
 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan menuju ke era globalisasi. 

Dalam perkembangan ini Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah 

dari aspek kesehatan. Kesehatan manusia dipengaruhi dari gizi yang dikonsumsi. Salah 

satu gizi yang penting untuk dikonsumsi adalah protein hewani. Hal ini menyebabkan 

meningkatnya konsumsi protein hewani di Indonesia. Contoh sumber protein hewani 

yang sering dikonsumsi adalah daging, ikan dan telur. Akan tetapi harga protein hewani 

daging dan ikan dirasa masih cukup mahal, sehingga banyak masyarakat yang 

menjadikan telur sebagai sumber proteinnya. 

 

Telur merupakan bahan pangan dari hasil ternak unggas yang mengandung banyak gizi, 

mudah dicerna serta memiliki rasa yang enak. Telur merupakan sumber protein yang 

ideal bagi anak-anak, remaja dan dewasa serta mudah didapatkan. Selain hal tersebut 

telur juga memberikan energi yang baik dan memiliki asam amino yang baik bagi 

tubuh. Telur mengandung banyak vitamin diantaranya sumber vitamin A, vitamin B2, 

niasin, tiamin, riboflavin, vitamin E dan vitamin D (Derbyshire & Gibson, 2010). 

Namun banyak isu negatif yang beredar dikalangan konsumen dan masyarakat. Mulai 

dari isu kandungan kolestrol yang tinggi, residu hormon serta kandungan antibiotik 

dalam telur. Konsumen juga perlu tahu kandungan apa saja yang berada di dalam telur. 

Perlunya tanggapan yang bijak, pengetahuan serta fakta mengenai telur tersebut dari 

masyarakat mendorong beberapa penjual telur untuk membuat telur dalam kemasan 

dengan info lengkap seputar produk (label pangan). 

 

Label pangan menjadi salah satu sarana informasi dari penjual kepada konsumen mengenai 

produk pangan tersebut. Kejujuran penjual dalam membuat label pangan sangat diperlukan. 

Hal ini akan menyebabkan terbangunnya kepercayaan konsumen dengan produk pangan 

tersebut. Pemberian label pangan ini juga dapat menarik minat konsumen untuk membeli. 

Bagi konsumen, label pangan merupakan instrumen yang penting dalam kemasan pangan. 

Label pangan ini akan mempermudah konsumen untuk menentukan pilihannya dalam 

membeli produk pangan yang dibutuhkan. Dengan berbagai informasi yang tertera pada 

kemasan, diharapkan konsumen tidak keliru dalam membeli produk. 
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Label pangan pada produk telur ayam dalam kemasan memiliki informasi yang 

berbeda-beda. Sebagai contoh terdapat klaim dari produsen mengenai telur ayam yang 

rendah kolesterol, kaya akan omega 3, bebas hormon dan antibiotik, serta keterangan 

telur organik. Selain hal tersebut pada label pangan telur ayam dalam kemasan juga 

terdapat komponen penting lainnya seperti penjaminan mutu produk dan komponen 

penting lainnya. Sehingga informasi tersebut harus diinterpretasikan dengan benar oleh 

konsumen. 

 

Disisi lain, beberapa permasalahan timbul dari adanya label pangan seperti ketidakpahaman 

konsumen dalam memahami setiap informasi yang ada pada label pangan sehingga mereka 

mengalami kesulitan untuk memilih produk sehat. Kemampuan konsumen untuk 

menginterpretasikan ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimilikinya, sehingga 

pengetahuan mengenai label pangan diduga dapat mempengaruhi suatu pembelian produk. 

Hal ini mendorong kami untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden mengenai telur 

ayam dan label pangan beserta sikap dan praktek responden terkait label pangan pada telur 

ayam dalam kemasan serta menganalisis hubungannya. 

 

1.2.Tinjauan Pustaka 
 

1.2.1. Telur Ayam Dalam Kemasan 
 

Telur dalam kemasan adalah telur yang dikemas dengan bahan pengemas seperti 

kardus, pulboardbox dan untuk pengemas yang lebih modern dapat menggunakan 

kombinasi plastic dan karton, folding box, kotak plastic dan molded plastic foam egg 

carton. Pengemasan telur ayam ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan kerusakan 

telur. Kerusakan telur dapat terjadi karena kontaminasi bakteri dan kapang yang ada di 

sekitarnya. Selain hal tersebut telur dalam kemasan juga dapat meminimalisir respirasi 

yang terjadi pada telur. Pengemasan pada produk telur ini biasanya juga disertakan 

dengan label pangan yang memuat berbagai informasi mengenai produk tersebut. 

 

1.2.2. Label Pangan 
 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1996 yang dimaksud dengan label pangan 

pada kemasan adalah keterangan yang berhubungan dengan pangan dalam bentuk 

gambar, tulisan atau keduanya yang ditempelkan atau diletakan pada bagian kemasan 

pangan. Pada Bab IV Pasal 30-35 dari Undang-Undang ini diatur hal-hal yang berkaitan 
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dengan pelabelan dan periklanan bahan pangan. Tujuan dari pemberian label pangan ini 

adalah untuk memberikan informasi mengenai isi produk serta memberikan petunjuk 

cara pengolahan maupun penyimpanan yang tepat pada konsumen dan memberikan rasa 

aman pada konsumen (BPOM,2011). Tujuan dari pemberian label kemasan adalah 

memberikan informasi mengenai isi produk tanpa harus melihat isi produk (Cowburn & 

Stockley, 2005). Menurut Onay et al (2011), label pangan dapat menumbuhkan rasa 

kepercayaan pada suatu produk tertentu. 

