 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit 

Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi : 

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan; 

2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian 

mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, 

kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya; 

3. Pelaksanaan pemeriksaanlaboratorium, pengujian dan penilaian mutu 

produk secara mikrobiologi; 

4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan 

sarana produksi dan distribusi; 
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5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum; 

6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu 

yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 

7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen; 

8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan; 

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; 

10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BadanPengawas 

Obatdan Makanan, sesuai dengan bidang tugas; 

Di tahun 2012-2014 Pengawasan obat dan makanan merupakan bagian 

integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Misi Badan POM dalam 

melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang membahayakan 

kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-

market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum 

dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak dapat bertindak sebagai single 

player. Kerja sama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah 

diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. 

Sedangkan ditahun 2015 Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan 

melalui sistem pengawasan  yang komprehensif, berbasis ilmiah, dan berstandar 

internasional meliputi pengawasan sejak produk belum beredar (pre-market 

control) sampai dengan setelah beredar di pasaran (post market control), termasuk 

penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. 

Selain pengawasan dari aspek supply, dilakukan pula upaya pengawasan dari 
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aspek demand melalui pemberdayaan masyarakat agar mampu melindungi diri 

dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat dan berisiko terhadap 

kesehatan. 

Dalam era perdagangan bebas, potensi dan peluang ekspor terbuka luas. 

Namun sisi yang lain, pasar Indonesia akan lebih terbuka dan dapat dibanjiri 

dengan produk impor. Luasnya wilayah Indonesia dengan banyak pintu masuk, 

banyaknya penduduk, berkembangnya teknologi informasi, serta kemudahan 

transportasi akan mempercepat peredaran Obat dan Makanan ilegal bahkan palsu. 

Dan ditahun 2016 Badan POM juga berupaya meningkatkan daya saing 

produk Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global dengan meningkatkan 

kemandirian produsen Obat dan Makanan serta bimbingan teknis dalam 

pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku. 

Oleh karena itu, untuk mendukung tugas Badan POM, sistem pengawasan 

Obat dan Makanan sangat penting untuk diperkuat, meliputi kelembagaannya 

seperti kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas 

dan transparansi pelayanan publik, sistem teknologi informasi, laboratorium dan 

sarana dan prasarana lainnya serta kerjasama dengan pemerintah daerah dan 

Kementerian/Lembaga terkait. 

Peran strategis Badan POM tersebut untuk mendukung tercapainya 

rencana pembangunan  nasional  yang tertuang pada  RPJMN 2015-2019. RPJMN 

2015-2019 merupakan dokumen perencanaan  Pembangunan Nasional yang akan 

dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga melalui program dan kegiatan yang 

dituangkan dalam Rencana Strategis dari Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 
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2015-2019. Pada tanggal 8 April 2015 Badan POM telah menerbitkan Renstra 

BPOM 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPOM Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Renstra BPOM  Tahun  2015-2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 515). 

 

2.3 OBAT DAN MAKANAN  

2.3.1 Obat  

Obat adalah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, 

membebaskan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Obat ialah suatu 

bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam 

menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, 

menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan 

rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah 

badan atau bagian badan manusia termasuk obat tradisional. 

2.3.2 Makanan  

Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang 

dimakan oleh makhluk hidup mendapatkan tenaga dan nutrisi.Cairan yang dipakai 

untuk maksud ini sering disebut minuman, tetapi kata 'makanan' juga bisa 

dipakai.Istilah ini kadang-kadang dipakai dengan kiasan, seperti "makanan untuk 

pemikiran".Kecukupan makanan dapat dinilai dengan status gizi secara 

antropometri. 

Makanan yang dibutuhkan manusia biasanya diperoleh dari hasil bertani 

atau berkebun yang meliputi sumber hewan, dan tumbuhan.Beberapa orang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gejala&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kimia
https://id.wikipedia.org/wiki/Diagnosis
https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Nutrisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
https://id.wikipedia.org/wiki/Antropometri
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menolak untuk memakan makanan dari hewan seperti, daging, telur, dan lain-

lain.Mereka yang tidak suka memakan daging, dan sejenisnya disebut vegetarian 

yaitu orang yang hanya memakan sayuran sebagai makanan pokok mereka. 

