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Mukaddimah 
Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan tujuan pembangunan berkelanjutan yang 

mengidentifikasi tujuh belas inisiatif untuk diterapkan dan dicapai di seluruh dunia 

pada tahun 2030 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga global. 

Pemberantasan kemiskinan, pemerataan akses pendidikan dan jaminan ketahanan 

pangan merupakan pilar utama untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan 

berkelanjutan. Tantangan terbesar adalah tentang memastikan dan mempertahankan 

pasokan pangan berkualitas yang memadai dengan biaya yang terjangkau melalui 

program dan inisiatif ketahanan pangan. Ada kebutuhan untuk mengembangkan 

ekosistem non-eksploitatif yang berkelanjutan dan kondusif untuk melindungi setiap 

warga dunia secara aman tanpa memandang praktik budaya atau keyakinan. 

Ekosistem akan berfungsi sebagai blok bangunan untuk mendukung program dan 

inisiatif ketahanan pangan yang berkelanjutan. Halal adalah sistem nilai dan gaya 

hidup yang dianut oleh Muslim yang membentuk hampir 25% penduduk global dan 

merupakan agama yang paling cepat berkembang dibandingkan dengan agama lain. 

Halal adalah tolok ukur kualitas dan keamanan produk selain dari menjaga 

keselamatan generasi masa depan melalui non eksploitasi lingkungan dan sumber 

daya alam. Ekosistem halal yang berkelanjutan menyediakan lingkungan yang 

kondusif untuk mengatur hidup yang berkualitas dan sehat, dan gaya hidup yang 

berkelanjutan dalam kerangka yang diperbolehkan dan halal sebagaimana 

didefinisikan oleh konsep halal, sehingga memberikan platform alternatif untuk 

mendukung dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diprakarsai oleh 

Persatuan Bangsa-Bangsa. Ekosistem halal tertanam dengan nilai-nilai dan praktik 

universal yang terdiri dari sektor-sektor ekonomi yang saling bergantung erat yang 

mencakup kegiatan, layanan, dan peraturan pertanian hulu dan hilir. Ekosistem halal 

secara efektif mendukung rantai pasokan makanan halal yang berfungsi sebagai blok 

bangunan inti untuk ketahanan pangan halal yang berkelanjutan. Dengan demikian, 

ekosistem halal berkelanjutan akan berfungsi sebagai lingkungan yang kondusif 

untuk mencapai tujuan utama ketahanan pangan halal yang berkelanjutan; 

ketersediaan dan aksesibilitas pangan halal berkualitas. Baik indikator pembangunan 

berkelanjutan; pengentasan kemiskinan dan hidup sehat didorong dan tertanam dalam 

ekosistem halal 
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#01 

Ekosistem Halal, sebuah Alternatif dan Platform 

Pengembangan Halal Berkelanjutan 
Mohd Azemi Mohd Noor, Muhammad Nusran 

Pengantar 

Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan tujuan pembangunan 

berkelanjutan mengidentifikasi tujuh belas inisiatif untuk diterapkan dan dicapai di 

seluruh dunia pada tahun 2030. Ini adalah cetak biru untuk mencapai masa depan 

yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk semua yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup warga global. Kunci Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan Persatuan Bangsa-Bangsa adalah tentang mempertahankan gaya hidup 

dan hidup sehat berkualitas. Pemberantasan kemiskinan, pemerataan akses 

pendidikan dan jaminan ketahanan pangan merupakan pilar utama untuk mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Tantangan terbesar untuk mencapai dua kunci Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(SDG) ini adalah tentang memastikan dan mempertahankan pasokan pangan 

berkualitas yang memadai dengan biaya yang terjangkau melalui program dan 

inisiatif ketahanan pangan. Tiga indikator utama SDG adalah pengentasan 

kemiskinan, kelaparan nihil dan kesejahteraan sehat yang secara inheren didukung 

oleh ketahanan pangan yang efektif dan berkelanjutan. Kerangka kebijakan 

pembangunan berkelanjutan Persatuan Bangsa-Bangsa pada dasarnya didasarkan 

pada nilai-nilai dan praktik konvensional. Definisi keamanan pangan saat ini tidak 

cukup menjawab masalah yang terkait dengan halal; kebutuhan sekitar 25% dari 

populasi dunia. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk mengembangkan ekosistem 

non-eksploitatif yang berkelanjutan dan kondusif untuk memastikan warga dunia 

terlepas dari praktik budaya atau keyakinan untuk mencapai kualitas hidup yang 

diinginkan melalui ketahanan pangan berkelanjutan. Ekosistem halal yang 

berkelanjutan menyediakan lingkungan yang kondusif untuk mengatur kualitas dan 

kehidupan yang sehat, dan gaya hidup yang berkelanjutan dalam kerangka yang 

diizinkan dan halal sebagaimana didefinisikan oleh konsep halal, sehingga 

memberikan platform alternatif untuk mendukung dan mencapai Keberlanjutan yang 

diprakarsai oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. 

 

 

Halal Adalah Sistem Nilai 

Halal adalah istilah Arab yang mengandung arti halal atau halal dan 

kebalikan dari halal adalah haram; dilarang atau melanggar hukum. Dilarang bagi 

Muslim untuk mengkonsumsi produk dan jasa haram. Halal adalah sistem nilai dan 

gaya hidup; dianut oleh Muslim yang membentuk hampir 25% dari penduduk global 

dan merupakan agama yang tumbuh paling cepat dibandingkan dengan agama lain. 

Halal berlaku untuk semua aspek kehidupan baik produk maupun layanan. Gaya 

hidup mengacu pada cara hidup kita sehari-hari yang menggabungkan berbagai 

prinsip, nilai, dan standar hidup yang telah kita anut dalam hidup kita. Secara holistik 

konsep halal dalam Islam memiliki motif yang sangat spesifik untuk menjaga dan 

melestarikan nilai-nilai agama dan gaya hidup sehat. Halal juga memasukkan elemen 

kesadaran lingkungan untuk lingkungan yang berkelanjutan untuk kehidupan yang 
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lebih baik bagi generasi masa depan dan yang lebih penting, harus non-eksploitatif 

terhadap ekosistem dan umat manusia. Halal secara holistik melarang eksploitasi 

berlebihan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang dapat berdampak negatif 

terhadap kualitas hidup yang dinikmati umat manusia dan akibatnya secara signifikan 

menguras pasokan sumber daya alam yang melimpah. Halal itu sendiri secara inheren 

dapat dibenarkan dan siap tertanam dalam ekonomi hijau melingkar yang didorong 

oleh teknologi hijau. Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak 

terkendali dapat berkontribusi terhadap kemungkinan perubahan iklim dan 

diperparah dengan penerapan teknologi pemrosesan yang tidak ramah lingkungan 

yang dapat mencemari lingkungan melalui pembentukan berbagai bentuk dan 

kuantitas limbah beracun yang merusak lingkungan. Skenario tersebut juga dapat 

mengancam rantai pasokan pangan, pilar ketahanan pangan berkelanjutan. Halal juga 

menentukan harga diri dan integritas sehingga menjaga lingkungan yang harmonis 

dalam masyarakat dengan budaya dan keyakinan yang beragam. 

Kesadaran nasional terhadap Sertifikat Halal saat ini belum mengalami signifikan 

pengembangan. Stagnasi yang terjadi pada aturan validasi jaminan halal di Indonesia 

tersebut membutuhkan gerakan nasional agar masyarakat Indonesia cepat mendapat 

perlindungan dari pemerintah akan pemenuhan haknya sebagai warga negara, dengan 

fokus pada aturan halal pangan, obat-obatan dan kosmetik yang digunakan. 

Kesadaran halal dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halal pengetahuan dengan 

sering mengikuti perkembangan halal atau acara pameran halal, atau pelatihan halal 

dan sejenisnya, serta faktor waktu proses sertifikasi halal (Nusran et al., 2018). 

Halal tidak hanya sekedar sertifikasi produk akhir atau hanya terbatas pada bahan 

baku dan bahan semata tetapi juga melibatkan seluruh proses penanganan produk 

halal sebelum dikonsumsi oleh umat Islam. Seluruh rantai pasokan makanan mulai 

dari peternakan hingga meja makan harus mematuhi standar dan praktik halal. Ini 

termasuk jenis bahan baku sehat yang hanya berasal dari sumber halal dan 

bersertifikat aman. Halal saja belum tentu berarti produk yang dikonsumsi berkualitas 

baik dan aman. Halal harus dilengkapi dan memenuhi persyaratan 'toyyiban'. 

Toyyiban menanamkan aspek kebersihan dan proses higienis sehingga menjamin 

keamanan dan kualitas produk halal. Halal adalah tolok ukur kualitas dan keamanan 

produk karena produk bersertifikat halal memenuhi standar jaminan kualitas yang 

diakui secara internasional seperti Good Manufacturing Practice (GMP) dan Hazard 

Analysis Critical Control Points untuk keamanan dan keutuhan produk makanan. 

 

Ekosistem Halal 

Ekosistem halal (Gambar 1) dilekatkan dengan nilai-nilai holistik dari praktik 

halal yang terdiri dari sektor ekonomi yang saling bergantung erat yang mencakup 

aktivitas pertanian hulu dan hilir, pembuatan produk, dan layanan yang mencakup 

lembaga keuangan. Mempertahankan ekosistem halal pada umumnya membutuhkan 

upaya sinergis dan kolaboratif dari stakeholders terkait, termasuk pemerintah sebagai 

regulator yang berperan penting untuk melindungi integritas halal melalui penegakan 

hukum dan regulasi terkait halal. Kebijakan dan tindakan yang mengatur ekosistem 

halal perlu dirumuskan dengan memasukkan unsur halal dan toyyiban pada produk 

dan prosesnya. Ini merupakan elemen kunci untuk pengembangan dan implementasi 

ekosistem halal. Baik petani maupun produsen harus secara efektif 

mengkomunikasikan peran mereka untuk mempertahankan integritas halal dengan 
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mematuhi dan menyesuaikan dengan berbagai standar dan praktik halal dalam 

teknologi pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi mereka. Mempertahankan 

ekosistem halal membutuhkan interaksi yang efektif dengan sektor ekonomi lain yang 

mencakup media untuk komunikasi yang efektif dan penyebaran informasi yang 

relevan. Media digital secara efektif bertindak sebagai alat pemasaran untuk 

mempromosikan produk dan layanan halal secara global terlepas dari ukuran 

perusahaannya. Dukungan dan komitmen berkelanjutan dari lembaga keuangan 

sangat penting untuk usaha terkait halal yang dikembangkan sebagai spin off dari 

rantai pasokan makanan halal. Pembiayaan dalam bentuk microfinancing berbasis 

syariah akan melahirkan wirausaha kecil yang berkelanjutan dan terlibat dalam usaha 

halal. Sumber daya manusia yang kompeten dan berpengetahuan luas berfungsi 

sebagai pendorong untuk mempertahankan ekosistem halal. Pelatihan sumber daya 

manusia yang kompeten dan berpengetahuan luas terkait dengan standar dan praktik 

halal akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelestarian ekosistem 

halal. Investasi untuk pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung dan 

menopang ekonomi halal sangat penting untuk keberlanjutan ekosistem halal. Setiap 

sektor ekonomi ekosistem halal mungkin secara langsung berdampak pada program 

dan inisiatif ketahanan pangan berkelanjutan. Selain sektor primer tersebut, 

ekosistem semakin ditingkatkan dengan layanan terkait gaya hidup seperti perhotelan 

dan pariwisata. Ekosistem halal berkelanjutan menyediakan lingkungan yang 

kondusif untuk mengatur kualitas dan hidup sehat, dan gaya hidup berkelanjutan 

dalam kerangka yang diizinkan dan halal sebagaimana didefinisikan oleh konsep 

halal, sehingga memberikan platform alternatif untuk mendukung dan mencapai 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diprakarsai oleh PBB. Ekosistem halal 

mendorong pertumbuhan ekonomi Islam melalui kepatuhan pada standar dan praktik 

halal yang ketat. 

 

 

Gambar 1: Ekosistem Halal mendukung Ketahanan Pangan Halal Berkelanjutan 
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Ekosistem halal berkelanjutan berfungsi sebagai pendorong untuk mencapai 

tujuan utama ketahanan pangan halal berkelanjutan; melalui memastikan 

ketersediaan dan aksesibilitas makanan halal berkualitas bagi umat manusia. 

Ekosistem halal secara efektif mendukung rantai pasokan makanan halal yang 

berfungsi sebagai blok bangunan inti untuk ketahanan pangan halal yang 

berkelanjutan. Masing-masing sektor secara kolektif menyusun agenda bersama 

untuk memastikan keberlanjutan program ketahanan pangan halal. Mempertahankan 

integritas halal adalah faktor penting inti agar ekosistem halal tetap relevan. 

Memastikan integritas halal di sepanjang rantai pasokan makanan dari peternakan ke 

meja adalah tantangan terbesar. 

Ekosistem halal beroperasi secara sinergis dan kooperatif untuk memastikan kedua 

indikator pembangunan berkelanjutan; pengentasan kemiskinan dan hidup sehat 

dapat dicapai dalam kerangka waktu yang diinginkan. Setiap sektor dari ekosistem 

halal terus tumbuh seiring dengan teknologi saat ini dan perkembangan sosial yang 

memengaruhi gaya hidup setiap warga dunia. Dinamika ekosistem halal memberikan 

fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk menghadapi tantangan yang muncul 

dari skenario ekonomi global yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. 

 

 

Gambar 2: Ekosistem Halal Berkelanjutan 
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Ketahanan Pangan Halal 

Tujuan akhir dari ketahanan pangan adalah tentang pengentasan kemiskinan, 

memastikan tidak ada kelaparan dan mempertahankan gaya hidup sehat. Elemen 

penting dari ketahanan pangan berkelanjutan adalah tentang memastikan 

ketersediaan pangan berkualitas yang dapat diakses oleh semua warga dunia melalui 

konversi dan pemanfaatan bahan baku pangan yang tepat. Rantai pasokan makanan 

yang efektif dan efisien; bercirikan dari farm to table form sebagai pilar pendukung 

agenda ketahanan pangan berkelanjutan. Setiap komponen yang merupakan rantai 

pasok halal; bahan baku, pengolah, pabrikan, penyimpanan, distribusi dan konsumen 

terus terhubung melalui sistem logistik halal untuk menjaga integritas halal. 

Faktor lingkungan (perubahan iklim, pasokan air yang tidak mencukupi, dll.) Dan 

kebijakan pembangunan pertanian dapat berdampak pada ekosistem rantai pasokan 

pangan berkelanjutan; sehingga mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas produk 

yang berkualitas dan lebih aman. Definisi keamanan pangan saat ini tidak cukup 

menjawab masalah yang terkait dengan halal; kebutuhan Muslim yang membentuk 

sekitar 25% populasi dunia. Status kehalalan input dan proses bahan baku tidak 

disebutkan atau ditetapkan secara spesifik, meskipun dianggap lebih aman 

dikonsumsi manusia dari segi kandungan nutrisinya dan bebas dari kontaminan yang 

merugikan. 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

bergantung pada implementasi efektif agenda ketahanan pangan yang pada dasarnya 

didasarkan pada rantai pasokan pangan yang tidak terputus; dari pertanian ke meja. 

Ekosistem halal menyediakan lingkungan yang kondusif untuk ketahanan pangan 

halal berkelanjutan dengan memastikan keberlanjutan integritas halal. Dalam konteks 

ketahanan pangan halal, aspek rantai pasok pangan halal berkelanjutan yang meliputi 

ketersediaan bahan baku dan kepatuhan terhadap standar halal dalam input bahan 

baku, pengolahan, logistik, penyimpanan dan distribusi menentukan keutuhan halal, 

disamping menjamin mutu dan keamanan pangan. makanan halal. Ini adalah faktor 

kritis paling jelas yang memengaruhi integritas dan rantai pasokan makanan halal 

yang berkelanjutan. Seluruh rantai pasokan dan nilai tambah harus sesuai dengan 

standar dan praktik halal. 

Sepanjang rantai pasokan makanan, dari pertanian ke meja, mengalami 

pemborosan yang tidak disengaja karena faktor lingkungan yang tak terhindarkan dan 

penanganan pascapanen yang tidak memadai. Limbah dalam berbagai bentuk dan 

kuantitas terus menerus dihasilkan di sepanjang rantai pasokan makanan dan 

seringkali menimbulkan bahaya lingkungan seperti pencemaran yang mempengaruhi 

gaya hidup dan hidup sehat. 

Sekitar sepertiga dari bahan baku makanan yang dapat dimakan terbuang 

percuma karena penanganan pasca panen yang tidak memadai. Kerugian pasca panen 

terutama disebabkan oleh tidak memadai atau tidaknya teknologi proses yang relevan 

yang mencakup logistik, penyimpanan dan distribusi untuk meminimalkan fenomena 

kerusakan yang melekat pada hasil pertanian segar. Limbah yang dihasilkan selama 

pemrosesan pasca panen umumnya disebabkan oleh ekstraksi selektif hanya dari 

bagian bahan mentah yang relatif lebih kecil atau karena teknologi proses yang tidak 

efisien untuk menangani struktur anatomis yang kompleks dari bahan mentah. 

Limbah yang dihasilkan yang tidak disengaja dapat memberi makan sekitar 1 miliar 
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populasi dan dengan demikian akan secara signifikan mengurangi insiden 

kekurangan gizi dan kelaparan secara global. 