 

Label pangan juga dapat menjadi sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen. 

Konsumen dapat mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut serta 

hal-hal yang berkaitan dengan informasi atau lokasi pembuatan produk. Dengan adanya 

label pangan, diharapkan konsumen dapat memiliki manfaat yang optimum dari produk 

pangan tersebut. Menurut Undang-Undang RI No. 7 tahun 1996 tentang Pangan ada 

beberapa informasi pada label pangan yang sifatnya tidak boleh menyesatkan 

konsumen. Berikut beberapa hal yang perlu dicantumkan pada label pangan: 

 

• Nama produk 
 

Nama produk harus ditulis dengan jelas dan bila perlu dapat menggunakan dua bahasa 

(salah satu bahasa internasional). 

 

• Daftar bahan yang digunakan 
 

Bahan penyusun dalam produk pangan harus dicantumkan secara lengkap. 

 

• Berat bersih atau isi bersih 
 

Berat bersih dinyatakan dalam satuan metrik. Untuk makanan padat dinyatakan dengan 

satuan berat, sedangkan makanan cair dengan satuan volume. Untuk makanan semi 

padat atau kental dinyatakan dalam satuan volume atau berat. Untuk makanan padat 

dalam cairan dinyatakan dalam bobot tuntas. 

 

• Nama dan alamat lengkap pihak yang memproduksi atau memasukan pangan di 

wilayah Indonesia 
 

Nama serta alamat lengkap dan nomor telepon perusahaan harus tertera pada label 

pangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses pada konsumen apabila terdapat 

saran atau komplen dari konsumen. 
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• Keterangan halal 
 

Pencantuman tulisan halal diatur oleh keputusan bersama Menteri Kesehatan dan 

Menteri Agama Mo. 427/MENKES/SKB/VIII/1985. Makanan halal adalah makanan 

yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah 

menurut hukum-hukum agama Islam. Produsen yang mencantumkan tulisan halal pada 

label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan 

tersebut bagi pemeluk agama Islam. Saat ini kehalalan suatu produk harus melalui suatu 

prosedur pengujian yang dilakukan oleh tim akreditasi oleh LP POM MUI, badan POM 

dan Departemen Agama. 

 

• Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa 
 

Umur simpan produk pangan biasa dituliskan sebagai Best before date yang bearti produk 

masih dalam kondisi baik dan masih dapat dikonsumsi beberapa saat setelah tanggal yang 

tercantum terlewati. Sedangkan Use by date : produk tidak dapat dikonsumsi, karena 

berbahaya bagi kesehatan manusia (produk yang sangat mudah rusak oleh mikroba) setelah 

tanggal yang tercantum terlewati. Permenkes 180/Menkes/Per/IV/1985 menegaskan bahwa 

tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa wajib dicantumkan secara jelas pada label, setelah 

pencantuman best before / use by. Produk pangan yang memiliki umur simpan 3 bulan 

dinyatakan dalam tanggal, bulan, dan tahun, sedang produk pangan yang memiliki umur 

simpan lebih dari 3 bulan dinyatakan dalam bulan dan tahun. 

 
 

Berdasarkan PP nomor 28 tahun 2004, selain hal-hal tersebut ada beberapa spesifikasi 

standar label pangan lainnya yang belum tercantum dalam undang-undang yang telah 

ditentukan yaitu: 
 

• Sertifikasi mutu pangan 
 

Sertifikasi mutu pangan adalah kegiatan penerbitan sertifikasi terhadap produk pangan 

yan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sertifikat mutu pangan akan 

diberikan kepada produsen dari lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi dan 

menyatakan bahwa produk pangan tersebut sudah memenuhi standar mutu pangan yang 

ditetapkan. 
 

• Klaim kandungan gizi 
 

Klaim pada label kemasan pangan diatur dalam peraturan BPOM, RI 2016. Klaim 

merupakan bentuk uraian yang menyatakan karakteristik atau sifat tertentu suatu pangan 
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yang berhubungan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan atau 

faktor mutu laninnya (BPOM, 2016). 

 

1.2.3. Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Konsumen 
 

Pengetahuan produk adalah pemahaman tentang barang atau layanan/jasa yang mungkin 

mencakup setelah diperoleh informasi tentang perusahaan aplikasi, fungsi, fitur, 

penggunaan dan dukungan persyaratan. Sebuah bisnis perwakilan penjualan adalah 

contoh dari suatu individu yang biasanya diharapkan memperoleh pengetahuan produk 

yang cukup tentang barang dan jasa yang mereka bertanggung jawab untuk menjual ke 

konsumen (Anisa et al, 2017). Pengetahuan produk akan menjadi sumber bagi 

konsumen untuk terciptanya rasa percaya pada produk, dengan adanya pengetahuan 

tentang produk konsumen akan mengetahui dan percaya bahwa produk yang 

dikonsumsi bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan sehingga konsumen yang memiliki 

pengetahuan tentang produk tersebut akan melakukan keputusan pembelian ulang. 