Pada umumnya bahan makanan mengandung beberapa unsur atau senyawa seperti 

air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen dan lain-lain. 

1.4  PENGAWASAN    

  Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam 

rangka mencapai tujuan .fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantarannya 

adalah fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), 

fungsi pelaksana(actuating) dan fungsi pengawasan(controlling). 

Menurut griffin (2004:44), keempat fungsi manajemen tersebut harus 

dilaksanakan oleh seorang manajer secar berkesinambungan,sehingga dapat 

merelesasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi 

manajemen yang berupaya agar rencna yang sudah diterapkan dapat tercapai 

dengan efektif dan efisien. 

Menurut Sondang P. Siagian, Pengertian Pengawasan adalah proses 

pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

Dalam pengertian pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk 

penetapan yang sudah dilaksanakan,menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan 

maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.dengan 

begitu proses pengawasan bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
https://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin
https://id.wikipedia.org/wiki/Enzim
https://id.wikipedia.org/wiki/Pigmen
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serta kesulitan- kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanakan rencana dan 

berdasarkan kelemahan dan kesulitan yang telah diketahui tersebut diambil 

tindakan untuk memperbaiki pada waktu-waktu yang akan dating. 

Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan 

tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang 

dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. 

Berdasarkan defenisi diatas,dalam hal ini pengawasan bisa menjadi fungsi 

pengendalian bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang 

telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi 

bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut makmur (2011:176),mendefinisikan pengawasan 

Pengawasan adalah suatu bentuk pola piker dan pola pertindakan untuk 

memberikan pemahaman dan kesetaraan kepada seseorang atau beberapa orang 

yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dan menggunakan berbagai sumber daya 

yang tersedia secara baik dan benar ,sehingga tidak terjadi kesalahan 

penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau 

organisasi yang bersangkutan: 

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui  bahwa pengawasan memliki 

perbedaan tergantung tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh sebab itu 

pengawasan yang dilakukan sebelumnya harus memahami dan mengerti kegiatan 

apa. 
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2.4.1 Tujuan Pengawasan 

  Pelaksanaan kegiatan untuk mencapi tujuan yang telah ditetapkan 

memerlukan Pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana 

dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia 

sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf oleh karna itu 

manusia dalam organisasi perlu diawasi ,bukan mencari kesalahan kemudian 

menghukumnya tetapi mendidik dan membimbingan.Menurut husaini (2001:400) 

,tujuan pengawasan adalah sebagai berikut : 

a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan,penyimpangan,penyelewengan, 

pemborosan ,dan hambatan. 

b. Mencegah terulang kembalinya kesalahan ,penyimpangan ,pemborosan 

,dan hambatan. 

c. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan  

d. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam 

pencapaian kerja yang baik.  

2.4.2  Jenis Pengawasan  

Menurut Marigan (2004:62),Jenis pengawasan terbagi 4 yaitu : 

a. pengawasan dari dalam perusahaan.pengawasan yang dilakukanoleh 

atasan untuk mengumpul data atau informasi yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk menilai kemajuan dan kemunduran perusahaan; 

b. pengawasan dari luar perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh unit 

dan luar perusahaan .ini untk kepentingan tertentu; 
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c. pengawasan preventif. pengawasan dilakukan sebelum rencana itu 

dilaksanakan .dengan tujaun untuk mengacah terjadinya kesalahan 

/kekeliruan dalam pelaksanaan kerja; 

d.  Pengawasan reprensif pengawasan yang dilakukan setelah adanya 

pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncaakan. 

Dari jenis-jenis pengawasan diatas maka dapat diketahui bahwa 

pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh para instansi/badan dalam 

pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir kesalahan atau penyimpanan .dengan 

begitu dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau malah justru 

menyimpang dari ketentuan tersebut. 

 Menurut Emie dan Saefullah (2005:327),jenis pengawasan terbagi atas 3 yaitu  

1. Pengawasan awal .pengawasan awal yang dilakukan pada saat 

dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah 

terjadiya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan; 

2. Pengawasan proses.pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses 

pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan 

tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang 

dilaksanakan  sesuai dengan tujuan yang diterapkan ; 

3. Pengawasan akhir .pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses 

pengerjaan pekerjaan. 