Konsep halal dan toyyiban melarang pemborosan dan penggunaan prosedur 

berbahaya termasuk alat bantu pengolahan. Pelestarian dan pelestarian lingkungan 

yang sehat merupakan tanggung jawab sosial yang tertanam dalam konsep halal dan 

merupakan elemen kunci dari sistem nilai halal untuk memastikan rantai pasokan 

pangan yang tidak terputus ditujukan untuk umat manusia yang membutuhkan 

(Gambar 3). 

Tercapainya zero waste baik pada kegiatan hulu maupun hilir termasuk 

pengolahan hasil pertanian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pencapaian tujuan green circular economy yang antara lain menekankan pada daur 

ulang dan reusable limbah atau produk samping pengolahan industri termasuk limbah 

pertanian. 

Praktik-praktik saat ini yang kebanyakan menggunakan bahan kimia sebagai 

bantuan pemrosesan dapat berkontribusi terhadap akumulasi limbah berbahaya yang 

berdampak pada lingkungan jika tidak ditangani atau diolah dengan benar sebelum 

dibuang ke ekosistem; sehingga mengganggu keseimbangan ekologi dan 

mempengaruhi lingkungan yang berkelanjutan dan hidup sehat. Eksploitasi sumber 

daya hijau yang berlebihan akan segera menjadi sangat diunggulkan dengan dorongan 

laba sebagai tujuan utama kecuali kebijakan yang adil dan merata berdasarkan halal 

dan toyyiban benar-benar dimasukkan dan diterapkan. Halal itu sendiri secara inheren 

dapat dibenarkan dan siap tertanam dalam ekonomi hijau melingkar yang didorong 

oleh teknologi hijau. 

 

 
Gambar 3: Model Ketahanan Pangan Halal Berkelanjutan yang Didorong oleh 

Ekosistem Halal 
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Minimisasi limbah adalah strategi untuk memastikan rantai pasokan 

makanan yang berkelanjutan; blok bangunan untuk ketahanan pangan berkelanjutan. 

Limbah dalam bentuk dan kuantitas yang berbeda terus menerus dihasilkan di 

sepanjang rantai pasokan makanan. Pemborosan yang begitu besar dapat berdampak 

negatif terhadap ketersediaan sumber bahan baku pangan yang sangat diinginkan 

untuk mempertahankan ketahanan pangan, pilar penting untuk tujuan pembangunan 

berkelanjutan. Mengelola limbah dengan cara yang sesuai dengan praktik halal dan 

toyyiban akan berkontribusi pada terciptanya rantai pasokan halal yang inklusif untuk 

komoditas pangan mentah yang terdiri dari bagian komoditas pangan yang dapat 

dimakan dan tidak dapat dimakan. Bagian limbah pertanian yang dapat dimakan atau 

tidak dapat dimakan kaya nutrisi dan secara karakteristik merupakan substrat yang 

sesuai untuk isolasi dan konversi menjadi produk bernilai tambah atau turunan yang 

relevan. Mengelola limbah yang dihasilkan di sepanjang rantai pasokan makanan 

halal dapat menciptakan peluang berbagai ukuran wirausahawan sosial halal yang 

didukung oleh ekosistem halal yang ada. Dinamika ekosistem halal siap menampung 

dan mendorong inisiatif menciptakan kekayaan dari limbah. Menerapkan teknologi 

hijau inovatif yang berbasis pada halal dan toyyiban memberikan solusi berkelanjutan 

untuk memastikan integritas halal untuk makanan halal yang berkualitas dan lebih 

aman dengan sedikit limbah. Rantai pasokan makanan halal yang berasal dari bahan 

baku halal sehat yang diproses dengan teknologi ramah lingkungan, menghasilkan 

limbah minimum yang dapat didaur ulang dan dapat digunakan kembali. Limbah 

yang dihasilkan terutama bebas dari komponen berbahaya tetapi mungkin masih 

mengandung nutrisi berharga yang dapat digunakan untuk konsumsi manusia melalui 

pemrosesan lebih lanjut dan pengayaan atau fortifikasi nutrisi. "Pemborosan" itu 

sendiri; tergantung komposisinya dapat digunakan sebagai substrat atau komponen 

fungsional untuk biokonversi menjadi produk bernilai tambah sehingga memenuhi 

strategi minimisasi limbah dan zero waste yang secara jelas ditekankan oleh konsep 

halal dan toyyiban serta tertanam dalam ekonomi sirkular. 

 

 

Gambar 4: Jalan Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
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Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa mengorbankan unsur 

integritas halal untuk kepentingan Muslim dan Non-Muslim memerlukan kebijakan 

dan tindakan untuk mendukung dan meningkatkan rantai pasokan pangan halal yang 

berkelanjutan, pilar ketahanan pangan halal berkelanjutan (Gambar 4). Indikator 

pembangunan berkelanjutan dapat diukur dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk 

kebijakan dan tindakan ketahanan pangan halal berkelanjutan yang efisien dan 

efektif. Ekosistem halal memiliki peran yang signifikan dalam setiap aspek elemen 

penyumbang tujuan pembangunan berkelanjutan. 

 

Kesimpulan 

Agenda ketahanan pangan saat ini tidak cukup membahas masalah-masalah 

yang berkaitan dengan halal yang jika tidak dapat mempengaruhi mata pencaharian 

Muslim. Upaya terpadu diperlukan di kalangan sarjana Muslim untuk mengangkat 

isu halal dalam agenda ketahanan pangan ke platform yang relevan. Halal harus 

diartikan secara holistik yang merupakan sistem nilai dan gaya hidup. Ekosistem 

ketahanan pangan halal dapat menciptakan peluang untuk berbagai ukuran usaha 

bisnis yang terkait dengan makanan yang mematuhi nilai dan praktik halal dan usaha 

tersebut akan tumbuh dan dipelihara dengan sistem. Peluang ini dapat berkontribusi 

pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Memanfaatkan 

dinamisme ekosistem halal, agenda tentang mempertahankan rantai pasokan 

makanan halal melalui strategi minimisasi limbah sebagian akan menawarkan solusi 

berkelanjutan yang berdampak pada lingkungan. Penerapan standar dan praktik halal 

dan toyyiban dalam agenda ketahanan pangan global dan ekonomi sirkular hijau 

memberikan kerangka pembangunan yang kondusif bagi kewirausahaan sosial 

melalui berbagai peluang yang diciptakan oleh sistem ketahanan pangan halal yang 

didukung dan ditingkatkan oleh ekosistem halal. 
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#02 

Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan 

Ekonomi Daerah 
Ahmad Musyahid, Muhammad Nusran 

 

 

Pengantar 

Penelitian ini membahas tentang pariwisata halal sebagai instrumen diplomasi 

publik Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan ekonomi 

daerah, karena potensi wisata halal yang besar diharapkan dapat memiliki pengaruh 

terhadap perekonomian daerah terutama bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai 

destinasi wisata halal. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan konsep diplomasi publik dan konsep pariwisata halal. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa diplomasi publik Indonesia dengan menampilkan diri sebagai 

destinasi wisata halal dianggap berhasil dapat menarik kunjungan wisatawan 

mancanegara terutama wisatawan Muslim dan menarik investasi, serta 

perkembangan wisata halal juga mengalami peningkatan yang positif, sehingga 

dengan meningkatnya kunjungan wisata dan investasi dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan perekonomian daerah sebagai destinasi wisata halal. 

 

Pendahuluan 

Pariwisata merupakan sektor untuk menumbuhkan perekonomian dunia yang 

sangat menjanjikan karena sektor pariwisata juga menjadi sektor yang tahan terhadap 

krisis global dilihat dari perkembangan perjalanan wisata dunia yang mengalami 

perkembangan positif sejak tahun 1950 jumlah perjalanan wisata 25 juta orang, tahun 

1980 mencapai 278 juta orang, 1995 mencapai 528 juta orang, dan 1,1 miliar orang 

pada tahun 2014. . Namun, kawasan Eropa yang menurun nilai tukar mata uang 

terhadap dolar Amerika Serikat justru kawasan tersebut menjadi paling banyak yang 

mendatangkan wisatawan, dengan capaian 609 juta orang dari 1,2 miliar wisatawan 

dunia pada tahun 2015. Sedangkan menguatnya mata uang AS dapat menjadikan 

stimulus bagi wisatawan asal AS untuk melakukan perjalanan wisata. Sedangkan 

pariwisata Indonesia yang pertumbuhan sektor wisatanya tercepat dan menjadi sektor 

ekonomi terbesar karena kontribusi terhadap devisa negara terbesar kedua setelah 

industri kelapa sawit yang mencapai USD 15.965 Miliar pada tahun 2016 sedangkan 

pariwisata menduduki kedua mencapai USD 13.568 Miliar pada tahun 

2016, sedangkan pada tahun 2015 sektor pariwisata berada di posisi keempat yang 

memberikan kontribusi terhadap devisa dengan capaian USD 12.225 Miliar di bawah 

Minyak dan Gas , Kelapa Sawit , BatuBara .  

Untuk menyambut potensi wisata tersebut, Indonesia menjadikan pariwisata 

sebagai sektor utama dalam pembangunan nasional selain 

pertanian/perkebunan, minyak dan gas, serta pertambangan, seperti membuat 

perencanaan pembangunan pariwisata tahun 2015-2019. 240 triliun sedangkan pada 

tahun 2014 hanya mencapai Rp. 120 triliun. Dalam mewujudkan sasaran 

pembangunan tersebut, dilakukan berbagai upaya pembangunan pariwisata, sektor 

ini memiliki perkembangan dalam segmentasinya, saat ini yang cukup pesat 

perkembangannya dan menjadi trend di dunia internasional adalah pembangunan 
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wisata halal. Seperti dalam jurnal Intermestik, penelitian dengan judul Diplomasi 

Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat dalam penelitian tersebut menjelaskan 

pariwisata halal menjadi instrumen dalam melakukan diplomasi publik yang dapat 

meningkatkan kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat. Ada juga penelitian 

dari Intan Komalasari yang berjudul Upaya Indonesia Meningkatkan Daya Saing 

Muslim Friendly Tourism Diantara Negara-Negara OKI dengan hasil penelitian 

bahwa Indonesia menujukkan komitmen dalam pembangunan wisata yang ramah 

terhadap wisatawan Muslim dengan mengalokasikan anggaran secara khusus untuk 

pembangunan wisata halal, melakukan beberapa standarisasi sesuai berdasar pada 

kesepakatan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, serta membuat 

konferensi untuk memperkenalkan konsep wisata halal . 

 

Tinjauan Pustaka 

Ada dua konsep yang dapat menjelaskan tentang fenomena yang diteliti, yaitu 

diplomasi publik sebagai upaya untuk menampilkan diri di dunia internasional agar 

menarik wisatawan dan investasi, dan konsep pariwisata halal sebagai upaya untuk 

menciptakan iklim wisata ramah terhadap wisatawan Muslim yang sesuai dengan nilai- 

nilai dan ajaran Islam. 

Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah beragama islam, sehingga ajaran islam 

mewarnai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungannya dangan makanan dan 

minuman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat. 

Dalam hitungan menit saja dapat gerjadi banyak sekali perkembangan dan kemajuan 

di berbagai bidang. Mungkin hanya masyarakat di daerah sangat terpencil dan statis 

saja yang paling sedikit tersentuh oleh dampak perkembangan ini. 

Perkembangan yang demikian cepat berpengaruh pula pada makanan manusia secara 

global. Pada awal kemerdekaan pemerintah dan pengusaha makanan melakukan 

transaksi bahan mentah atau produk makanan masih sedikit jumlah variasinya, 

sehingga masalah yang muncul karenanya juga sangat terbatas. akan tetapi pada saat 

ini karean perkembnagn teknologi di bidang makanan serta kemudahan dan cepatnya 

transportasi dan komunikasi, tentu diperlukan pencermatan yang lebih baik bukan 

hanya aspek teknologi namun juga aspek budayanya. dalam hal ini aspek kehalalan 

bahan dan produk makanan. Untuk melindungi masyarakat dari makanan dan tidak 

memenuhi standar dan persyaratan kesehatan, pemerintah melakukan pengawasan 

agar makanan yang beredar tidak menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki. 

Namun demikian pada hakekatnya mutu dan keamanan serta kehalalan makanan 

adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri/pengusaha/pedagang 

makanan dan konsumen. Agar pengawasan makanan tersebut berhasil guna, yang di 

tunjang oleh peraturan-peraturan perundangan yang mempunyai aspek legal. Dengan 

demikian rambu-rambu yang menyangkut mutu, keamanan serta kehalalan makanan 

tersebut benar-benar ditaati oleh semua pihak. Sehubungan dengan perundangan 

yang menyangkut makanan halal, hingga saat ini telah diterbitkan peraturan oleh 

instansi terkait baik dari segi produksi maupun dikstribusi makanan halal tersebut. 

Dalam hal ini tentu saja pemerintah tidak berdiri sendiri, akan tetapi di tunjang oleh 

organisasi nono pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dorongan 

dari organisasi-organisasi konsumen lain. 

Telah terbukti, umat islam sangat marah, jika prinsip ajaran agamanya 

dijadikan obyek penipuan, dan usaha tertentu meremehkan vbahkan menghina. 
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Heboh makanan haram selama satu bulan (oktober 1998) terus berkepanjangan. 

Menkes, Menag, Menperindag, DPR dan MUI. sudah turun tangan menenangkan 

umat islam, tetapi umat islam belum puas. Sampai Presidenpun sudah ikut urun 

rembung. Sekali lagi tetap umat islam menuntut jaminan makanan halal yang jelas 

tanda-tandanya untuk jual di pasaran. Betapa tersengatnya hati umat islam indonesia, 

ketika bersedar kabar beberapa jenis makanan: Biskuit (dalam berbagai merek), 

coklat,jelly, susu, ice cream, kecap dan masih banyak lagi, Konon telah di buktikan 

oleh penelitian seorang Dosen di Malang Tri Susanto, bahwa mengandung unsur 

haram.Tegasnya, unsur itu berasal dari babi. 

Kabar ini bertambah bumbu dan keterangannya. Umat islam semakin bertambah 

resah. Ibu-ibu rumah tangga, mengucapkan istighfar dan buru-buru membuang susu 

dancownya, karena merek ini di sebut-sebut mengandung bahan babi. Beberapa pasar 

sawalayan besar di lima wilayah jakarta, melakukan aksi pengamanan secara besar-

besaran (untuk menarik ke gedung), jenis-jenis makanan yang di sebut oleh koran 

pagi ibukota, mengandung unsur haram. Shortening bisa juga disebut dari sumber 

hewani (biasanya disebut dari lemak babi). Jenis yang satu ini memang biasa 

diedarkan di daratan eropa. Artinya, setiap makanan yang mengandung shortening 

(dan khususnya di edarkan di eropa) tentu mengandung babi. 

Bahan lain yang di anggap mengandung unsur haram adalah gelatin, yang biasanya 

di campurkan untuk pembuatan coklat, ice cream, susu, dan jelly. Bahan ini di buat 

dari bahan tulang, kulit, dan otot hewan yang direbus dan diambil sarinya. Di Eropa, 

makanan mengandung gelatin terbuat dari babi. tetapi di indonesia, melalui Dirjen 

POM (Pengawasan obat dan makanan) Depkes. Slamet Susilo dijelaskan bahwa : 

Gelatin yang beredar di indonesia terbuat dari sapi dan telah di buktikan oleh 

pengimportnya dengan sertifikat. 

Adanya jelas kiranya, jika pemerintah kali ini melakukan pengujian ulang secara 

ilmiah melalui laboratorium tehadap setiap makanan/minuman, alat cosmetika, yang 

akhir-akhir inidisebut-sebut mengandung unsur haram. Pengujian dengan tim 

mengikutsertakan MUI dan berbagai organisasi masa islam untuk ikut menjadi saksi 

     Kata ”halal” dan ”haram” merupakan istilah Al Quran dan ini digunakan dalam 

berbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan 

dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Muhammad 

Shalallahu alaihi Wasallam. Halal secara bahasa, artinya sesuatu yang dibolehkan 

menurut syariat. Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi 

penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.” 

Menurut Abû Ja„far al-Tabârî (224-310 H), lafaz halâl berarti terlepas atau terbebas. 

Dari kalangan ulama kontemporer, seperti Yusuf alQaradhawî, mendifniskan halal 

sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah 

memperbolehkan untuk dikerjakan. Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat 

ditarik kesimpulan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk (i) 

dilakukan, (ii) digunakan, atau (iii) diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan 

yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian 

cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang. Dasar yang 

digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, 

tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal lagi thayyib (baik) tercantum dalam 

Alquran dan Hadis. Contoh perintah untuk mengonsumi dan memanfaatkan yang 

halal yaitu: al-Baqarah [2]: 168 dan 172, Q.s. al-Nahl [16]: 412, al- Mâidah [5]: 87 
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dan 88, al-Anfâl [8]: 69, alNahl [16]:114. Dalam ayat-ayat ini kata ”halal” menjadi 

dasar perintah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Menurut 

MUI, syarat kehalalan sebuah produk adalah pertama, tidak mengandung DNA babi 

dan bahan- bahan yang berasal tradisional dari babi. Kedua, Tidak mengandung 

bahan-bahan yang diharamkan seperti; darah hewan. Ketiga, Semua bahan yang 

berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat islam. Keempat, Semua tempat 

penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh 

digunakan untuk daging babi; jika pernah digunakan untuk daging babi atau barang 

yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur 

menurut syariat. (Muhammad Nusran, Dahlan, Rauf, Nur, & Ahmad, 2018) 

 

Sertifikasi Halal  

Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen 

muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan 

agama. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang 

menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal MUI 

ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan 

produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Lembaga Pengkajian Pangan, 

Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM 

MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan 

memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan 

produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi 

pengajaran agama islam yakni boleh atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat 

Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, 

merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat Pembentukan 

LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada 

tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan 

pemeriksaan dan sertifikasihalal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI 

menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota 

Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan 

MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan 

Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang 

menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan 

pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Dalam proses 

dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan Perguruan Tinggi di 

Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. 

Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Univeristas Wahid Hasyim Semarang, serta 

Universitas Muslimin Indonesia Makasar. Sedangkan kerjsama dengan lembaga telah 

terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur 

Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan 

POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal 

pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.(Muhammad Nusran, 
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Gunawan, Razak, Numba, & Wekke, 2018) 

     Kini, dalam usianya yang ke-28 tahun, LPPOM MUI semakin menunjukkan 

eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional 

maupun internasional. Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang 

serta dimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi 

oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 42 lembaga 

dari 25 negara (halalmui.org) Menurut penelitian Zailani, Omar, dan Kepong (2011) 

menyatakan sertifikasi halal sebagai bentuk pengujian terhadap makanan mulai dari 

persiapan, penyembelihan, pembersihan, proses, perawatan, pembasmian kuman, 

penyimpanan, pengangkutan, sebaik mungkin sebaik praktik manajemennya. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal (halal 

certification) adalah persoalan pokok yang berasal dari prinsip agama Islam dan 

prosedur yang membuktikan bahwa suatu produk harus bagus, aman, dan pantas 

untuk dikonsumsi umat muslim. Sertifikasi halal menjamin keamanan suatu produk 

agar bisa dikonsumsi umat muslim. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 69 

tahun 1999 tentang label halal dan iklan menyebutkan label adalah setiap keterangan 

mengenai pangan yang berbentuk gambar,tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk 

lain yang disertakan pada pangan , dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau 

merupakan bagian kemasan pangan. Berikut adalah label halal resmi dari MUI  

     Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang mesti dipenuhi 

agar dapat menjalankan kehidupan sehari hari dengan baik. Perbedaaan jenis kelamin, 

usia, pekerjaan, keadaan,dan lain nya menyebabkan kebutuhan makanan setiap 

manusia itu berbeda. Tak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari 

kegiatan pemenuhan kebutuhan makanan. Oleh karena itu, banyak perusahaan atau 

produsen yang berusaha memenuhi kebutuhan makanan tersebut dengan 

mengembangkan beragam jenis dan inovasi produk. Inovasi produk ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen yang diharapkan akan 

memilih produknya secara berkelanjutan. Konsumen dapat melakukan berbagai cara 

dalam pemilihan produk makanan yang dianggap paling memenuhi kepuasan 

kebutuhannya. Kepuasan tidak hanya diperoleh dari kondisi fisik produk melainkan 

juga ketenangan batin yang dirasakan konsumen ketika mengkonsumsinya. Salah 

satunya adalah kepuasan yang disebabkan oleh perasaan tenang mengkonsumsi 

makanan yang telah dijamin bahan dan kehalalaannya. Jaminan kehalalan makanan 

merupakan hal yang sangat sering dan urgen diperbincangkan oleh masyarakat 

Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jumlah mayoritas penduduk Indonesia merupakan 

muslim. Meskipun pada hakikatnya konsep makanan halal dan baik bukan hanya 

untuk umat Islam saja melainkan untuk masyarakat keseluruhan. (M Nusran, Triana, 

Raehana, Damis, & ..., 2018) 

     Konsep tentang makanan halal dan baik diatur dalam Alquran surat Al Baqarah 

ayat 168, dimana dalam ayat tersebut termaktub makanan halal dan baik untuk 

seluruh umat manusia.  “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” (Al Baqarah: 

168) Dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan manusia untuk hanya memakan 

makanan yang halal lagi baik. Halal disini berarti bahan atau jenis makanannya, 

sedangkan thayyib atau baik berarti kebersihan dan kesehatannya yang biasa disebut 

dengan higienis. Secara global, permintaan konsumsi makanan halal meningkat 
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secara pesat sejalan dengan ekspansi 2,1 miliar populasi muslim di seluruh dunia. 

Perkembangan pasar halal di seluruh dunia adalah sekitar USD 2,1 Triliun dan pada 

tahun 2011 diperkirakan bahwa perkembangan pasar untuk sektor makanan halal 

adalah USD 661 milyar (World Halal Forum, 2011). Indonesia merupakan negara 

dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di Asia Tenggara yakni sebesar 

207.176.162 (www.bps.go.id). Indonesia dengan populasi penduduk mayoritas 

muslim merupakan pasar potensial yang besar bagi berbagai produsen barang dan 

jasa. Secara umum konsumen muslim akan memiliki sikap yang positif terhadap 

produk-produk yang menggunakan pendekatan halal. Meskipun masingmasing 

konsumen muslim memiliki kadar kepatuhan terhadap syariah yang berbeda-beda. 

Bahan makanan adalah bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam produk 

makanan. Dalam perspektif Islam, bahan produk dapat mencakup beberapa isu yang 

perlu dipertimbangkan yaitu perhatian konsumen pada bahan dan kualitas serta 

keamanan isi makanan. Itulah sebabnya pengetahuan tentang bahan produk menjadi 

penting sebagai pertimbangan konsumen dalam memilih produk. Dalam pemikiran 

Islam, makanan halal tidak hanya persoalan tentang mengandung bagian hewan yang 

tidak halal untuk dimakan atau digunakan oleh umat Islam. Namun, ada juga kriteria 

tertentu yang harus dianggap seperti makanan halal juga mencakup aspek 

keselamatan dan kualitas yang sangat terkait dengan penanganan, pengolahan, 

peralatan, alat bantu pengolahan, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi 

dan ritel (Ardayanti, Nashril & Helmi, 2013) 

     Keputusan Pembelian Konsumen merupakan sebuah tindakan yang dilakukan 

konsumen untuk membeli suatu produk. Setiap produsen pasti menjalankan berbagai 

strategi agar konsumen memutuskan untuk memberli produknya. keputusan 

pembelian menurut Kotler (2009), adalah tindakan dari konsumen untuk mau 

membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen 

selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk sudah yang sudah dikenal oleh 

masyarakat. Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen 

melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, (1) pengenalan masalah, (2) pencarian 

informasi. (3) evaluasi alternatif, (4) keputusan membeli atau tidak, (5)Paper ini 

menjelaskan kebijakan Indonesia menjadikan wisata halal sebagai instrumen 

mencapai kepentingan nasional dalam hal ekonomi dan kunjungan wisata melalui 

citra positif sebagai negara yang Ramah terhadap wisata halal. 

 

Pembahasan 

Kebijakan luar negeri dengan melakukan diplomasi publik melalui 

pembangunan wisata halal tentunya secara rasional ingin memenuhi kepentingan 

nasional, dalam hal ini adalah mencapai kepentingan dalam bidang ekonomi dengan 

menarik kunjungan wisatawan Muslim sebagai target pasar utama. Pariwisata dan 

ekonomi memiliki keterkaitan yang kuat, seiring berkembangnya pariwisata di suatu 

daerah sangat memungkinkan untuk berkembangnya perekonomian di daerah 

tersebut. Hubungan keduanya saling melengkapi, ekonomi akan tumbuh jika ditopang 

oleh perkembangan wisata yang semakin maju, terutama bagi pelaku usaha sekitar 

destinasi wisata, baik pelaku usaha kecil, menengah, maupun yang besar. Menurut 

Cooper (2005) dalam (Remi, Waluyo, & Muljarijadi, 2016:4-5) model ekonomi 

pariwisata ada tiga unsur yang terkait, yaitu: 1) konsumen dalam hal ini adalah 
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wisatawan; 2) mata uang yang beredar sebagai unsur dalam transaksi ekonomi; 3) 

adanya barang dan jasa dari sektor ekonomi. 

          Hipotesis menarik yang dikemukakan oleh Muhammad Afdi Nizar tentang                

hubungan antara pariwisata dan ekonomi yang kausalitas, yakni:  

a) pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pariwisata, maka dari itu pertumbuhan ekonomi 

dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata (tourism-led economic growth hypothesis);  

b) pariwisata ditopang oleh ekonomi, sehingga perkembangan wisata dipengaruhi oleh 

pertumbuhan ekonomi (economic-driven tourism hypothesis);  

c) keduanya (ekonomi dan pariwisata) memiliki manfaat satu sama lain dan bersifat dua 

arah (reciprocal causal hypothesis). Lalu, Nizar berpendapat bahwa ada dua hal yang 

membangun adanya hubungan antara pariwisata dan ekonomi, yakni:  

1) pariwisata berdampak pada ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja, 

berpengaruh terhadap pendapatan, neraca pembayaran, penerimaan devisa dari beberapa 

hal, seperti belanja wisatawan, pembangunan pariwisata, impor maupun ekspor 

barang dan lain-lain;  

2) pariwisata dapat menjadi efek stimulus bagi produk-produk tertentu dan dapat 

membentuk komunitas-komunitas yang diharapkan hal tersebut dapat menggerakkan 

ekonomi daerah ke arah yang positif dengan diciptakannya lapangan kerja baru dan 

meningkatnya pendapatan bagi daerah.  

          

Kesimpulan 

Diplomasi publik dengan introducting, increasing positive appreciation, engaging, influencing 

yang dilakukan oleh Indonesia melalui pembangunan wisata halal di Nusa Tenggara 

Barat dianggap berhasil terlihat dari kunjungan wisatawan Muslim yang mengalami 

peningkatan dan menarik perhatian investor asing dalam mengembangkan wisata. Jika 

dilakukan dengan baik dan melihat dari perkembangan wisata Indonesia, kepentingan 

nasional seperti meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2019 menjadi 

20 juta wisatawan mancanegara akan berhasil. 

Wisata halal dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan perekonomian 

daerah karena potensi pasar yang terus mengalami peningkatan, serta wisatawan 

millennial dengan karakteristik tersebut daerah seperti Nusa Tenggara Barat dapat 

melakukan memenuhi indikator dalam memenuhi kebutuhan fasilitas dan layanan 

bagi wisatawan Muslim, dengan target pasar utama wisatawan Timur Tengah yang 

menghabiskan uang untuk berwisata cukup tinggi. Namun perlu diingatkan bahwa 

wisata halal ini tidak hanya diperuntukkan bagi wisatawan Muslim. 
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#03 

Analisis Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat 

Halal 
Eka Arfanita, Muhammad Nusran 

 

 

Pengantar 

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara 

sistematik untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh perusahaan 

telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Kemudian hasil dari kegiatan sertifikasi 

halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah 

memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Di Indonesia lembaga yang berwenang 

melaksanakan Sertifikasi Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara 

teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika 

(LPPOM). Konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh 

mereka konsumsi pada warung makan fast food, yaitu produk yang perusahaannya 

memiliki sertifikat halal. Tapi masih banyak masyarakat membeli produk yang akan 

dikonsumsi dengan berfikir bahwa produk yang diproduksi secara langsung dari 

bahan baku yang haram maka produk tersebut haram untuk dikonsumsi, tapi 6 tidak 

berfikir lebih luas bahwa ada hal lain bisa berpengaruh terhadap kehalalan produk 

yang secara fisik halal, yaitu ada bahan campuran yang dipakai, proses ketika 

memproduksi, dan lain-lain. 

 

Pendahuluan 

Konsumen muslim adalah konsumen yang diharuskan mengkonsumsi 

makanan yang halal dan baik. Untuk memilih produsen dibidang kuliner termasuk 

pada produsen fast food yang terjamin kehalalannya adalah dengan mengetahui 

bahwa pada tempat tersebut terdapat sertifikat halal 

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara 

sistematik untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh perusahaan 

telah memenuhi ketentuan halal atau tidak. Kemudian hasil dari kegiatan sertifikasi 

halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah 

memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Di Indonesia lembaga yang berwenang 

melaksanakan Sertifikasi Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara 

teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika 

(LPPOM). 

Konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi 

pada warung makan fast food, yaitu produk yang perusahaannya memiliki sertifikat 

halal. Tapi masih banyak masyarakat membeli produk yang akan dikonsumsi dengan 

berfikir bahwa produk yang diproduksi secara langsung dari bahan baku yang haram 

maka produk tersebut haram untuk dikonsumsi, tapi 6 tidak berfikir lebih luas bahwa 

ada hal lain bisa berpengaruh terhadap kehalalan produk yang secara fisik halal, yaitu 

ada bahan campuran yang dipakai, proses ketika memproduksi, dan lain-lain. 

Sebagian masyarakat juga memutuskan untuk membeli sebuah produk karena faktor 

lain (misal: harganya murah, rasanya enak, dan lain-lain) tanpa memperhatikan 

kehalalan produk secara menyeluruh. Perilaku umat Islam yang mulai menggemari 
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makanan cepat saji menunjukkan adanya pergeseran budaya persepsi di kalangan 

umat terhadap makanan yang ada 

Dengan adanya sertifikasi halal pada produk makanan yang menjadi konsumsi 

masyarakat, merupakan salah satu upaya perlindungan pemerintah terhadap 90% 

masyarakat konsumen muslim, namun selain dilihat dari sudut keyakinan 

masyarakat, labelisasi atas produk makanan dan obat yang beredar di masyarakat 

dapat menunjukan bahwa makanan dan obat tersebut juga layak dikonsumsi baik oleh 

kaum muslim maupun non-muslim. 

Dengan adanya pencatuman label halal konsumen muslim jadi terlindungi. 

Pencatuman label halal sarana informasi dari produsen ke konsumen mengenai 

produk yang akan dijualnya. Sehingga konsumen benar-benar mengetahui bahan-

bahan apa saja yang digunakan, termasuk bahan tambahan yang tertera dikemasan. 

Maka dari itu, kehalalan suatu produk sangat berdampak terhadap persepsi konsumen 

dalam pembelian produk makanan impor, sebagai contoh produk impor dalam 

kemasan yang sudah menyebar luas di berbagai daerah. Hal ini sangat layak apabila 

produk dalam kemasan dijadikan sebagai bahan objek penelitian. Penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah 

mengenai bagaimana persepsi konsumen tentang label halal perlu dilakukan suatu 

penelitian ilmiah.  

Tujuan penelitian ini dilakukan salah satunya adalah untuk menganalisis persepsi 

konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor ditinjau 

perspektif ekonomi syariah serta juta untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menentukan persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk 

makanan impor dalam kemasan. 

 

Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah proses yang dialami oleh individu dengan bagaimana proses 

yang dirasakan kemudian mempengaruhi dalam memberi makna terhadap apa yang 

telah diketahui, lewat panca indera yang memberikan kesan bagi mereka untuk 

memberi penafsiran bagi lingkungannya.  

Persepsi menurut Bilson Simamora adalah “Bagaimana kita melihat dunia sekitar 

kita”. 34 Jalaludin Rahmat menjelaskan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang 

obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. 35 Sementara menurut Philip Kotler dalam buku 

Muhammad Muflih persepsi adalah proses yang digunakan seorang individu untuk 

memilih, mengelola dan menafsirkan suatu input informasi untuk menciptakan suatu 

gambaran yang memilikiarti. 36 Adapun persepsi tersebut sangat mungkin untuk 

dipengaruhi oleh berbagai harapan dan keinginan, berbagai macam kebutuhan, ide-

ide yang tersembunyi atau tanpa disadari, dan juga oleh nilai-nilai yang berlawanan. 

Setiap orang berkecenderungan untuk memahami perintah berdasarkan pengalaman 

mereka. Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi 

adalah proses yang dialami oleh individu dengan bagaimana proses yang dirasakan 

kemudian mempengaruhi dalam memberi makna terhadap apa yang telah diketahui, 

lewat panca indera yang memberikan kesan bagi mereka untuk memberi penafsiran 

bagi lingkungannya.  

Sedangkan dalam terminologi buku ilmu jiwa lama, persepsi disebut sebagai 

tanggapan, yaitu kenangan kepada pengamatan yang sifatnya tidak terikat kepada 
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waktu, tanpa rangsangan, bersifat perseorangan dan berlangsung selama seseorang 

perhatiannya tertuju kepada suatu benda.37Tanggapan menurut kamus besar bahasa 

indonesia adalah penerimaan, sambutan, reaksi.38 Sedangkan menurut etimologi 

adalah gambaran pengamatan yang adadan tinggal dalam kesadaran kita sesudah 

mengamati  

 

Syarat Terjadinya Persepsi 

Berikut adalah syarat terjadinya persepsi:  

a. Adanya objek yang dipersepsi Objek atau sasaran yang diamati akan menimbulkan 

stimulus atau rangsangan yang mengenai alat indera. Objek dalam hal ini adalah 

persepsi masyarakat tentangpendidikan.  

b. Adanya indera atau resepsi Alat indera yang dimaksud adalah alat indera untuk 

menerima stimulus yang kemudian diterima dan diteruskan oleh syaraf sensoris yang 

selanjutnya akan disampaikan ke susunan syaraf pusat sebagai pusat kesadaran. Oleh 

karena itu masyarakat memiliki panca indera yang cukup baik sehingga stimulus yang 

akan diterima akan diteruskan kepada susunan syaraf otak dan berujung pada persepsi 

yang berkualitas pada objek.  

c. Adanya perhatian Perhatian adalah langkah awal atau kita sebut sebagai persiapan 

untuk mengadakan persepsi. Perhatian merupakan penyeleksian terhadap stimulus, 

oleh karena itu apa yang diperhatikan akan betulbetul disadari oleh individu dan 

dimengerti oleh individu yang bersangkutan. Persepsi dan kesadaran mempunyai 

hubungan yang positif, karena makin diperhatikan objek oleh individu maka objek 

akan makin jelas dimengerti oleh individu itu  

 

Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

Benda sama yang ditunjukkan pada beberapa individu mungkin bisa berbeda 

setiap individu dalam mempersepsikannya karena faktor yang bekerja berbeda ketika 

menerima maupun menafsirkannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi seseorang adalah sebagai berikut:  

a. Perhatian. Biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar 

kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian kita satu dua obyek saja. 

b. Set adalah harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul.  

c. Kebutuhan, kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri 

seseorang, akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan demikian, 

kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, akan menyebabkan pula perbedaan 

persepsi.  

d. Sistem Nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula terhadap 

persepsi. 

e.  Ciri Kepribadian akan mempengaruhi pula persepsi.  

Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut 

halusinasi. Berbeda dari ilusi, halusinasi bersifat individual, jadi hanya dialami 

oleh penderita yang bersangkutan saja. 

 

Konsumen Muslim 

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau 

consument/konsument (Belanda). 42 Amerika Serikat mengemukakan pengertian 

”konsumen” yang berasal dariconsumer berarti ”pemakai”, namun dapat juga 
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diartikan lebih luas lagi sebagai ”korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban 

tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, 

karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan 

pemakai.konsumen muslim adalah seorang pemakai produksi terakhir dari benda dan 

jasa yang beraga Islam. Sehingga persepsi konsumen muslim dapat didefinisikan 

sebagai proses yang dialami oleh seorang pemakai produksi terakhir dari benda atau 

jasa yang beragama Islam dalam memberi makna terhadap apa yang telah diketahui, 

lewat panca indera yang memberikan kesan bagi mereka untuk memberi makna bagi 

lingkungannya. Proses yang dialami oleh masing-masing konsumen mungkin bisa 

sama, tapi yang dirasakan oleh masing-masing individu bisa berbeda sehingga 

penafsiran setiap individu terhadap sesuatu yang sama bisa saja berbeda dalam 

menanggapinya. 

 

Batasan tentang konsumen 

Ada beberapa batasan tentang konsumen, yaitu: 

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan 

untuk tujuan  

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa 

untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan atau jasa lain untuk 

diperdagangkan (tujuan komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah 

barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen 

dari produklain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini 

mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen.  

c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan 

atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau 

rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).  

Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan perundang undangan 

Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 angka 2 

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ”konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan, 

     Jadi konsumen muslim adalah seorang pemakai produksi terakhir dari benda dan 

jasa yang beraga Islam. Sehingga persepsi konsumen muslim dapat didefinisikan 

sebagai proses yang dialami oleh seorang pemakai produksi terakhir dari benda atau 

jasa yang beragama Islam dalam memberi makna terhadap apa yang telah diketahui, 

lewat panca indera yang memberikan kesan bagi mereka untuk memberi makna bagi 

lingkungannya. Proses yang dialami oleh masing-masing konsumen mungkin bisa 

sama, tapi yang dirasakan oleh masing-masing individu bisa berbeda sehingga 

penafsiran setiap individu terhadap sesuatu yang sama bisa saja berbeda dalam 

menanggapinya 

 

Model Perilaku Konsumen 

Ada banyak teori yang menjelasakan faktor yang mempengaruhi konsumen 

dalam membeli barang atau jasa. kemudian faktor yang mempengaruhi konsumen 

dalam membeli barang atau jasa inilah yang disebut sebagai model perilaku 

konsumen. Beberapa model perilaku konsumen yaitu :  
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a. Model Perilaku Konsumen dari Asseal 

Menurut Asseal ada tiga faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membuat 

keputusan pembelian yaitu, Faktor Pertama, Konsumen individual artinya 

bahwa pilihan untuk membeli barangatau jasa dipengaruhi oleh hal-hal yang 

ada pada diri konsumen seperti: kebutuhan, persepsi, sikap, kondisi geografis, 

gaya hidup, dan karakteristik kepribadian individu. Faktor kedua, yaitu 

lingkungan artinya bahwa pilihan konsumen terhadap barang atau jasa 

dipengaruhi oleh lingkungan yang mengelilinginya. Faktor ketiga, penerapan 

strategi pemasaran ini merupakan stimulus pemasaran yang dikendalikan oleh 

pemasar atau pelaku bisnis 

b. Model perilaku konsumen dari Philip Kotler  

Model perilaku konsumen menurut Philip Kortel agak berbeda dengan Aseal 

dalam hal rangsangan yang dihasilkan oleh lingkungungan seperti ekonomi, 

politik, sosial menyesuaikan pihak konsumen, rangsangan pemasaran terdiri 

dari produk, harga, tempat, dan promosi. Rangsangan lainnya terdiri dari 

kekuatan-kekuatan dan peristiwa-peristiwa besar dalam lingkungan pembeli: 

ekonomi, teknologi, politik, dan kultural. Semua rangsangan ini masuk melalui 

kotak hitam pembeli dan menghasilkan serangkaian tanggapan pembeli, yaitu: 

pilihan produk, pilihan merk, pilihan dealer, jadual pembelian, jumlah 

pembelian. Didalam kotak hitam terdapat dua komponen: pertama, 

karakteristik pembeli yang mempunyai suatu pengaruh besar terhadap 

bagaimana persepsi dan reaksi pembeli terhadap rangsangan tersebut 

c. Model perilaku konsumen dari Hawkins 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat dirinci lagi menjadi 

persepsi, belajar, motivasi, sikap, emosi, ingatan, dan personality. Sedangkan 

pada faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen terdiri dari: 

Budaya, Subkultur, Demografi, Status sosial, Keluarga, Daftar Pustaka, 

Kelompok, dan Aktivitas pemasaran. Pada skema diatas menunjukkan bahwa 

dalam setiap kegiatan pembelian konsumen akan melalui tahapan-tahapan yang 

terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, evaluasi pasca pembelian. 

 

Sertifikat Halal 

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai proses pemeriksaan secara rinci 

terhadap kehalalan produk yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk 

fatwa MUI. Sertifikat halal sebagai penjamin status kehalalan produk adalah solusi 

bagi konsumen muslim yang selektif dan teliti terhadap makanan yang akan 

dikonsumsi. 

 

Sertifikasi halal 

a. Ketentuan sertifikat halal  

Majelis Ulama Indonesia(MUI) yang merupakan wadah musyawarah para 

ulama dan cendekiawan muslim dipandang sebagai lembaga paling 

berkompeten dalam pemberian jawaban masalah sosial keagamaanyang 

senantiasa timbul dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa 

lembaga ini merupakan wadah bagi semua umat IslamIndonesia yang beraneka 

ragam kecenderungan dan madzhabnya, oleh karena itu fatwa yang dikeluarkan 
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oleh MUI diharapkan dapat diterima oleh seluruh kalangan dan lapisan 

masyarakat, serta diharapkan pula dapat menjadi acuan pemerintah dalam 

pengambilan kebijaksanaan.  

Salah satu wujud nyata dari upaya MUI adalah dengan dibentuknya lembaga 

pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia(LP.POMMUI). Fungsi dari lembaga ini adalah melakukan 

penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap 

produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian dibawa ke komisi fatwa 

untuk membahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, 

yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak 

mengandung unsur-unsur bendabenda haram atau najis. 

b. Sistem dan Prosedur Penetapan Produk Halal  

Prosedur dan penetapan mekanisme penetapan fatwa, sama dengan penetapan 

fatwa secara umum. Hanya saja, sebelum masalah tersebut (produk yang 

dimintakan fatwa halal) dibawa ke SidangKomisi, LP.POM MUI terlebih 

dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik bersangkutan. 

 

Sistem Pengawasan Sertifikat Halal  

1. Perusahaan wajib mengimplementasikanSistem Jaminan Halal sepanjang 

berlakunya Sertifikat Halal.  

2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) 

bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.  

3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan 

mendapat izin dari LPPOM MUI. 

 

Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal  

1. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang disediakan. 

2. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk. 

3. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk 

versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru.  

4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru. 5. 

Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai 

dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap pendahuluan, 

mereduksi data, penyajian data, penyajian model dan menarik kesimpulan, dengan 

taapan sebagai berikut : 

1. Tahap pendahuluan dilakukan dengan melakukan observasi awal, menemukan 

fenomenA masalah dan mengidentifikasi masalah awal dalam penelitian dan 

pembuatan proposal penelitian. 

2. Tahap kedua adalah tahap mereduksi data dengan merupakan proses berfikir 

sintesif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan 

yang tinggi. Sedangkan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok,memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari. 

3. Tahap ketiga adalah tahap penyajian data, penyajian data dapat dilakukan dalam 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 
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sejenisnya.Penyajian data yang dilakukan oleh penulis yaitu data-data dari studi 

kepustakaan dan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik pembahasan 

4. Tahap keempat adalah penyajian model dengan menginterpretasikan hasil dan 

membandingkannya hasil penelitian sebelumnya. 

5. Tahap menarik kesimpulan adalah menyimpulkan hasil yang dicapai dan 

merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait. 

 

Pembahasan 

Informen yang mengetahui bahwa sertifikat halal adalah jaminan halal yang 

dapat dijadikan bukti bahwa produk pada suatu tempat sudah diteliti oleh MUI atau 

lembaga yang berwenang belum tentu berarti bahwa mereka peduli terhadap ada atau 

tidaknya sertifikat halal, dan penulis sengaja tidak langsung memberikan pertanyaan 

kepada informen dengan kalimat “apakah menurut anda sertifikat halal itu penting?” 

karena dikhawatirkan informen menjawab “penting” padahal ketika ditanya 

pengetahuan mereka tentang 49 sertifikat halal dan kesadaran informen terhadap 

keberadaan sertifikat halal mereka belum tentu tahu. Apabila konsumen muslim tahu 

maksud dari sertifikat halal dan tahu bahwa di tempat yang mereka kunjungi, hal 

tersebut bisa dijadikan bukti bahwa mereka menganggap sertifikat halal adalah 

penting.  

Apabila sebuah produk tanpa label halal, bisa terjadi komunitas muslim ragu 

mengonsumsinya sehingga menurut kalkulasi bisnis sudah barang tentu akan kurang 

menguntungkan. Sebaliknya, jika berlabel halal maka kecenderungan seluruh 

konsumen dengan beragam agamanya akan tetap mau mengkonsumsinya. Inilah 

kiranya yang dimaksudkan dengan pencantuman label halal akan jauh lebih 

menguntungkan dalam perspektif bisnis yang mengejar profit. Bukankah makanan 

halal itu sah-sah saja dikonsumsi oleh siapapun tanpa mengenal batas keyakinnya. 

Sebaliknya yang tidak halal dikonsumsi, niscaya akan dikonsumsi dari kalangan 

terbatas yang menurut keyakinannya tidak haram mengonsumsinya. Inilah sejatinya 

pentingnya labelisasi halal untuk setiap produk untuk memperluas daya jangkau 

penikmat sebuah produk yang akhir-akhir ini sudah mulai kritis dalam memilih 

berbagai jenis produk sebelum mengonsumsinya. 

 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berpersepsi (beranggapan) bahwa 

sertifikat halal itu penting karena informen mengetahui untuk menjamin 

kehalalan produk adalah dengan adanya sertifikat halal dan dibuktikan bahwa 

informen tahu(peduli) ada sertifikat halalnya, dengan jumlah 10 orang yaitu 

31,25% 

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berpersepsi (beranggapan) bahwa 

sertifikat halal itu tidak penting karena informen tidak tahu ada sertifikat halalnya 

atau tidak, atau informen tahu kalau ada sertifikat halalnya tapi informen tidak 

mengetrahui apa maksudnya, dengan jumlah 22 orang yaitu 68,75%. Kebutuhan 

manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara 

sempurna, berbeda dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya, 

misalnya, baju sebagai penutup aurat, sepatu sebagai pelindung kaki, dan 

sebagainya. Sedangkan keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan 

seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan 
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fungsi manusia ataupun barang. Keinginan terkait dengan suka atau tidak 

sukanya seseorang terhadap suatu barang/jasa, dan hal ini bersifat subjektif tidak 

bisa dibandingkan antar satu orang dengan orang lain. 
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#04 

PERAN LPPOM MUI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN 

TERHADAP KONSUMEN PANGAN KEMASAN 
Andi Magfirah Rizka Maulani, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Penanganan masalah halal pada produk pangan di Indonesia memiliki dua 

hal yang saling terkait yaitu sertifikasi dan labelisasi halal. Hal ini merupakan salah 

satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen 

agar mendapatkan haknya sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 huruf (c) UUPK 

yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa. Pokok permasalahan dalam penelitian ini: pertama, bagaimana 

perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan pencantuman label 

halal pada suatu produk makanan, Kedua, bagaimana peran BPOM dan LPPOM MUI 

dalam hal pengawasan terhadap sertifikasi halal dan labeling produk makanan. Dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis diskriptif 

kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, upaya perlindungan hukum bagi konsumen 

terhadap penyalahgunaan pencantuman label halal yaitu dengan cara penerapan 

sanksi berupa administrative maupun pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar 

serta melakukan pengawasan preventif dan pengawasan represif yang dilakukan oleh 

BPOM dan LPPOM MUI. Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi, 

pelatihan, sertifikasi dan labelisasi serta melaksanakan inspeksi mendadak (sidak). 

Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala yaitu penyelenggaraan 

sosialisasi dan pelatihan belum menyeluruh sampai ke pelosok daerah dan hanya 

diikuti oleh kalangan tertentu serta inspeksi mendadak yang dilakukan masih bersifat 

pasif dan kondisional.  

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sebagian besar 

menganut ajaran agama islam. Masyarakat muslim merupakan pangsa pasar utama di 

negeri ini, dengan jumlah penduduk mayoritas beragama islam, maka sudah 

sewajarnya hak-hak mereka sebagai konsumen mendapatkan perhatian khusus dari 

pemerintah melalui berbagai produk perundang-undangan. Bagi umat islam, 

mengkonsumsi produk pangan yang halal merupakan suatu kebutuhan yang mutlak 

karena merupakan perintah dalam agama islam, tidak hanya bersifat anjuran tapi 

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan1 . Sebagaimana tercantum dalam 

surat Al-Maidah ayat 88 “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 

Allah telah rejekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya”. 

      Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang diterapkan dalam proses 

produksi atas barang dan jasa, maka timbul suatu masalah bahwa konsumen memiliki 

keterbatasan untuk mengetahui kebenaran informasi yang ada pada produk yang akan 

dikonsumsinya. Informasi yang dimaksud adalah mengenai kebenaran akan bahan-

bahan dari produk konsumsi yang bersangkutan, secara mutlak harus ada dalam label 

kemasan produk atau etiket lain yang jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Dari 

hal tersebut timbul suatu keraguan atas keamanan dan kenyamanan dari barang yang 
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dikonsumsi karena kemungkinan pada pembuatannya, bahan-bahan produksinya, 

hingga pengemasan ataupun hasil akhir dari proses produksi mengandung suatu zat 

atau bahan yang tidak dibenarkan hukum agama, maka disini perlu adanya informasi 

atas kehalalan yang termuat dalam label halal pada produk yang bersangkutan. 

          Melihat juga pada era pasar bebas, sejumlah produk yang berasal dari luar 

negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Dengan adanya lembaga sertifikasi 

halal dan labelisasi halal di luar negeri yang memberikan sertifikat dan label halal 

atas produk impor yang masuk ke dalam negeri yang menimbulkan pertanyaan 

mengenai kebenaran dan keabsahan produk tersebut benar-benar halal. Hal tersebut 

menjadi tantangan tersendiri dalam melindungi hak konsumen khususnya konsumen 

muslim untuk memperoleh kejelasan kehalalan produk, 9 dimana harus ada filter atau 

penyaring dalam bentuk aturan dan pelaksanaan yang tegas dan efektif dari sertifikasi 

dan labelisasi atas produk pangan. Selain itu menumbuhkan kesadaran tentang 

pentingnya produk halal dan kewajiban produsen untuk memberikan jaminan 

kehalalan produk. UndangUndang tentang Jaminan Produk Halal ini setidaknya dapat 

menjadi landasan hukum tentang sistem informasi produk halal sebagai pedoman 

pelaku usaha dan masyarakat. 

Tujuan Penulisan 

     Untuk mengetahui peran LPPOM MUI dalam upaya perlindungan 

terhadapkonsumen pangan kemasan. 

 

Paper ini menjelaskan beberapa tahap yaitu tahap pendahuluan,mereduksi data, 

penyajian data, penyajian model dan menarik kesimpulan, dengan tahapan sebagai 

berikut : 

1. Tahap pendahuluan dilakukan dengan melakukan observasi awal, 

menemukan fenomena masalah dan mengidentifikasi masalah awal dalam 

penelitian dan pembuatan proposal penelitian. 

2. Tahap kedua adalah tahap mereduksi data dengan merupakan proses berfikir 

sintesif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan 

yang tinggi. Sedangkan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok,memfokuskan pada hal-hal yang pentingdicari. 

3. Tahap ketiga adalah tahap penyajian data, penyajian data dapat dilakukan 

dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,  dan 

sejenisnya.Penyajian data yang dilakukan oleh penulis yaitu data-data dari 

studi kepustakaan dan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik 

pembahasan 

4. Tahap keempat adalah penyajian model dengan menginterpretasikan hasil 

dan membandingkannya hasil penelitian sebelumnya. 

5. Tahap menarik kesimpulan adalah menyimpulkan hasil yang dicapai dan 

merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait. 

 

Pengertian Konsumen 

Pengertian Konsumen Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-

Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harfiah arti adalah setiap 

orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa nanti 

menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.13 Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah: “setiap orang pemakai 

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan” Penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen disebutkan di dalam kepustakaan ekonomi dikenal 

istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau 

pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan kosnumen antara adalah konsumen 

yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. 

Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.  

      Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, konsumen adalah setiap 

orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal 

dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pengertian konsumen 

muslim adalah sekelompok konsumen yang menerapkan syarian atau hukum islam 

dalam kehidupan sehari-hari termasuk didalamnya pada aspek makanan yang aman, 

tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi semata, 

namun juga terdapat suatu unsure yang hakiki yakni aman dari bahaya barang yang 

diharamkan dan diragukan kehalalannya. (Belakang, n.d.) 

 

Pengertian Perlindungan Konsumen 

      Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan 

perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk 

memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. 

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada dua persyaratan utama dalam 

perlindungan konumen, yaitu adanya jaminan hukum (law guarantee) dan adanya 

kepastian hukum (law certanty). Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak 

konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar 

pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak 

konsumen.  

      Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia. 

Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai 

dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan 

anatara konsumen, pengusaha dan pemerintah. Pengaturan perlindungan konsumen 

dilakukan dengan :  

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum; 

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh 

pelaku usaha; 

c.  Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;  

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu 

dan menyesatkan; 

e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan dan 

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lain.  

      

Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan 

kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bias 
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bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai 

adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya. Konsumen kemudian bias bertindak 

lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya 

tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku 

usaha. 

     Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4, hak- 

hak konsumen sebagai berikut:  

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi 

barang atau jasa; 

b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar 

dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

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

barang atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang 

digunakan; 

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 serta tidak diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang 

atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

      

Hak-hak dasar konsumen tersebut sebenarnya bersumber dari hakhak dasar umum 

yang diakui secara internasional. Hak-hak dasar umum tersebut pertama kali 

dikemukakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 

Maret 1962, melalui “A special Massage for the Protection of Consumer Interest” 

atau yang lebih dikenal dengan istilah “Deklarasi Hak Konsumen” (Declaration of 

Consumer Right) yaitu terdiri dari: 

a. Hak memperoleh keamanan; 

    Aspek ini terutama ditujukan pada perlindungan konsumen terhadap 

pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan jiwa atau 

diri konsumen. 

b. Hak memilih; 

    Hak ini bagi konsumen sebenarnya ditujukan pada apakah ia akan membeli 

atau tidak membeli suatu produk barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya. 

c. Hak mendapat informasi; 

    Hak yang sangat fundamental bagi konsumen tentang informasi yang lengkap 

mengenai barang dan/atau jasa yang akan dibelinya, baik secara langsung 

maupun secara umum melalui media komunikasi agar tidak menyesatkan 

d. Hak untuk didengar; Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kepada konsumen 

bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam pola  

kebijaksanaan pemerintah termasuk didalamnya turut didengar dalam 

pembentukan kebijakan tersebut. 
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Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia 

yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 

Desember 1948, masing-masing pada pasal 3, 8, 19, 21, dan pasal 26, yang oleh 

Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization of Consumers 

Union/IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu16 : 

a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 

b. Hak untuk memperoleh ganti rugi; 

c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 

d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 

      

Kewajiban konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 5 UndangUndang No. 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni: 

a.Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau  

pemanfaatan barang da/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 

patut. 

     Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum 

lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bias 

menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar 

oleh pelaku usaha14 . Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan 

manusia. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan 

berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling 

ketergantungan anatara konsumen, pengusaha dan pemerintah. (M Nusran et al., 

2018) 

 

Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen 

Dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen muncul 

doktrin-doktrin mengenai kedudukan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku 

usaha, yakni: 

a. Let the buyer beware 

     Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat 

seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen. 

b. The due care theory 

     Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk 

berhati-hati dalam memasyarakatkan produk baik barang maupun jasa. Selama 

berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini 

berlaku sistem pembuktian siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan. 

c. The privity of contract 

     Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk 

melindungi konsumen, tetapi hal tersebut baru bisa dilakukan apabila antara 

konsumen dan pelaku usaha telah melakukan hubungan secara kontraktual. 

 

 

 

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
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     Dalam realitanya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua 

terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang 

memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian 

dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. asas yang relevan dalam pembangunan 

nasional yaitu:  

a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan;  

b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen 

dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 

kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan 

dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen 

dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penuaian kewajiban secara 

seimbang. Karena itu undang-undang perlindungan konsumen mengatur 

sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha; 

c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti 

materil ataupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku 

usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan 

dan penegakan hukum perlindungan konsumen. kepentingan antara 

konsumen, pelaku usaha dan 29 pemerintah diatur dan harus diwujudkan 

secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang 

mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain 

sebagai komponen Bangsa dan Negara; 

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 

dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum 

bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang 

dikonsumsi/dipakai dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam 

ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya; 

e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya 

undang-undang perlindungan konsumen mengharapkan bahwa aturan-aturan 

tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalamnya harus diwujudkan 

dalam kehidupan seharihari sehingga masing-masing pihak memperoleh 

keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya 

undangundang perlindungan konsumen sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Tujuan perlindungan konsumen, yaitu:  

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri  
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b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari ekses negative pemakaian barang dan/atau jasa;  

c. Meingkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan, dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen;  

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha;  

f. Meingkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan konsumen. 

      

Tugas dari hukum sendiri khususnya hukum ekonomi adalah menciptakan 

kesimbangan baru antara kepentingan-kepentingan konsumen, para produsen, 

masyarakat dan pemerintah. Dinamika yang reaksioner, khususnya dengan 

globalisasi ekonomi, membuat kita berpikir proaktif termasuk didalamnya dengan 

melakukan pembaharuan hokum Komitmen konstitusional bangsa dengan jelas 

menyebutkan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh kesejahteraan dan 

keadilan. Tapi harapan itu berhadapan dengan kenyataan mengenai perkembangan 

ekonomi yang semakin terbuka. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menyebutkan pembangunan ekonomi nasional pada era 

globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki 

kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat dan 

sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari 

perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. (Muhammad Nusran et al., 

2019) 

     Berkaitan dengan hal tersebut, dalam realitanya banyak produk yang beredar di 

masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan 

perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal 

belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Pada 

penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, 

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian 

hukum”.  

 

Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen 

     Bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam rangka melindungi kepentingan 

konsumen dapat ditempuh melalui banyak cara, yakni: 

a. Perlindungan secara individual Mengingat bahwa konsumen pada umumnya 

menjadi pihak yang lemah dan banyak dirugikan atas tindakan pelaku usaha yang 

tidak bertanggung jawab dan masih banyaknya konsumen yang tidak menyadari 

akan hak-haknya sebagai konsumen maka salah satu cara perlindungan individual 

yang dilakukan adalah memberdayakan konsumen dengan memberikan 

pendidikan konsumen, pendidikan disini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dalam memilih dan menggunakan produk yang akan dikonsumsi 
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sehingga diharapkan dapat terhindar dari kerugian yang diderita akibat 

penggunaannya.  

b. Perlindungan dari pelaku usaha Pada perlindungan ini, pelaku usaha harus 

memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha terhadap konsumen. Pelaku 

usaha harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan yang ditentukan 

oleh pemerintah. 

 

Dalam hal ini pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama dengan 

konsumen, Perlindungan konsumen yakni:  

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  

2.  Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik;  

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketan konsumen;  

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan 

lainnya.  

c. Perlindungan dari negara atau pemerintah, selain memberikan perlindungan 

konsumen melalui berbagai undang-undang, langkah yang dapat ditempuh oleh 

pemerintah adalah dengan mengatur dan mengawasi dan mengendalikan produksi, 

distribusi, dan peredaran produk.  

     Selama ini upaya pemerintah dan pelaku usaha untuk melindungi umat dari 

mengkonsumsi produk yang tidak halal dan untuk mendukung hak informasi 

konsumen agar mengetahui kehalalan produk sudah berjalan dengan baik, yaitu 

melalui sertifikasi halal dari MUI dan dengan mencetak langsung tanda halal pada 

label produk. pelaku usaha yang melakukan pelanggaran karena pemalsuan 33 

sertifikat halal dan label halal melanggar beberapa ketentuan peraturan perundangan, 

diantaranya pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan 

pada pasal 141, yakni:  

     “Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai 

dengan kemasan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan 

pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 tahun atau denda paling banyak empat miliar rupiah”. (Internasional, 

1945) 

 

Tugas, Wewenang, Fungsi LPPOM MUI 

     LPPOM MUI Jawa Timur mempunyai visi menjadikan lembaga sertifikasi halal 

yang diakui konsumen muslim, produsen pangan, obat-obatan dan kosmetika, 

pemerintah dalam dan luar negeri. Sedangkan misi dari LPPOM MUI Jawa Timur 

adalah melindungi konsumen muslim dari produkproduk pangan, obat-obatan, dan 

kosmetika yang diharamkan Syari’at Islam. Sehingga visi dan misi tersebut sejalan 

dengan motto yang dimiliki yaitu “Empat Sehat Lima Sempurna Enam Halal Tujuh 

Thoyyib dan Tidak Berlebihan. (Ii, n.d.) 
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     Secara garis besar ruang lingkup kegiatan LPPOM MUI meliputi:  

1. Terlibat secara aktif dalam pengkajian Sistem Jaminan Mutu Halal (Halal 

Assurance System atau HAS); 

2. Turut serta terlibat secara aktif dalam memasyarakatkan HAS melalui tulisan 

di media massa, forum-forum seminar, lokakarya; 

3. Menyediakan pelayanan sertifikai halal; 

4. Membangun jaringan secara luas antara lembaga sejenis dan lembaga 

pendukung dalam skala nasional dan internasional; 

5. Melakukan riset secara terpadu yang melibatkan berbagai disiplin ilmu; 

6. Melakukan kegiatan lain yang sejalan dengan visi dan misi LPPOM MUI. 

 

Pengawasan LPPOM MUI Terhadap Sertifikasi Halal 

       Sistem penegakan hukum dan perlindungan hak dalam pelembagaan sertifikasi 

halal adalah yang dilakukan secara kolektif baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat, adanya koordinasi lintas kementrian dan lembaga. Namun setidaknya, 

pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan upaya pengawasan 

oleh pemerintah melalui sistem pengawasan, yakni Sistem pengawasan preventif. 

Pengawasan preventif adalah pengawasan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan 

kegiatan, yang biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan 

kegiatan tersebut. Sistem pengawasan ini dilakukan secara dini terhadap produk 

pangan halal, antara lain berupa kegiatan pendaftaran yang berbentuk dokumen. Yang 

mana perusahaan melaporkan semua data yang berhubungan dengan produk yang 

meliputi bahan yang digunakan, proses produksi serta tempat produksi dan distribusi. 

Sehingga kecurangan maupun penyalahgunaan terhadap sertifikat halal dapat 

diminimalisir keberadaannya. (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2005) 

 

Pembahasan 

Indonesia merupukan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Secara tuntuan 

agama setiap muslim di wajibkan mengkonsumsi dan menggunakan produk produk 

yang terjamin kehalalnya. Produsen dituntut untuk memenuhi permintaan pasar yang 

cukup besar terkait kehalalan suatu produk, mulai dari mulai dari bahan baku, proses 

sampai produk siap konsumsi. Oleh karena itu umat Islam dituntuk untuk mencari 

solusi atas permasalahan tersebut. 

1. Perilaku ekonomi, baik konsumsi maupun produksi halal, selain untuk memenuhi 

tuntutan syariat agama, juga telah menjadi budaya bagi masyarakat muslim di 

berbagai belahan dunia. Salah satu alasan mengkonsumsi produk halal, selain 

karena aspek higienitas adalah pemenuhan syariat Islam.Berdasarkan data Sensus 

Penduduk Indonesia tahun 2010, penduduk Indonesia yang memeluk agama 

Islam tercatat sekitar 88 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah dan 

proporsi ini di prediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. 

Dan mayoritas penduduk muslim secara ekonomi berada pada level middle class, 

yang pada akhir-akhir ini sedang meningkat daya belinya. Kalangan menengah 

inilah yang diyakini akan membawa perubahan besar di negeri ini. Mereka telah 

selesai dan terpenuhi kebutuhan primernya. 

2. Produsen mengajukan permohonan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM MUI 

dengan mengisi Borang, mendaftarkan seluruh produk, lokasi produksi, pabrik 

pengemasan dan tempat makan, menu yang dijual, gerai, dapur serta gudang. 
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Bagi Rumah Potong Hewan mendaftarkan tempat penyembelihan. Borang yang 

sudah diisi beserta dokumen pendukungnnya dikembalikan ke sekretariat. 

LPPOM MUI memeriksa kelengkapannya dan bila belum lengkap perusahaan 

harus melengkapi. LPPOM MUI melakukan audit melalui Tim auditor 

melakukan pemeriksaan/audit kelokasi produsen pada saat memproduksi produk. 

Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat auditor 

LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan 

kepada perusahaan. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor membuat laporan 

untuk diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat 

menolak laporan hasil audit, jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan 

dan hasilnya dikembalikan kepada produsen. Sertifikat halal dikeluarkan oleh 

Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalanya oleh Komisi 

Fatwa MUI. 

3. Produk halal yang beragam, Meningkatnya pDaftar Pustaka masyarakat secara 

umum terhadap produk halal, menjadikan keragaman produk halal yang beredar 

di pasaran juga semakin beragam, demikian dengan derivatif produknya. 

Keragaman produk halal tidak lain untuk memenuhi permintaan akan produk 

yang semakin hari semakin tinggi, sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa dua faktor utama pendorong akan permintaan produk halal 

adalah kebutuhan akan pemenuhan syariat Islam dalam perilaku ekonomi dan 

peningkatan pendapatan masyarakat muslim. Indonesia dengan penduduk 

mayoritas adalah muslim, tentu kebutuhan akan keragaman produk halal 

terbilang tinggi. Begitu juga dengan penduduk muslim dunia, bila dilihat dari 

kuantitas yang ada, menunjukkan bahwa penduduk Islam diseluruh dunia saat ini 

diperkirakan berjumlah dua triliun. 

4. Dalam hal pengawasan represif bagi perusahaan yang telah mendapatkan 

sertifikat halal, LPPOM MUI berhak mengadakan sidak ke tempat-tempat yang 

terindikasi memproduksi produk dengan menggunakan bahan yang tidak halal. 

Sidak yang dilakukan atas dasar adanya aduan dari masyarakat dan dilakukan 

secara kondisional. Dalam 134 hal pelaksanaan sidak LPPOM MUI dibantu 

dengan aparat penegak hukum serta BPOM jika produk tersebut memiliki label 

halal. Pengawasan untuk pangan kemasan yang berlabel halal dilakukan oleh 

BPOM berdasarkan data pendaftaran yang disetujui terhadap informasi yang 

diberikan oleh produsen. Pengawasan terhadap label halal didasarkan pada aturan 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 924 tahun 1996. Pengawasan yang dikakukan 

oleh BPOM terhadap produk halal dikategorikan dalam tidak memebuhi 

ketentuan (TMK) yang artinya apakah label halal yang dicantumkan oleh 

perusahaan sudah memiliki sertifikat halal seperti yang telah ditetapkan. 

Sehingga dalam hal sidak 135 yang dilakukan oleh BPOM terkait produk 

kemasan yang memiliki label halal sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. 

5. Banyak Penawaran dalam Produk Halal, Indonesia memiliki potensi dan peluang 

yang sangat besar dalam pengembangan industry keuangan syariah mengingat 

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jumlah 

populasi yang besar memberikan potensi bagi Indonesia, yaitu berupa kecukupan 

sumber daya yang menjadi pelaku maupun pengguna produk dan layanan 

keuangan syariah. Perkembangan sektor ini telah memberikan dampak atau efek 

multiplier pada sektor lain. Tidak lain adalah sektor riil, yang ditandai dengan 
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perkembangan produk halal Negara-negara Islam akan menjadi target pasar yang 

potensial dengan market size yang besar bagi berbagai sektor industri non 

keuangan khususnya pada consumer goods, fashion dan pariwisata, sebagaimana 

dalam teori pasar, bahwa keuntungan yang besar akan menarik pelaku usaha 

usaha untuk masuk dalam pasar tersebut, sampai keuntungan mencapai titik nol. 

Sehingga tidak heran jika sudah banyak negara-negara yang mengembangkan 

produk halal, baik untuk kebutuhan domestik, atau untuk ekspor ke negara-

negara dengan penduduk muslim mayoritas. 

 

Kesimpulan 

    Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Dalam rangka melindungi konsumen muslim produk halal, LPPOM-MUI telah 

melakukan pengawasan secara rutin terhadap berbagai produk pangan yang 

beredar di masyarakat dan melakukan sidak (inspeksi mendadak) terhadap 

produk pangan yang telah mempunyai sertifikat halal. LPPOM-MUI berwenang 

mengeluarkan sertifikasi halal setelah mendapat fatwa dari MUI, LPPOM-MUI 

telah mengadakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan seminar secara rutin 

bekerja sama dengan instansi yang terkait. Biaya untuk mendapatkan sertifikat 

halal relatif murah dan prosedur untuk memperoleh sertifikat tersebut relatif 

mudah. Majelis Ulama Indonesia  dalam mengeluarkan fatwa mengenai 

kehalalan produk pangan kemasan ini mendasarkan fatwa-fatwanya kepada al-

Qur’an, as-Sunnah, al-Ijmadan al-Qiyas disamping itu digunakan metode istidlal 

yang dipakai ulama terdahulu guna memperoleh dalil mana yang lebih kuat dan 

lebih memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat. 

2. Sebelum memberikan fatwa terhadap suatu produk pangan terlebih dahulu 

dilakukan suatu penelitian secara laboratories untuk melihat atau mengetahui 

apakah produk yang dimintakan fatwa kepada MUI tersebut benar-benar halal. 