 

Pengetahuan konsumen sangat penting dalam pembelian suatu produk. Pengetahuan ini 

akan mempengaruhi konsumen dalam memahami setiap informasi yang terdapat pada 

label pangan. Menurut Marietta et al (1999), pengetahuan konsumen terhadap suatu 

produk akan berkorelasi secara positif dengan penggunaan label pangan pada suatu 

produk. Kim et al (2000) juga mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dari 

tingkat pengetahuan terhadap praktek konsumen. Terdapat tiga bagian dari pengetahuan 

konsumen. Yaitu pengetahuan produk, pembelian dan pemakaian. Pengetahuan produk 

meliputi kategori produk, manfaat, keuntungan fungsional, harga, dan manfaat. 

Pengetahuan produk ini diperlukan agar konsumen mendapatkan kepuasan yang 

maksimal dari produk tersebut (Peter & Olson, 2013). Pengetahuan produk ini bisa 

didapatkan dari pengalaman penggunaan produk, seperti periklanan, interaksi dengan 

tenaga penjual, informasi dari teman atau media, pengambilan keputusan yang 

sebelumnya atau penggunaan produk, dan ingatan konsumen. Simamora (2002) juga 

menjelaskan bahwa semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen juga 

akan berpengaruh terhadap keputusan beli konsumen terhadap suatu produk. 

 

Konsumen adalah orang yang memakai dan menggunakan jasa dan barang yang tersedia. 

Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, konsumen 



6 
 
 

 

memiliki hak penuh dalam menentukan produk atau jasa yang akan digunakannya. 

Terdapat tiga bidang yaitu pengetahuan produk, pembelian dan pemakaian. 

Pengetahuan mengenai produk yang akan dibeli merupakan faktor yang penting dari 

perilaku konsumen. Pengetahuan produk dapat dilihat melalui atribut dari produk itu 

sendiri. Pengetahuan ini akan membuat konsumen menjadi yakin akan produk yang 

akan mereka beli (Ishak & Zabil, 2017). Pengetahuan konsumen mengenai pengertian 

dari label pangan akan mempermudah konsumen untuk mengiterpretasikan produk 

tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut (Cowburn & Stockley, 2005). 

Pengetahuan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku suatu konsumen. 

 

Sikap konsumen merupakan respon atau tindakan individu yang terjadi secara tertutup 

terhadap stimulus atau objek tertentu yang didapat. Sikap merupakan kesiapan suatu 

individu bukan suatu tindakan namun suatu penghayatan kepeada suatu objek tertentu. 

Tingkatan dalam hal sikap meliputi menerima, merespon, menghargai dan bertanggung 

jawab (Notoatmodjo, 2007). Terdapat dua faktor yang mempengaruhi sikap individu 

yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam individu itu sendiri 

dalam menerima, mengolah dan memilih diterima atau tidaknya suatu objek. Hal ini 

dapat dipengaruhi oleh faktor motif, psikologis dan fisiologis. Faktor eksternal 

merupakan faktor yang didapat dari luar individu berupa rangsangan untuk mengubah 

dan membentuk sikap seseorang. Faktor eksternal ini di dapat dari suatu pengalaman 

dan pengaruh kebudayaan individu lain. 

 

Perilaku konsumen Merupakan tindakan suatu individu yang dapat diamati dan dipelajari. 

Perilaku merupakan tanggapan atau respon atau reaksi dari individu terhadap rangsangan 

yang didapat dari individu lain. Faktor terjadinya perilaku dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor penguat (Notoadmodjo, 2005). 

Faktor predisposisi dapat dipengaruhi karena adanya pengetahuan, sikap, kepercayaan, 

keyakinan, nilai-nilai dan tradisi. Faktor pemungkin pada hal ini merupakan faktor yang 

memfasilitasi untuk terjadinya perilaku tersebut sebagai contoh yaitu makanan bergizi, 

adanya uang dan lain-lain. Faktor penguat merupakan faktor pemerkuat terjadinya suatu 

perilaku dari individu. Hal ini bisa terjadi pada individu yang sebenarnya tahu serta mampu 

dalam berperilaku yang benar namun tidak melakukannya. 
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Faktor ini dapat berupa anjuran dari invidu lain yang dapat merubah perilaku individu 

tersebut. 

 

1.3. Tujuan 
 

1. Menganalisis pengetahuan mengenai telur ayam dan label pangan serta sikap dan 

praktek responden terkait label pangan pada telur ayam dalam kemasan 
 

2. Mengetahui hubungan pengetahuan responden terhadap sikap dan praktek responden 

terkait label pangan produk telur ayam dalam kemasan 
 

3. Mengetahui hubungan antara sikap dengan pratek responden terkait label pangan 

pada produk telur ayam dalam kemasan 