Berdasarkan jenis pengawasan diats dapat diketahi bahwa pengawasan 

merukan pemandu bagi jalanya suatu kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang 
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telah ditetapkan sebelumnya ,kegiatan akan berjalan dengan sempurna bila 

pengawasan yang dilakukan dari awal kegiatan hingga proses kegiatan sampai 

akhir kegiatan tersebut dilakukan. 

2.4.3  Fungsi pengawasan  

Menurut emie dan safullah (2005:12), fungsi pengawasan adalah 

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta sesuai dengan 

indikatatoryang ditetapkan; 

2. Mengambil berbagai klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang 

mungkin ditemukan; 

3. Melakukan berbagai alternative solusi atas berbagai masalah yang 

terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan; 

4. Melakukan berbagai alternative solusi atas berbagai masalah yang 

terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengawasan adalah mengevaluasi hasil dari aktifitas pekerjaan yang telah 

dilakukan dalam perusahaan dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan 

untuk mem 

perbaiki keslahan –kesalahan yang ada seblumnya .pengawasan yang efektif 

membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. 

2.4.4 Teknik-teknik pengawasan  

Menurut siagian (2003:112) proses pengawasan pada dasarnya dilakukan 

dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu. 
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1. Pengawasan langsung ,yaitu pengawasan yang dilakuan sendiri oleh 

pimpinan.dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa 

kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan .pengawasan dalam 

bentuk. 

a. Inspeksi langsung  

Kunjungan langsung dalam melakukan kegiatan pengawasan atau 

pemeriksaan pada sebuah kegiatan yang sedang dilakukan. 

b. 0n –the spotobservation  

Melakukan pengamatan atau peninjauan langsung dilapangan 

secara cermat ,mencatat fenomena yang muncul dalam sebuah 

kegiatan yang dilakukan. 

c. On –the –spot report  

Memberikan laporan langsung mengenai temuan –temuan masalah 

yang terjadi dalam sebuah kegiatan yang dilakukan dilapangan. 

2. Pengawasan tidak langsung ,pengawasan yang dilakukan dari jarak 

jauh pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh 

para bawahan.baik tetulis maupun lisan. 

 

2.4.5 Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan 

Faktor –faktor yang mempengaruhi pengawasan,berikut akan dikemukan 

oleh para ahli sebagai berikut .menurut mulyadi (2007:770),mengemukan 

beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah: 

a. perubahan yang selalu terjadi baik luar maupun dari dalam organisasi  



23 

 

 
 

b. kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adnya 

desentraliasi kekuasaan  

c. kesalahan/penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi 

Marcrae (2004:28) menjelaskan bahwa pemantauan (monitoring) 

menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari 

kebijakan yang diambil sebelumya. Ini membantu pengambil kebijakan pada 

tahap implementasi kebijakan banyak badan secara teratur memantau hasil dan 

dampak kebijakan dengan menggunakan beberapa indicator kebijakan dibidang 

kesehatan,pendidikan,perumahan,kesejahteraan,kriminalitas dan ilmu teknologi  

Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan,menemukan akibat-

akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program,mengidentifikasi 

hambatan dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang 

brtanggung jawab pada kebijakan . 

Dari aspek penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan 

merupakan aspek yang sangat penting dari suatu kebijakan yang sudah 

diimplementasikan .dengan adanya pengawasan,kita dapat menilai sejauh mana 

kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugasnya .selain itu,pengawasan juga 

dapat dijadikan bahan evaluasi dari suatu kebijakan yang diKeluarkan,apakah 

sudah berjalan secara efektif atau belumrnya,menjadikan masukan kedepannya 

dalam pencapaian suatu kebijakan tersebut. 
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2.5 KEAMANAN PANGAN   

Keamanan pangan adalah merupakan syarat penting yang melekat pada 

pangan yang hendak dikomsumsi oleh semua masyarakat Indonesia.Pangan yang 

bermutu dan aman dapat dihasilkan dari dapur rumah tangga maupun dari 

industripangan oleh karna itu industri pangan adalah salah satu faktor penentu 

peredarnya pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. 