 

Saran-saran 

1. Konsumen muslim harus cerdas membeli produk makanan dan minuman harus 

melihat logo halal pada kemasan, karena masih banyak produk makanan dan 

minuman beredar dimasyarakat belum berlogo halal MUI atau logo Halal MUI 

diragukan kebenarannya. Jika konsumen masih ragu kehalalan produk, cek pada 

webside MUI produk yang sudah bersertifikat halal.  

2. Pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk harus beritikad baik tidak 

hanya mengejar keuntungan tapi harus mengindahkan hak-hak konsumen 

termasuk hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal. Untuk mendapatkan 

sertifikat hal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal melalui 

LPPOM MUI. 

3. Diperlukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk 

Jaminan Halal oleh lembaga pemerintah yang terkait kepada pelaku usaha dan 

masyarakat, karena berdasarkan undang-undang ini 5 tahun setelah berlakunya 

undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat harus bersertifikat 

halal dan produk yang tidak halal harus diberikan tanda tidak halal pada kemasan 

produk, sehingga dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 



48 

lebih memberi jaminan Perlindungan dan kepastian hukum hakhak konsumen 

muslim terhadap produk yang halal. 
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#05 

Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk UMKM 

Yang Beredar Tanpa Sertifikat Halal 
Andi Nurul Alifyah Amiruddin, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Aktivitas yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak 

pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran 

keberagamaan umat Islam di berbagai negeri, termasuk di Indonesia, pada dasawarsa 

terakhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, setiap 

timbul persoalan, penemuan umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimanakah 

kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam. Sejalan dengan 

terus berkembangnya teknologi proses pengolahan pangan dan non-pangan, status 

kehalalan dari produk-produk yang berada di pasaran menjadi sangat rawan. Hal ini 

disebabkan proses pengolahan menjadi sangat kompleks dan melibatkan banyak 

pihak serta pelaku usaha lain. Proses produksi di industri akan melibatkan berbagai 

bahan baku dan bahan tambahan yang sering didatangkan dari supplier lain. Tidak 

sedikit bahan tambahan tersebut berasal dari bahan impor dari negara lain yang 

mayoritas penduduknya, sehingga kemungkinan bahan tersebut berstatus haram atau 

shubhat. Dalam produksi pengolahan pangan, misalnya banyak digunakan gelatin, 

emulsifier, enzim, lemak hewani, bahan baku berbasis daging, flavor dan sebagainya. 

Bahan bahan tersebut sangat rawan dari segi kehalalannya, karena bisa dibuat atau 

mengandung bahan yang diharamkan, seperti babi atau turunannya, alkohol, atau 

berasal dari hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Kehalalan produk 

pangan merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Untuk itu, umat Islam 

harus selalu waspada terhadap perkembangan teknologi pangan yang bisa 

menghasilkan bermacam-macam produk makanan melalui proses tertentu, agar 

terhindar dari produk makanan yang haram. 

 

Pendahuluan 

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan 

pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat 

manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, melainkan juga menimbulkan 

sejumlah persoalan. Aktivitas yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau 

bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, 

kesadaran keberagamaan umat Islam di berbagai negeri, termasuk di Indonesia, pada 

dasawarsa terakhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi 

logis, setiap timbul persoalan, penemuan umat senantiasa bertanya-tanya, 

bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam.  

Sejalan dengan terus berkembangnya teknologi proses pengolahan pangan dan non-

pangan, status kehalalan dari produk-produk yang berada di pasaran menjadi sangat 

rawan. Hal ini disebabkan proses pengolahan menjadi sangat kompleks dan 

melibatkan banyak pihak serta pelaku usaha lain. Proses produksi di industri akan 

melibatkan berbagai bahan baku dan bahan tambahan yang sering didatangkan dari 

supplier lain. Tidak sedikit bahan tambahan tersebut berasal dari bahan impor dari 

negara lain yang mayoritas penduduknya, sehingga kemungkinan bahan tersebut 
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berstatus haram atau shubhat. Dalam produksi pengolahan pangan, misalnya banyak 

digunakan gelatin, emulsifier, enzim, lemak hewani, bahan baku berbasis daging, 

flavor dan sebagainya. Bahan bahan tersebut sangat rawan dari segi kehalalannya, 

karena bisa dibuat atau mengandung bahan yang diharamkan, seperti babi atau 

turunannya, alkohol, atau berasal dari hewan halal yang tidak disembelih sesuai 

syariat Islam. Kehalalan produk pangan merupakan hal yang sangat penting bagi 

umat Islam. Untuk itu, umat Islam harus selalu waspada terhadap perkembangan 

teknologi pangan yang bisa menghasilkan bermacam-macam produk makanan 

melalui proses tertentu, agar terhindar dari produk makanan yang haram. 

 

Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas tujuan penulisan adalah : 

Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap produk UMKM tanpa sertifikat 

halal 

 

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu 

jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang 

dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. Metode penelitian 

kualitatif lapangan mempunyai beberapa pokok inti, yaitu: 

1) Mengusahakan mendeskripsikan suatu gejala peristiwa dan kejadian yang 

terjadi saat sekarang,  

2) Studi lapangan yang menganalisis secara mendalam dan kontekstual.  

a. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian akan difokuskan pada peranan LPPOM 

MUI Makassar. Hal ini dikarenakan, LPPOM MUI Makassar merupakan pusat 

sentral dalam pengkajian makanan yang dapat diberikan sertifikasi halal MUI. 

1. Pendekatan Penelitian  

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:  

a. Pendekatan Teologis Normatif (Syar’i), pendekatan ini dimaksudkan untuk 

mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa 

khususnya mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk lebih memahami 

mengenai Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Berlebel 

Halal, 

b. Pendekatan Yuridis Formal, Pendekatan ini dimaksudkan untuk 

mengarahkan pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa terhadap 

Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Berlebel Halal. 

2. Metode Pengumpulan 

Data Dalam melakukan sebuah penelitian lapangan (Field Research) dibutuhkan 

suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena hukum dan persoalan kehidupan manusia. Untuk 

menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian lapangan, digunakan 

tiga metode oleh peneliti yaitu:  

a. Wawancara (Interview), yaitu salah satu bentuk komunikasi untuk mengumpulkan 

data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas 

mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sember data atau objek penelitian. 

Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang terpercaya dan 

wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah wawancara kepada 
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narasumber hingga keterangan dianggap cukup untuk melengkapi informasi terhadap 

peneliatian 

b. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan 

bersama objek yang diselidiki. dengan mendapatkan informasi-informasi dari 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Komestika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM MUI Sul-sel) di Kota Makassar yang di butuhkan untuk melanjutkan 

Penelitian. 

 c. Dokumen, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk laporan yang terdapat pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan 

Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI Sulsel) di Kota Makassar yang 

dibutuhkan untuk kelengkapan dalam penelitian. 

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

a. Teknik Pengolahan  

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan 

kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu 

pengetahuan. Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah sebagai berikut: 

Pertama, Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang 

langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari 

bahan kepustakaan berupa data sekunder. Setelah semua data yang sudah terkumpul 

masih berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan 

metode editing, yaitu memeriksa atau membetulkan data serta menempatkan data 

tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan 

rumusan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, Verifikasi data atau 

penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari pengolahan data. Penarikan 

kesimpulan harus berdasarkan pada identifikasi data dan editing data. 

b. Analisis Data Data yang diperoleh dan yang telah diolah, penyajian data 

dilakukan dengan menganalisanya. Analisis data yang dilakukan dengan metode 

deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat 

umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Pengklasifikasian atau 

pengkategorian ini harus mempertimbangkan kesahihan (kevalidan), dengan 

memerhatikan kompetensi subjek penelitian, tingkat autentisitasnya dan melakukan 

triangulasi berbagai sumber data. 

 

Pengertian Konsumen 

Sebagai suatu konsep, “konsumen telah diperkenalkan beberapa puluh tahun 

lalu di berbagai negara dn sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-

undang atau praturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen 

termasuk penyediaan sarana peradilannya. Sejalan dengan perkembangannya itu, 

berbagai Negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai 

landasan pengaturan kepada konsumen . di samping itu, telah pula berdiri organisasi 

konsumen internasional, yaitu internasional organization of consumer union (UICO). 

Di Indonesia telah pula berdiri berbagai organisasi konsumen seperti Yayasan 

Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, dan organisasi konsumn lain di bandung, 

Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya.  Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari 

kata consumer, secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap 

orang yang menggunakan barang. Begitu pula dalam Kamus Bahasa Inggris-
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Indonesia yang member arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia Konsumen adalah pemakai barang barang hasil industri 

(bahan pakaian dan makanan). Inosentius Samsul memberikan definisi konsumen 

adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli mauun 

diperoleh sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian 

hadiah, dan undangan. Mariam Darus Badrul Zalam mendifinisikan juga konsumen 

dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustaaan Belanda, 

yaitu: “semua individu yang menggunakan barang dan jasa”. Adapun kesulitannya 

untuk merumuskan definisi konsumen, namun para ahli hukum pada umumnya 

sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda/atau jasa 

(uiteindelijke gebruiker ven goederen en diesten) yang diserahkan kepada mereka 

oleh pengusaha (ondernemer). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang yang memakai 

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk 

diperdagangkan 

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan, maka 

konsuen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:  

a. Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap rang yang 

mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memperoduksi barang dan jasa 

lain degan tujuan mendapatkan keuntungan,  

b. Konsumen antara (intermediate consumer), adalah setiap orang yang 

mendapatkan barang dan jasa yang dgunakan untuk diperdagangkan kembali juga 

dengan tujuan mencari keuntungan.  

Konsumen akhir (ultimate concumer/end user), adalah setiap orang yang 

mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan 

pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidp lainnya dan tida untuk 

diperdagangkan kembali dan untuk mencari keuntungan kembali. 

 

Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen 

  Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan 

bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan 

perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan 

yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.  

Konsumen pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan terus melemah, hal 

ini disebabkan:  

a. Terdapat lebih banyak produk, merek, dan cara penjualannya;  

b. Daya beli konsumen makin meningkat;  

c. Lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum 

d. Banyak diketahui semua orang;  

e. Model-model produk lebih cepat berubah;  

f. Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang 

lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha; Iklan yang menyesatkan; dan  

g. Wanprestasi oleh pelaku usaha.   

 

Posisi konsumen sangat lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, 

sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada 
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masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukumperlindungan konsumen 

adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarikbatasnya. Menurut Az 

Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari 

hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, 

dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan 

hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum 

yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain 

berkaitan dengan barang dan/atau jasa di dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan 

demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian pemenuhan hakhak konsumen sebagai wujud 

perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain 

adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya 

perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. 

 

Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Islam  

Islam pada masa Rasulullah belum mengungkapkan pengaturan perlindungan 

konsumen secara empiris seperti saat ini. Walaupun penuh dengan kterbatasan 

teknologi pada saat itu, namun perlindungan konsumen yang diajarkan rasulullah 

sangat mendasar, sehingga pengaturan tersebut menjadi cikal bakal produk hukum 

perlindungan konsumen modern. Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan 

perdagangan dan perekonomian beriorentasi pada perlindungan hak-hak pelaku 

usaha atau produsen dan konsumen. Kerena islam menghendaki adanya unsure 

keadilan, keadilan dan trasparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam peraktik 

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

memberikan ruang bagi konsumen dan perodusen untuk mempertahankan hak-

haknya dangan perdagangan yang dikenal dengan istilah khiyar dengan beragam 

jenisnya sebagai berikut:  

a. Khiyar Majelis  

As-Sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang berjual beli memiliki khiyar 

(pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan akad jual beli selama keduanya 

masih dalam satu majelis (belum berpisah). Khiyar merupakan hak yang ditetapkan 

unuk pelaku usaha dan konsumen, jika terjadi ijab dan Kabul antara produsn dan 

konsumen, dan akadnya telah sempurna, maka masing-masing pihak memiliki hak 

untul memppertahankan atau membatalkan akad selama masih dalam satu majelis. 

b. Khiyar Syarat  

Khiyar syarat adalah slah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan keentuan 

memiliki khiyar selama jangka waktu yang jelas. Selama waktu tersebut, jika pembeli 

menginginkan, ia bias melaksanakan jual beli tersebut atau membetalkannyya. Syarat 

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

bagi salah satu pihak saja ia mempersyaratkannya. 

c. Khiyar Aibi  

Haram baginya seseorang menjual barang yang memiliki cacat (cacat produk) tampa 

menjelaskan kepada pembeli (konsemen). 

d. Khiyar Tadlis  
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Yaitu, jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka 

haram baginya. Dalam hai ini pembeli emiliki khiyar selama tiga hari, adanya khiyar 

untuk mengembalikan barang tersebut. 

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

Khiyar jenis ini suatu ysaat menjadi hak penjual dan suatu saat bias menjadi hak 

pembeli. Kadang kala pembeli membeli barang dengan harga 5 dinar, padahal barang 

tersebut hanya setara dengan 3 dinar. Atau penjual menjual barang dengan harga 10 

dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan 8 dinar. Jika 66 Zulham, Hukum 

Perlindungan Konsumen, seseorang penjual dan pembeli ditipu dalam hal ini, maka 

ia memiliki khiyar untuk menarik diri dari jual beli dan membatalkan akad. Khiyar 

Janis ini pada dasarnya terdapat syarat di dalamnya, hal ini didasarkan pada hadist 

Rasulullah. Hayan bin Munqidz pernah mendatangi Rasulullah, lalu ia berkata: “Ya 

rasulullah, sesungguhnya aku telah ditipu dalam jual beli 

 

Sertifikat Halal 

A. Pengertian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika 

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)  

Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa 

dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan maupun turunannya, obat-

obatan dan kosmetika aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama 

Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam) khususnya di wilayah 

Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada 

masyarakat. Visi LPPOM MUI adalah membudayakan umat Islam untuk 

mengkonsumsi produk halal dan mengajrakn kepada seluruh pelaku usaha untuk 

memproduksi produk halal. Sementara misinya adalah:  

a. Mengintensifkan pemeriksaan kehalalan pangan, obat-obatan dan 

kosmetika yang beredar di wilayah Indonesia, 

b. Meningkatkan kesadaran umat dalam mengkonsumsi produk halal 

melalui penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama 

instansi lain, 

c. Meningkatkan kesadaran produsen dalam memproduksi produk halal 

dengan penyuluhan dan pendidikan mengenai produk halal bersama 

instansi lain, 

d. Mempererat dan memperluas kerja sama dengan lembaga Islam Nasional 

dan Internasional yang berorientasi pada Islam. 

 

a. Dasar Hukum Terbentuknya LPPOM MUI LPOM MUI didirikan atas dasar 

keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 

M/26 Jumadil Awal 1409 H. adapun tugas-tugasnya sebagai berikut: ”Pertama, 

mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan 

dan obat-obatan dan komestika yang beredar di masyartakat. Kedua, mengkaji dan 

menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan 

memperjual belikan suatu produk, penggunaan maknan, minuman serta obat-obatan 

yang sesuai dengan ajaran Islam; Ketiga, mengkaji dan menyusun konsep-konsp yang 

berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai pnyelenggaraan rumah makan atau 

restoran, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta 
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berbagi jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan komestika yang 

dipergukan oleh masyarakat, khususnya oleh masyarakat Islam harus terjamin 

kehalalannya; keempat, menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu 

kepada dewan pimpinan MUI sebagai bahn pertimbangan dalam merumuskan 

kebijakan yangberkaitan dengan pwngpolahan, jual beli dan penggunaan pangan dan 

obatobatan, dan komestika; kelima, mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka 

menjalin kerja sama dengan instansi-instansi pemerintahan dan swasta, dalam dan 

luar negeri” Untuk maksimalkan tugas dan fungsi LPPOM MUI dalam menjawab 

tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan jaminan halal suatu peroduk, maka 

dilakukan penataan dan penyempurnaan baik internal maupun eksternal. Secara 

internal, berdasarkan SK MUI Nomor 330/MUI/IV/1991 dan redaksional mengenaoi 

tugas LPPOM MUI walaupun substansinya masih sama. Secara eksternl, LPPOM 

MUI membangun keitraan dengan berbagai departemen, kementrian, dinas atau 

instansi dan lembaga sertifikasi halal di luar negri. 

 

Pembahasan 

Teori perlindungan hukum ini dikemukakan oleh Salmond yang selanjutnya 

dijelaskan oleh Fitgerald. Teori ini mengatakan bahwa hukum bertujuan 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum yang dapat 

bertabrakan satu sama lain, sehingga dengan hukum yang diintegrasikan sedemikian 

rupa dapat menekan terjadinya tabrakan kepentingan tersebut. Dalam lalu lintas 

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat 

dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi 

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya 

untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan 

inidilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, 

sehingga kekuasaan yang demikian yang disebut dengan hak. Dalam penulisan ini 

akan dibahas mengenai perlindungan hukum atau hak seseorang, khususnya 

perlindungan kepada konsumen atas beredarnya makanan yang tidak bersertifikat 

halal, sehingga konsumen tidak perlu ragu-ragu dan khawatir dengan komposisi yang 

terkandung dalam makanan yang beredar di masyarakat. Dengan adanya 

perlindungan konsumen, memuat berbagai peraturan bukan hanya berasal dari 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, tetapi dari Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata juga. KUH Perdata memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan 

hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia 

barang atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut. 