 Keamanan pangan bukan hanya merupakan isu dunia juga menyangkut 

kepedulian individu. Jaminan akan keamanan pangan adalah merupakan hak asasi 

konsumen. Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial 

dalam kehidupan manusia. Walaupun pangan itu menarik ,nikmat ,tinggi gizinya 

jika tidak aman dikonsumsi ,praktis tidak ada nilanya sama sekali. 

2.5.1 Pangan  

   Pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari sumber 

hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Pengertian pangan 

menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004 adalah segala sesuatu 

yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak 

diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain 

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan 

makanan atau minuman.  

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat 

mempertahankan hidup dan karenanya kecakupan pangan bagi setiap orang waktu 
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merupakan hak azasi yang layak dipenuhi. Berdasarkan kenyataan tersebut 

masalah pemenuhan  kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat disuatu 

wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintah suatu 

Negara.Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang besar 

menghadapi tentang tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan 

pangan penduduknya.Ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan 

ekonomi nasional yang berdampak besar pada seluruh warga Negara yang ada 

dalam Indonesia. Dalam hal ketahanan pangan, bukan hanya sebatas pada sesuatu 

yang dianggap mudah dan ia memiliki pengaruh besar terhadap pertahanan 

keamanan. Pertahanan pangan merupakan salah satu hal yang mendukung dalam 

mempertahankan pertahanan keamanan, bukan hanya sebagai komoditi yang 

memiliki fungsi ekonomi, akan tetapi merupakan komoditi yang memiliki fungsi 

social dan politik, baik nasional maupun global. Untuk itulah, ketahanan pangan 

dapat mempunyai pengaruh yang penting pula agar pertahanan keamanan dapat 

diciptakan. 

Dukungan pemerintah Indonesia terhadap aspek keamanan pangan terlihat 

dari adanya perubahan Undang – Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 yang 

telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

Dalam UU Pangan yang baru, keamanan pangan telah memasukkan aspek 

keamanan pangan rokhani serta diatur secara lebih mendetail dan peran 

pemerintah dalam penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan 

pangan; pembinaan serta pengawasannya lebih dipertegas.  
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Seperti diamanatkan oleh undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang 

pangan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan pemerintah menyelenggarakan 

pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat 

menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta 

berperan sebagai konsumsi yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam 

jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli 

mereka. 

Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan 

sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun 1996 menegaskan bahwa untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, 

upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi 

pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, 

mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi 

produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan 

mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.  

Jenis-jenis pangan dibedakan atas pangan segar dan pangan olahan. 

Pengertian pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang 

dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan, yang dapat 

dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Misalnya 

beras, gandum, segala macam buah, ikan, air segar, dan sebagainya. Sedangkan, 

pengertian pangan olahan adalah pangan atau minuman hasil proses dengan cara 

atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan olahan 

dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu: 
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1. Pangan olahan tertentu: pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok 

tertentu, dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan 

kelompok tersebut. 

2. Pangan siap saji: Makanan atau minuman yang sudah diolah dan bisa 

langsung disajikan ditempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar 

pesanan. 

Menurut Badan POM Industri terbagi dalam 4 (empat), antara lain: 

a. Industri Rumah Tangga merupakan industri yang menggunakan tenaga 

kerja kurang dari empat orang. Cirri industri ini memiliki modal yang 

sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pengelola 

industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri ataupun anggota 

keluarganya, kebanyakan yang menjadi pekerja industri rumah tangga 

merupakan ibu rumah tangga. 

b. Industri Kecil yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 

samapai 19 orang, cirri industri kecil adalah memiliki modal yang relative 

kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada 

hubungan saudara. 

c. Industri Sedang yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 

sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup 

besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan 

perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. 

d. Industri besar yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 

orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun 
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secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus 

memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaaan dipilih melalui 

uji kemampuan dan kelayakan. 

2.5.2 Pangan Industri Rumah Tangga  

` P-IRT merupakan sebuah industri yang memiliki modal yang terbatas 

sehingga sangat perlu diawasi keamanan makanan yang dihasilkan.mengingat P-

IRT dibuat dengan alat yang semi otomatis sehingga memungkinkan P-IRT tidak 

terjamin makanan yang dihasilkannya.Pengawasan terhadap keamanan P-IRT 

dilakukan oleh pemerintah melalui Badan POM untuk mendapatkan pangan yang 

aman untuk dikonsumsi dan untuk menjamin hak-hak konsumen. 

P-IRT kepanjangan dari Pangan Industri Rumah Tangga.P-IRT penting 

sebagai jaminan bahwa usaha makanan atau minuman rumahan yang dijual 

memenuhi standar keamanan makanan. Sertifikat P-IRT adalah izin  edar produk 

pangan olahan yang diproduksi oleh UKM untuk dipasarkan secar lokal. Izin P-

IRT hanya untuk produk pangan olahan dengan tingkat resiko yang rendah. 

Adapun jenis-jenis P-IRT  berdasarkan jenis olahan sebagai berikut: 

a. IRT olahan daging kering ; 

b. IRT olahan ikan kering; 

c. IRT olahan unggas kering; 

d. IRT olahan sayur asin dan sayur kering; 

e. IRT olahan kelapa; 

f. IRT tepung dan hasil olahannya; 

g. IRT  olahan minyak dan lemak; 
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h. IRT olahan gula, kembang gula dan madu; 

i. IRT olahan kopi, teh, coklat kering atau campurannya; 

j. IRT olahan bumbu; 

k. IRT olahan rempah-rempah; 

l. IRT olahan minuman ringan, minuman serbuk; 

m. IRT olahan buah; 

n. IRT olahan biji-bijian dan umbi; 

o. IRT olahan lain-lain es; 

Kriteria pangan yang aman menurut Badan POM yaitu pangan yang bebas 

dari tiga bahaya, (Bahaya Fisik, Bahaya Biologi, Bahaya kimia).Bahaya fisik 

adalah bahaya karena adanya cemaran-cemaran fisik seperti benda-benda asing 

yang dapat membahayakan manusia jika termakan, seperti pecahan gelas, pecahan 

lampu, pecahan logam, paku, potongan kawat, krikil, stapler dan benda asing 

lainnya. Bahaya Biologi adalah bahaya yang berupa cemaran mikroba penyebab 

penyakit (patogen), virus, dan parasit yang dapat menyebabkan keracunan atau 

penyakit jika termakan oleh manusia, cemaran mikroba ini dapat berasal dari 

udara, tanah, air dan tempat-tempat lainnya yang kotor , umumnya cemaran 

mikroba dibawa oleh hama yaitu serangga seperti lalat, kecoa dan binatang 

pengerat seperti tikus, dan binatang pembawa penyakit lainnya. Bahaya kimia 

adalah bahaya berupa cemaran bahan-bahan kimia beracun yang dapat 

menyebabkan keracunan atau penyakit jika termakan oleh manusia, seperti residu 

pestisida, logam berbahaya, racun yang secara alami terdapat dalam bahan 
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pangan, dan cemaran bahan kimia lainnya, Oleh karena itu keamanan pangan 

sangatlah penting dalam peredarannya.  

 

2.6 PASAR MODEREN  

Pasar modern adalah pasar pasar yang bersifat modern yang dimana 

barang dagangannya diperjual belikan dengan harga yang pas sehingga tidak ada 

aktivitas tawar menawar dan dengan layanan yang baik. Keunggulan pasar ini 

yaitu tempatnya bersih dan nyaman, pasar modern tidak hanya menjual kebutuhan 

sandang dan pangan saja, pasar tersebut juga menjual kebutuhan pokok dan 

sebagian besar barang dagangan yang dijualnya memiliki kualitas yang baik. 

Contoh tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall, plaza, swalayan dan 

tempat-tempat berbelanja lainnya, tentunya tempatnya bersih dan nyaman. 

Definisi pasar modern yang lain adalah pasar ini penjual dan konsumen tidak 

melakukan transakasi secara langsung, melainkan konsumen melihat label harga 

yang sudah tertera pada barang, pasar ini berada dalam ruangan dan juga 

pelayanannya dilakukan secara swalayan atau bisa juga dilayani oleh pramuniaga. 