Perlindungan konsumen sendiri memuat rumusan pengertian perlindungan konsumen 

yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, 

pengertian perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tanggung jawab 

adalah kata dasar daripertanggung jawaban, yang berartikeadaan wajib menanggung 

segala sesuatu yang terjadi. Istilah yang berkaitan dengan pertanggung jawaban 

dalam kamus hukum, yaitu liability, yang merupakan istilah hukum yang luas yang 

menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab,yang pasti, yang 

bergantung atau yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual 

seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas 
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untuk melaksanakan Undang-Undang, dan responbility, yang berarti hal yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, 

kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung atas Undang-

Undang yang dilaksanakan.Terkait dengan itu, meskipun Undang-Undang mengeni 

produk halal belum lahir, ijtihad untuk melakukan tindakan hukum terhadap 

pelanggaran terkait dengan produk halal terus dilakukan. Undang-undang 

perlindungan konsumen telah mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau 

memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara 

halal sebagimana pernytaan “Halal” yang dicantumkan dalam label halal diancam 

dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar 

rupiah. 

. 

Kesimpulan 

1. Bentuk perlindungan konsumen adalah LPPOM MUI menerbitkan sertifikasi 

halal kepada beberapa produk. 

2. Bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI 

dengan cara survey pasar dan melakukan mekanisme pelaporan 

implementasi, dan jika ditemukan perusahaan yang telah diberikan sertifikasi 

halal dan mengubah status produksinya menjadi sampai berubahnya status 

kehalalannya, maka tanpa adanya surat peringatan, sertifikasi halalnya akan 

dicabut dan dipublikasikan. Dan juga setiap perusahaan wajib melaporkan 

kondisi produk setiap enam bulan sekali kepada LPPOM MUI. 

 

Implikasi 

      Perlindungan kesehatan masyarakat atas obat dan makanan yang dikomsumsi, 

salah satunya melalui sertifikasi halal. Konsumen muslim semakin kritis, konsumen 

tidak sekedar menuntut produk yang higenis dan terjamin kandungan gizinya, tetapi 

juga masyarakat muslim, juga kehalalannya. Label halalpun menjadi kunci pokok 

bagi masyarakat untuk memutuskan apakah akan membeli atau tidak pada suatu 

produk. Label halal merupakan keharusan. Semenarik apapun makanan itu, jika pada 

kemasan tidak mencantumkan label halal, maka baik untuk melupakannya. 
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#06 

PENGARUH PRODUK BERLABEL HALAL TERHADAP 

TINGKAT PEMBELIAN KONSUMEN DI MASA 

PANDEMI COVID-19 
Bintang Arya Pamungkas1,Muhammad Nusran2, Fitriani Latief 3, Verawaty4, 

Rismawaty Sikanna5 

 

Abstract 

The background of the problem with the existence of globalization, free trade and the 

Asean Economic Community has led to increased circulation of products in 

Indonesian society. Indonesia is a country with the largest Muslim population in the 

world. In Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia, it is stated that "the State guarantees every citizen to embrace his religion 

according to his belief". Another thing that is taken into consideration is the existence 

of a pandemic that is currently befalling all countries, including Indonesia. Products 

that are traded in the community are currently also an important concern, especially 

during the Covid-19 Pandemic because everyone is increasingly careful in consuming 

products, it is safer if the products consumed are halal and safe and of quality. How 

big the level of product purchases by consumers will be increasingly visible in the 

future trends.  

 This research is limited to the perception of Muslims. In consuming halal 

products to the level of purchase of halal products by consumers. The formulation of 

the problem in this paper is how much influence the halal labeled product has on 

consumer purchase interest. The purpose of writing is to determine the benefits of 

halal certificates for products traded in the community and to determine the effect of 

consumer purchasing levels during the current pandemic. This research data is 

primary data collected through a questionnaire given to respondents. The sample is 

60 respondents with non probability sampling. The type of research used is 

descriptive analysis. Here the researcher must tabulate the data using a Likert scale. 

The conclusion of this paper is the role of the Indonesian ulama council in monitoring, 

socializing and labeling halal products and the responses from respondents to 

statements addressed to them are very satisfying, this shows that knowledge of food 

products labeled halal is quite high. 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan adalah suatu keadaan perasaan kekurangan akan kepuasan dasar tertentu. 

Sebagai makhluk hidup, manusia tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, 

baik dari sisi kebutuhan yang muncul dari diri sendiri hingga kebutuhan untuk 

bertahan hidup seperti makan, minum dan sebagainya. Di sisi lain, dalam pemenuhan 

kebutuhan tersebut, ada batasan-batasan tertentu yang semestinya diperhatikan 

dengan sangat baik terkhusus bagi manusia yang beragama islam. Dalam hal ini, 

batasan yang dimaksud yaitu, pemenuhan kebutuhan akan produk-produk yang halal. 

Berbicara tentang produk halal, sekiranya ada banyak hal yang mencakupnya, 

diantaranya makanan, minuman, kosmetik, dan masih banyak jenis produk lainnya. 

Misalnya dalam hal kosmetik, inovasi produk kosmetik dilakukan oleh produsen 
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untuk memperoleh kepercayaan konsumen terhadap produk seiring banyak 

beredarnya kosmetik palsu di pasaran. Dalam upaya pemenuhan kebutuhannya, 

seorang akan memilih produk yang dapat memberikan kepuasan tertinggi. Kepuasan 

tertinggi dapat dirasakan tidak hanya secara lahir saja namun juga secara batin sampai 

pada ketenangan hati.   

Banyak cara dilakukan dalam upaya pemilihan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan. Salah satunya dengan mencari informasi yang terdapat pada atribut 

produk. Pengembangan suatu produk melibatkan pendefinisian manfaat yang akan 

ditawarkan produk tersebut. Manfaat ini dikomunikasikan dan dihantarkan oleh 

atribut produk. Atribut produk menjadi unsur - unsur yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan membeli. 

Melalui atribut produk konsumen dapat memperoleh jawaban apakah produk yang 

akan dibeli sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sehingga memperoleh 

kepuasan secara lahir dan batin. Atribut yang dimaksud sebagai media informasi 

konsumen untuk memperoleh kepercayaan terhadap produk secara lahir batin adalah 

label halal.  

Produk kosmetik yang beredar dipasaran nyatanya masih banyak yang belum 

mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Padahal kebutuhan akan 

jaminan halal pada kosmetik menjadi penting khususnya di Indonesia. Tak terkecuali 

jenis produk lainnya yaitu, makanan, minuman, dan sebagainya. Hal dikarenakan 

penduduk di Indonesia mayoritas menganut agama Islam. Badan Pusat Statistik 

mencatat, di indonesia mayoritas menganut agama islam dengan populasi kaum 

muslimin mencapai bilangan 87% , maka dari itu kepastian tentang kehalalan produk 

merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.  

Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dikenal dan 

diterapkan khususnya umat Islam. Halal diperuntukkan bagi segala sesuatu yang baik 

dan bersih dimakan atau dikonsumsi oleh manusia sesuai menurut syariat islam. 

Lawan halal adalah haram yang berarti “tidak dibenarkan atau dilarang” menurut 

syariat Islam. Allah telah menegaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 3 yang 

artinya, “Bagimu diharamkan (memakan) bangkai, darah, daging babi “ 

Dalam ayat di atas Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk hanya 

memakan (mengkonsumsi) makanan halal. Jika diterapkan dalam konteks sekarang, 

ayat tersebut berlaku tidak terbatas hanya pada makanan, tetapi juga pada produk-

produk lain yang bisa dikonsumsi manusia Bagi umat Islam yang menyadari hal 

tersebut akan menciptakan perasaan tidak tenang dan keraguan. 

Label halal yang terdapat pada kemasan produk, akan mempermudah  konsumen 

dalam mengidentifikasi produk. Di Indonesia penggunaan label halal tagnas mudah 

ditemukan. Suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengelolahan nya 

dapat saja “ditempel” tulisan halal (dengan tulisan arab) maka produk tersebut seolah-

olah telah halal dikonsumsi. Konsumen yang kurang memiliki pengetahuan tentang 

label halal akan beranggapan bahwa label halal yang tercantum dalam produk yang 

dibelinya adalah label yang sah. Padahal penentuan label halal suatu produk tidak 

bisa hanya asal tempel harus berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang 

melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu baik agama maupun ilmu-ilmu lain yang 

mendukung.  

Di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang kompeten untuk 

melakukan penjaminan kehalalan produk.  Dalam kerjanya MUI di bantu oleh 
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LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian, Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis 

Ulama Indonesia). Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia 

dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan- ketentuan, rekomendasi, 

dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan 

ajaran Islam. Dengan kata lain LPPOMMUI didirikan agar dapat memberikan rasa 

tentram kepada umat tentang produk yang dikonsumsinya. Lembaga inilah yang 

sebenarnya berwenang dalam memberi sertifikat halal kepada perusahaan yang akan 

mencantumkan label halal. 

Berkaitan dengan hal ini, maka sudah sepantasnya kita ketahui bahwasanya 

penggunaan label halal terhadap suatu produk itu mempengaruhi tingkat pembelian 

konsumen. Apalagi di masa sekarang, seluruh dunia dilanda oleh sebuah virus yang 

bernama Covid-19 atau sering disebut virus corona. Hal ini menyebabkan, presentase 

pembelian produk oleh konsumen lewat online lebih besar dibandingkan sebelum 

masa pandemi ini. Sehingga, kekhawatiran akan kualitas suatu produk itu perlu 

penjaminan. Artinya, pengaruh produk berlabel halal inilah yang akan menjadi 

penjaminannya.. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsumsi dalam perspektif ekonomi islam ? 

2. Bagaimana pengaruh produk berlabel halal terhadap minat konsumen ? 

3. Apa pengaruh tingkat pembelian konsumen terhadap produk berlabel halal di 

masa pandemi Covid-19 ? 

 

Tujuan 

1. Untuk mengetahui cara konsumsi dalam perspektif ekonomi islam ? 

2. Untuk mengetahui pengaruh produk berlabel halal terhadap minat konsumen 

? 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pembelian konsumen terhadap produk 

berlabel halal di masa pandemi Covid-19 ? 

 

Landasan Teori 

Pengertian Produk  

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk yang 

ditawarkan bisa meliputi barang fisik ( tangible ) atau meliputi barang jasa 

(intangible) yang dapat memuaskan konsumennya (Tjiptono, 2006:95). 

      Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas 

sesuatu yang ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

pemenuhan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas 

organisasi serta daya beli pasar. Selain itu, produk dapat pula didefinisikan sebagai 

persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Secara 

lebih rinci, konsep produk total meliputi barang, kemasan, label, pelayananan dan 

jaminan. (Tjiptono, 2006:96).  
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Perilaku Konsumen  

     Dalam perspektif ekonomi Islam. Perilaku konsumsi seorang muslim didasarkan 

pada beberapa asumsi sebagaimana dikemukakan oleh Monzer Kahf, yaitu :  

1. Islam merupakan suatu agama yang diterapkan di tengah masyarakat.  

2. Zakat hukumnya wajib. Tidak ada riba dalam masyarakat.  

3. Prinsip mudharabah diterapkan dalam aktivitas bisnis.  

4. Konsumen berperilaku rasional yaitu berusaha mengoptimalkan kepuasan. 

(sarwono,2009)  

 

Dalam perilaku konsumsi, seorang Muslim harus memperhatikan prinsip moral 

konsumsi, yaitu : Keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan 

moralitas. (sarwono, 2009). Selain itu Islam juga mengajarkan umatnya agar 

berperilaku konsumsi secara sederhana (moderation). Dalam perspektif ekonomi 

dapat diartikan bahwa dalam berkonsumsi harus senantiasa memperhatikan 

kemampuan daya beli agar tidak mengalami defisit anggaran.  

Perilaku konsumsi dalam Islam juga mengajarkan kita bersikap murah hati dengan 

mempertimbangkan kondisi lingkungannya. Munculnya kesenangan di tengah 

masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan hidup akan menimbulkan kecemburuan 

yang dapat menjadi sumber konflik. Berbeda dengan konvensional, perilaku 

konsumen dijelaskan seperti berikut, Setiap individu memiliki perilaku yang berbeda 

dalam memenuhi kebutuhan mereka.untuk melakukannya mereka dapat menempuh 

berbagai usaha, sebagaimana di jelaskan Schiffman dan Kanuk (1997:6) :”The 

behavior that consumers display in searching for purchasing, using, evaluating, and 

disposing of products, services, and ideas which they expect to satisfy their 

needs”(“Perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam pencariannya untuk 

membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk, jasa dan ide yang 

mereka kira dapat memenuhi kebutuhan mereka”). 

2.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen  

     Ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu 

produk. Faktor-faktor tersebut adalah :   

1 Pengaruh Lingkungan.  

Konsumen hidup dalam lingkungan yang kompleks dimana keputusan mereka 

dipengaruhi oleh 1. Budaya, 2. Kelas Sosial, 3. Pengaruh Pribadi, 4. Keluarga, dan 5. 

Situasi. 

2 Perbedaan dan Pengaruh Individual  

Konsumen juga dipengaruhi faktor internal yang menggerak dan mempengaruhi 

perilaku mereka. Faktor internal ini sangat mungkin berbeda antar individu sehingga 

akan mengahsilakan keputusan dan perilaku yang berbeda pula. Faktor-faktor 

tersebut adalah 1. Sumber daya konsumen, 2. motivasi dan Keterlibatan, 3. 

Pengetahuan, 4. Sikap, dan, 5. Kepribadian, gaya hidup, dan demografi.  

3 Proses Psikologis.  

Proses psikologis dari konsumen akan membawa mereka pada proses berikut yaitu 

pengolahan Informasi, pembelajaran dan, perubahan Sikap/Perilaku, yang 

kesemuanya akan memberikan dampak pada penentuan keputusan mereka. (Engel, 

Kotler 2008: 159)  

 Selain itu Menurut Kotler (2008:179) untuk sampai kepada keputusan 

pembelian konusumen akan melewati 5 tahap yaitu :  
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1 Problem Recognition  

Merupakan tahap dimana pembeli mengenali masalah atau kebutuhannya. Pembeli 

merasakan perbedaan antara keadaan aktualnyadengan keadaan yang diinginkannya. 

Kebutuhan tersebut dapat dipicu oleh rangsangan internal seperti lapar dan haus yang 

bila mencapai titik tertentu akan menjadi sebuah dorongan dan rangsangan ekternal. 

Misalnya ketika melewati toko kue yang merangsang rasa laparnya.  

2 Information Search  

Setelah tergerak oleh stimuli konsumen berusaha mencari informasi lebih banyak 

tentang hal yang dikenalinya sebagai kebutuhannya. Konsumen memperoleh info 

dari sumber pribadi (keluagra, teman, tetangga, dan kenalan), komersial (iklan, 

tenaga penjual, perantara, kemasan), publik (media massa, organisasi pembuat 

peringkat), dan sumber pengalaman (pengkajian, pemakaian produk)  

3 Alternative Evaluation 

 Merupakan tahapan dimana konsumen memperoleh informasi tentang suatu 

objek dan membuat penilaian akhir. Pada tahap ini konsumen menyemmpitkan 

pilihan hingga alternatif yang dipilih berdasarkan besarnya kesesuaian antara manfaat 

yang dingiinkan dengan yang bisa diberiakn oleh pilihan produk yang tersedia.  

4 Purchase Decision.  

 Merupakan tahapan dimana konsumen telah memiliki pilihan dan siap 

melakukan transaksi pembelian atau pertukaran antara uanga atau janji untuk 

mebayar dengan hak kepemilikan atau penggunaan suatu benda.  

5 Post-purchase Behavior  

 Merupakan tahapan dimana konsumen akan mengalami dua kemungkinan 

yaitu kepuasan dan ketidak-puasan terhadap pilihan yang diambilnya. 

Labelisasi Halal 

     labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan 

produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk 

halal, di Indonesia lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah dalam proses 

sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

      Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) itu sendiri adalah wadah atau majelis yang 

menghimpun para ulama,zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk 

menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan 

cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, 

bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, yang salah satu tugasnya yaitu 

pemberi fatwa ( mufti ) / memberikan label halal terhadap setiap produk yang di 

produksi di Indonesia maupun barang impor dari luar negeri. ( www.mui.or.id )  

     Dari penjelasan di atas tentang proses labelisasi halal tersebut dapat di tarik 

kesimpulan, yaitu Label Halal merupakan suatu apresiasi yang diberikan kepada 

produk – produk yang telah memenuhi kriteria halal menurut ajaran agama Islam, 

perusahaan yang telah mencantumkan label halal di kemasan produk mereka berarti 

telah melakukan dan melewati proses penlabelisasian halal yang dilakukan oleh 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM-MUI). 
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Pandemi Covid-19 

     Menurut WHO (World Health Organization) Pandemi adalah penyebaran 

penyakit baru ke seluruh dunia (World Health Organization, 2020). Namun, tidak ada 

definisi yang dapat diterima tentang istilah pandemi secara rinci dan lengkap, 

beberapa pakar mempertimbangkan definisi berdasarkan penyakit yang secara umum 

dikatakan pandemi dan mencoba mempelajari penyakit dengan memeriksa kesamaan 

dan perbedaannya. Penyakit dipilih secara empiris untuk mencerminkan spektrum 

etiologi, mekanisme penyebaran, dan era kegawatdaruratannya, beberapa penyakit 

yang pernah menjadi pandemi antara lain: acute  hemorrhagic  conjunctivitis (AHC), 

AIDS, kolera, demam berdarah, influenza dan SARS (Morens, Folkers and Fauci, 

2009).        