Barang yang dijual umumnya memiliki kualitas yang baik. Pengertian pasar 

tradisional dan ciri-cirinya. 

Ciri-ciri pasar modern dan syarat-syarat pasar 

Berikut ini ciri dari pasar modern diantaranya seperti: 

 Tidak bisa tawar-menawar harga. 

 Harga sudah tertera di barang yang dijual dan umumnya diberi barcode. 

http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-tradisional-dan-ciri-cirinya.html
http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-tradisional-dan-ciri-cirinya.html
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 Barang yang dijual beranekaragam dan biasanya memiliki kualitas yang 

baik. 

 Berada dalam bangunan atau ruangan dan pelayanannya dilakukan sendiri 

(swalayan). 

 Layanan yang baik dan biasanya memuaskan. 

 Tempatnya bersih dan nyaman, ruangan ber-AC. 

 Tata tempat yang rapi supaya konsumen atau pembeli dapat dengan mudah 

menemukan barang yang akan di belinya. 

 Pembayarannya dilakukan dengan membawa barang ke Kasir dan tentunya 

tidak ada tawar-menawar lagi.  

Syarat-syarat terbentuknya pasar, diantaranya sebagaimana di bawah ini: 

 Adanya penjual dan adanya pembeli 

 Adanya barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. 

 Terjadinya kesepakatan harga dan transaksi, antara penjual dan pembeli. 

 

2.7 PENELITIAN TERDAHULU 

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian 

terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang sejenis dengan penelitian 

ini. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Palita Silalahi, Universitas 

Admajaya Yogyakarta Tahun 2011. Dengan judul skripsi efektifitas 

pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tradisional yang mengandung 

bahan kimia obat yang beredar di Yogyakarta, dalam penelitian tersebut 



32 

 

diketahui bahwa peranan bppom dalam mengawasi peredaran prodak obat 

tradiosional di kota Yogyakarta dapat dikatakan masih lemah. Pengawasan 

yang dilakukan oleh bppom hanya sebulan sekali mengakibatkan itu tidak 

efektif dikarenakan masih banyak terdapat penjualan atau peredaran 

produk obat tradisional yang mengandung BKO. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Meliza Etriyani yang berupa Jurnal S1 

Administrasi Negara Halaman 10 Volume 1 Nomor 2 Dari Universitas 

Binawidya pada Tahun 2012. Dengan judul jurnal pelaksanaan 

pengawasan BPOM terhadap peredaran makanan dan minuman tanpa edar 

atau TIE di Kota Pekanbaru 2012. Dalam penelitian tersebut diketahui 

bahwa pelaksanaan pengawasan makanan dan  minuman tanpa izin edar 

dikota pekanbaru belum optimal dikarenakan msih terdpatnya makanan 

dan  minuman tapa izin edar yang beredar di pasaran. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh David Agustinus Purba yaitu Jurnal S1 

Ilmu Administrasi Negara Halaman 3 Volume 2 Nomor 2 Universitas 

Tanjung Pura Pada Agustus, 2013  dengan judul jurnal pelaksanaan fungsi 

BPOM kota Pontianak dalam penelitian tersebut  diketahui bahwa 

pengawasan yang dilaukan oleh BPOM kota Pontianak masih lemah. 

Pengawasan yang dilakukan BPOMkota Pontianak yaitu pengawasan 

langsung tidak langsung dalam pelaksanaan nya masih rendah. 

Pengawasana hanya dilakukan 2 kali setahun. Bahkan masih ada sarana 

distribusi belum pernah dilakukam pemeriksaa oleh BPOMpontianak.     
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2.7.1 Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi aspek 

dan tempatnya atau objek penelitiannya ,karena dalam penelitian ini peneliti akan 

mengkaji  mengenai bagaimana peran BPOM dalam pengawasan keamanan 

pangan industri rumah tangga serta apa saja hambatan –hambatan yang terjadi 

dalampengawasan keamanan pangan industri rumah tangga.penelitian ini  pun 

akan peneliti lakukan di badan pengawasan obat dan makanan kota pekanbaru. 

sedangkan penelitian terdahulu cenderung membahas mengenai ketidakjelasan 

waktu pengawasan  di badan pengawasan obat dan ,makanan. 

 

2.8 PANDANGAN ISLAM  

Pada dasarnya seluruh makanan yang ada di muka bumi, baik di daratan 

maupun    di lautan, berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan adalah halal 

dan diperuntukkan untuk manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Jatsiyah, 

45:13, sbb.: 

ُرونَ  َر َلُكْم َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا ِمْنُه ِإنَّ ِفي َذِلَك ََليَاٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ  (31) َوَسخَّ

Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi 

semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. 

Namun demikian, ada beberapa jenis makanan yang haram 

dikonsumsi  karena mengandung najis, membahayakan kehidupan, atau terkait 

dengan hak milik orang lain 
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Allah telah membuat kreteria makanan  yang boleh dikonsumsi dengan 

standar halalan thayiban. Term  halalan di sini berarti jenis makanan yang 

diperbolehkan  dikonsumsi dan tidak diharamkan. Sedangkan term thayyiban 

berarti semua jenis makanan yang memberi manfaat manusia karena telah 

memenuhi syarat kesehatan (misalnya: gizi, protein, higienis, dll.)  tidak najis, 

tidak memabukkan, tidak membawa pengaruh negatif bagi kesehatan fisik dan 

psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal. Allah berfirman dalam surat   Al-

Baqarah, 2: 168,  sbb.: 

ْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم عَ  ا ِفي اْْلَْرِض َحََلًًل طَيًِّبا َوًَل تَ تَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ  (361ُدوٌّ ُمِبيٌن)يَاأَي َُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 

bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.  

 

2.9   DEFINISI KONSEP 

Definisi konsep adalah istilah dan efisiensi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian ,keadaan ,kelompok atau individu 

yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu social (Singarimbum,2006:23). 

Konsep –konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak ,maka 

agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian ,maka 

dimasukan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukan 

pada telaah pustaka . definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian 

yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya ,yaitu dengan 

mendefinisikan sebagai berikut: 
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a. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau 

wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

b. BPOM adalah badan pengawasan obat dan makanan sebuah lembaga 

masyarakat diindonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-

obatan dan makanan di seluruh indonesia, salah satu nya dikota 

pekanbaru  

c. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang 

sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

d. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran yang dapat menganggu  

kesehatan manusia.  

e. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 

air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. 

f. PIRT adalah pangan industry rumah tangga yang memiliki modal yang 

terbatas sehingga sangat perlu diawasi keamanan pangan yang dihasilkan. 
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2.10 KONSEP OPERASIONAL 

 Konsep operasional adalah batasan atau rincian –rincian kegiatan yang 

diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur dan gejala –

gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut.untuk menghindari kesalan 

dalam penafsiran istilah yang digunakan serta memudahkan pemahamannya 

maka operasionalkan  beberapa konsep yang  dipakai. 

Tabel 2.1   

Konsep Operasional 

 

Referensi Indikator 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan 

Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 

2014, Unit Pelaksana Teknis di 

lingkungan BPOM  

1. Pengaturan, regulasi dan standarisasi 

dari obat dan makanan yang beredar. 

2. Lisensi dan sertifikasi industri di 

bidang farmasi berdasarkan cara-cara 

produksi yang baik. 

3. Evaluasi produk sebelum diizinkan 

beredar dan masuk ke pasaran. 

4. Post Marketing Vigilans termasuk 

sampling dan pengujian laboratorium, 

pemeriksaan sarana produksi dan 

distribusi, penyidikan dan penegakan 

hukum. 

5. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan 

pengawasan obat dan makanan 

(Internal). 

6. Komunikasi, informasi dan edukasi 

publik termasuk peringatan publik 

(Publik Warning). 
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2.11 KERANGKA BERFIKIR 

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala 

BPOM Nomor 14 Tahun 2014, dan 

bahan berbahaya 

Pengaturan, regulasi dan 

standarisasi  

Evaluasi produk sebelum 

diizinkan beredar 

Lisensi dan sertifikasi 

industri 

Post Marketing Vigilans 

termasuk sampling 

Komunikasi, informasi dan 

edukasi publik termasuk 

peringatan publik (Publik 

Warning 

Riset terhadap pelaksanaan 

kebijakan 