     Adapun virus yang sekarang menjadi pandemi dan melanda dunia saat ini, tak 

terkecuali indonesia yaitu Covid-19. Dimana pandemi saat ini mengakibatkan 

banyaknya faktor-faktor produksi yang ambruk. Sehingga, pengaruhnya tentu 

berdampak kepada ekonomi masyarakat. Begitupula dengan pengaruh terhadap 

terbatasanya interaksi sosial antara masyarakat, baik antar penjual dan pembeli, 

produsen dan konsumen serta antar masyarakat pada umumnya. 

Metode Penelitian 

Lokasi Penelitian 

     Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat di Kecamatan Perbaungan 

Jenis Penelitian 

      Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif karena dalam 

pelaksanaannya akan menganalisis dan menginterpretasi tentang arti dari data yang 

diperoleh. Penelitian ini di susun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan 

mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-

faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. (Nazir, 

1998: 51). 

Teknik Pengumpulan Data 

     Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

kuisioner yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan untuk diisi oleh para 

responden. 

Teknik Analisis Data 

     Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis 

deskriptif yang merupakan metode analisis dengan cara mengumpulkan data, 

menganalisis serta menginterpretasikannya sehingga menghasilkan kesimpulan 

mengenai penelitian yang dilakukan. 

Pembahasan 

     Penduduk Kecamatan Perbaungan yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai 

mayoritas penduduknya beragama Islam dapat menjadi perwakilan dari komunitas 

Muslim yang menjadi konsumen produk tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, 

penduduk di Kecamatan Perbaungan di jadikan sebagai studied population. Dibawah 

ini akan di jelaskan jumlah populasi serta jumlah dan jenis usaha yang di jalankan 

oleh masyarakat di kecamatan Perbaungan. 

Pada tabel 1 akan menunjukkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta tingkat 

kepadatan penduduk di Kecamatan Perbaungan, dari sini dapat di peroleh informasi 

bahwa desa Adolina memiliki wilayah yang paling luas di kecamatan Perbaungan 

dengan luas wilayah 16.740 km2, sedangkan desa melati I merupakan desa yang 



64 

paling sempit dengan luas wilayah sebesar 1.170 km2, sedangkan dari jumlah 

penduduk, desa melati II merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak di 

kecamatan Perbaungan dengan jumlah penduduk sebanyak 13.270 jiwa, sedangkan 

jumlah penduduk yang paling sedikit ada di desa tanjung buluh yang memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 414 jiwa. 

Tabel 1.1 

Luas wilayah,jumlah penduduk, serta tingkat kepadatan penduduk 

 

Sumber : Kantor Camat Perbaungan (Penduduk Keadaan Akhir Desember 2010) 

     

Sedangkan dalam  tabel 2 akan menunjukkan jumlah penduduk yang beragama islam 

di Kecamatan Perbaungan.Dari tabel 2 diatas, dijelaskan tentang jumlah penduduk 

yang beragama islam di desa / kelurahan yang ada di kecamatan Perbaungan, dari 

tabel ini di peroleh bahwa desa melati II merupakan desa yang memiliki penduduk 

yang beragama islam yang paling banyak, yaitu sebanyak 13.129 jiwa,sedangkan 

desa tanjung buluh merupakan desa yang berpenduduk islam yang paling sedikit 

dengan jumlah penduduk sebesar 411 jiwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Desa/kecamatan 
Luas wilayah 

(km2) 

Jumlah penduduk 

(jiwa) 

Kepadatapenduduk 

(jiwa/km2) 

1 Adolina 16,740 1.109 66,25 

2 Melati II 11,800 13.270 1.124,58 

3 Tanjung Buluh 7,390 414 56,02 

4 Sei Buluh 1,230 3.311 2.691,87 

5 Sei Sijenggi 2,710 4.835 1.784,13 

6 Deli Muda  3,770 950 251,99 

7 Melati 1 1,170 1.494 1.276,92 

8 Citaman Jernih 1,620 7.380 4.555,56 

9 Batang Terap 1,970 4.749 2.410,66 

10 Simpang Tiga  1,780 12.738 7.156,18 

11 Kota Galuh 3,000 3.324 1.108,00 

12 Tualang 5,040 7.830 1.553,57 

13 Bengkel 1,370 4.343 3.170,07 

14 Deli M. Hilir 4,630 1.033 223,11 

15 Tanah Merah 3,390 2.958 872,57 

16 Lubuk Bayas 4,810 3.180 661,12 

 Jumlah 111,620 104.014 931,86 



65 

Tabel 1.2 

Jumlah penduduk beragama Islam 

 

No Desa/kelurahan 

Jumlah 

penduduk 

muslim 

1 Adolina 993 

2 Melati II 13.129 

3 Tanjung Buluh 411 

4 Sei Buluh 2.879 

5 Sei Sijenggi 4.801 

6 Deli Muda Hulu 857 

7 Melati 1 1.397 

8 Citaman Jernih 6.629 

9 Batang Terap 3.865 

10 Simpang Tiga Pekan 9.065 

11 Kota Galuh 2.542 

12 Tualang 7.806 

13 Bengkel 4.275 

14 Deli Muda Hilir 979 

15 Tanah Merah 2.948 

16 Lubuk Bayas 3.151 

17 Sei Naga Lawan 2.446 

18 Lubuk Rotan 2.232 

19 Kesatuan 2.186 

20 Lidah Tanah 3.710 

21 Pematang Tatal 1.754 

22 Lubuk Dendang 1.426 

23 Suka Beras 2.728 

24 Cinta Air 1.337 

25 Pematang Sijonam 3.772 

26 Lubuk Cemara 1.242 

27 Jambur Pulau 3.619 

28 Suka Jadi 3.706 

 Jumlah 95.885 

     Sumber : Kantor Camat Perbaungan,Tahun 2010 

 

     Dari tabel 2 diatas, dijelaskan tentang jumlah penduduk yang beragama islam di 

desa / kelurahan yang ada di kecamatan Perbaungan, dari tabel ini di peroleh bahwa 

desa melati II merupakan desa yang memiliki penduduk yang beragama islam yang 

paling banyak, yaitu sebanyak 13.129 jiwa,sedangkan desa tanjung buluh merupakan 

desa yang berpenduduk islam yang paling sedikit dengan jumlah penduduk sebesar 

411 jiwa. 
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Penilaian Terhadap Persepsi  

     Berdasarkan penilaian terhadap persepsi, dapat diketahui bahwa pada uraian 

pertama responden menyatakan sangat setuju bahwa dengan adanya label halal yang 

dikeluarkan LPPOM-MUI, maka proses pembuatan makanan tersebut halal sebesar 

61,67%, dan sebesar 25% menyatakan setuju. Sedangkan yang menyatakan netral ( 

ragu-ragu ) sebesar 10%, dan sisanya sebesar 3,33% menyatakan tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan perbaungan percaya akan lembaga 

LPPOM-MUI dalam pengawasan terhadap produk makanan.   

      Pada uraian kedua,dapat diketahui bahwa reponden yang menyatakan sangat 

setuju dengan pernyataan adanya label halal dari LPPOM-MUI, maka produk 

makanan tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap konsumen sebesar 35%, dan 

40% setuju, sedangkan 15% menyatakan netral ( ragu-ragu ), dan sisanya sebesar 

10% menyatakan tidak setuju. Kemudian pada uraian ketiga, responden sangat setuju 

dan setuju bahwa dengan tidak adanya unsur babi dalam makanan tersebut, maka 

makanan tersebut halal sebesar 10%, dan 48,33% sedangkan sisanya sebesar 41,67% 

menyatakan netral ( ragu-ragu ).  

     Selanjutnya pada uraian keempat, menjelaskan responden yang menyatakan 

sangat setuju bahwa walaupun tidak ada logo halal, konsumen muslim tetap percaya 

makanan tersebut halal karena dibuat oleh orang muslim sebesar 13,33%, dan sebesar 

23,33% setuju, sedangkan yang menyatakan netral ( ragu-ragu ) sebesar 23,33%, 

33,33% menyatakan tidak setuju, dan sisanya sebesar 6,67% menyatakan sangat tidak 

setuju.  

     Dari uraian terhadap persepsi, dapat disimpulkan bahwa konsumen yang berasal 

dari kecamatan perbaungan telah cerdas dalam memilih produk  yang akan mereka 

konsumsi, apakah itu halal atau tidak. Maka persepsi masyarakat mengenai produk 

halal memuaskan. 

 

Penilaian Terhadap Minat Beli  

     Berdasarkan penilaian terhadap minat beli, dapat diketahui bahwa uraian pertama 

responden sangat setuju dan setuju bahwa pencantuman label halal terhadap kemasan 

makanan menjadi salah satu faktor untuk memutuskan membeli sebesar 31,66% dan 

61,66%. Sedangkan sisanya sebesar 6,66% menyatakan netral ( ragu-ragu ).  

     Pada uraian kedua, dapat diketahui responden sangat setuju bahwa setifikat yang 

dikeluarkan LPPOM-MUI ditujukan untuk setiap jenis produk sebesar 20%, dan 55% 

menyatakan setuju, sedangkan 18,33 menyatakan netral ( ragu-ragu ), dan sisanya 

sebesar 6,67 menyatakan tidak setuju.  

Kemudian pada uraian ketiga, dapat diketahui responden yang sangat setuju dan 

setuju bahwa konsumen memutuskan membeli sebuah produk karena memiliki label 

halal sebesar 25% dan 53,33%, sedangkan sisanya sebesar 21,67% responden 

menyatakan netral ( ragu-ragu ).  

     Selanjutnya pada uraian keempat, dapat diketahui responden yang sangat setuju 

bahwa sebagai seorang muslim, harus mengkonsumsi produk makanan yang berlabel 

halal sebesar 70%, dan setuju sebesar 28,33% sedangkan sisanya sebesar 1,67% dari 

responden menyatakan netral ( ragu-ragu ). 

     Sedangkan pada uraian kelima, dapat diketahui responden yang sangat setuju 

bahwa salah satu faktor konsumen untuk membeli adalah kualitas dari label halal 

yang tertera sebesar 28,33%, dan yang setuju sebesar 48,33%, sedangkan sisanya 
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responden yang menyatakan netral ( ragu-ragu ) sebesar 23,33 %. Berdasarkan pada 

penilaian terhadap minat beli, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen 

di kecamatan perbaungan setuju kalau dengan adanya label halal yang tertera di 

dalam kemasan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. 

 

Kesimpulan 

     Berdasarkan uraian – uraian dari hasil analisis yang telah ditemukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Peran MUI ( majelis ulama Indonesia ) dalam pengawasan dan sosialisasi terhadap 

produk makanan kepada masyarakat di Kecamatan Perbaungan cukup memuaskan.  

2. Dengan ada tercantumnya label halal dalam kemasan produk makanan menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli.  

3. Dari hasil analisis deskriptif yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

dari para responden akan pernyataan yang ditujukan kepada mereka sangat 

memuaskan, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap produk makanan 

berlabel halal cukup tinggi. 
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#07 

Analisis Aspek Religiusitas Dalam Keputusan Pembelian 

Produk Halal Terhadap Makanan dan Minuman Kemasan  

di Sulawesi Selatan 
Dinda Dwi Adelya Musda, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Kesadaran nasional terhadap Sertifikat Halal saat ini belum mengalami 

signifikan pengembangan. Stagnasi yang terjadi pada aturan validasi jaminan halal di 

Indonesia tersebut membutuhkan gerakan nasional agar masyarakat Indonesia cepat 

mendapat perlindungan dari pemerintah akan pemenuhan haknya sebagai warga 

negara, dengan fokus pada aturan halal pangan, obat-obatan dan kosmetik yang 

digunakan. Kesadaran halal dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halal 

pengetahuan dengan sering mengikuti perkembangan halal atau acara pameran halal, 

atau pelatihan halal dan sejenisnya, serta faktor waktu proses sertifikasi halal (Nusran 

et al., 2018). Indonesia adalah Negara dengan populasi masyrakat muslim terbesar di 

dunia. Hal ini menyebabkan kebutuhan makanan dan minuman yang berlabel halal 

menjadi mutlak sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Provinsi Sulawesi Selatan 

sebagai salah satu provinsi yang berpendudukan mayoritas Muslim tujuan artikel ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat di Sulawesi Selatan tentang 

makanan dalam kemasan khususnya pada saat masa New Normal. Dan untuk 

mengetahui bagaimana label halal berpengaruh dalam keputusan pembelian dari 

makanan dan minuman kemasan.  

 

Pendahuluan 

     Setiap negara dan atau bangsa memiliki karakteristik khusus yang mencerminkan 

perilaku konsumen masing-masing negara dan atau bangsa tersebut. Perilaku 

konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas 

individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, 

menggunakan barang dan jasa. Perilaku Konsumen Indonesia memiliki sepuluh (10) 

karakter unik, yaitu : Berpikir Jangka Pendek, Tidak Terencana, Suka Berkumpul, 

Gagap Teknologi, Orientasi Pada Konteks, Gengsi, Kuat di Sub culture, Kurang 

Peduli Lingkungan dan Religius (Fitri & Malikussaleh, 2018). 

     Religiusitas adalah penghayatan agama seseorang yang menyangkut simbol, 

keyakinan, nilai dan perilaku yang didorong oleh kekuatan spiritual. Religiusitas 

dapat digambarkan sebagai adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama 

sebagai unsur kognitif, perasaan agama sebagai unsur afektif dan perilaku terhadap 

agama sebagai unsur psikomotorik. Aktifitas beragama yang erat berkaitan dengan 

religiusitas, bukan hanya terjadi ketika melakukan ritual (ibadah) tetapi juga aktivitas 

lain yang didorong kekuatan batin. Jadi, sikap religiusitas merupakan integrasi secara 

komplek antara pengetahuan agama, perasaan serta tindakan keagamaan dalam diri 

seseorang. Menurut R. Stark dan C.Y. Glock dalam Jalaludin (1996), religiusitas 

mempunyai lima dimensi yang terdiri dari: Dimensi Ritual (syari’ah); Dimensi 

ideologis (aqidah); Dimensi Intelektual (ilmu); Dimensi pengalaman atau 

penghayatan (experiential) dan Dimensi konsekuensial (pengamalan) (Astogini et al., 

2011). 
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     Halal dan haram merupakan hal yang penting dalam Islam, karena merupakan 

bagian substansi dari hukum Islam. Perintah mengkonsumsi makanan halal dalam al-

Qur’an menjadi dasar bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan memilih dalam 

mengonsumsi makanan halal saja. Sebagaiaman firman Allah SWT; “Hai sekalian 

manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah 

mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu” 

(QS. al-Baqarah [2]: 168). Ayat tersebut memberikan perintah yang jelas untuk 

memilih makanan dengan kriteria halal dan thayyib. Kehalalan suatu makanan 

minimal dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: pertama, halal dalam cara 

memperolehnya, yaitu diperoleh dari rezeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam. 

Kedua, halal zat/bahan dasarnya. Seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi 

kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam al-Qur’an, 

yaitu: bangkai, darah, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah, dan hewan 

yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas 

kecuali yang sempat disembelih. Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah khamr. 

Ketiga, halal dalam proses pengolahan. Dalam proses pengolahannya tidak 

bercampur dengan benda atau hewan yang diharamkan. Bahan baku, bahan 

tambahan, dan bahan penolong harus halal yang diproses secara higienis dan 

memenuhi prosedur pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses 

produksi harus terjamin halal secara shar„î. Keempat, halal proses pengemasan. 

Makanan harus dikemas dengan bahan halal dan higienis. Proses penyimpanan harus 

mengikuti standar shar„î. Kriteria thayyib meliputi; makanan berkualitas dan 

bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak 

tercemar bakteri/virus yang berbahaya dan tidak palsu. Makanan mengandung nutrisi 

dan gizi yang berguna bagi tubuh. Dengan empat aspek tersebut, setiap muslim 

jadikan panduan untuk memperoleh dan mengkonsumsi setiap asupan dan makan 

akan dia konsumsi (Vristiyana, 2019). 

     Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban agama yang bernilai ibadah, 

memberikan kebaikan bagi kehidupan di dunia dan akhirat dan manifestasi dari rasa 

syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Sebaliknya, mengonsumsi makanan 

haram merupakan kemaksiatan, mendatangkan keburukan, dan bentuk ketundukan 

kepada setan.  Makanan memberikan pengaruh baik secara fisik dan psikis manusia. 

Hal tersebut karena makanan yang dikonsumsi akan dicerna oleh tubuh, diserap 

gizinya, dan diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Ini berarti, makanan yang telah 

diproses sistem pencernaan akan mengalir dari ujung rambut ke ujung kaki menjadi 

energi yang menggerakkan aktivitas manusia. Kenyataan yang demikian itu dalam 

implementasi sehari-hari, bagi umat Islam di Indonesia, butuh jaminan atas makanan 

yang ia konsumsi. Jaminan yang dimaksud adalah usaha yang terstruktur dan 

sistematis agar makanan yang dikonsumsi tersebut terjamin halal, baik dari aspel 

dzatnya, proses dan tambahannya. Dalam rangka mewujudkan jaminan kehalalan atas 

makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, negara menerbitkan UU No 33 tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal (Aziz, 2017). 

Pengertian Produk 

     Produk merupakan segala sesuatu yang dapat  ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk yang 
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ditawarkan bisa meliputi barang fisik ( tangible ) atau meliputi barang jasa ( 

intangible ) yang dapat memuaskan konsumennya (Vristiyana, 2019) 

     Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu 

yang ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan 

keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas organisasi serta daya 

beli pasar. Selain itu, produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen 

yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Secara lebih rinci, konsep 

produk total meliputi barang, kemasan, label, pelayananan dan jaminan. (Tjiptono, 

2006:96).  

Dalam perilaku konsumsi, seorang Muslim harus memperhatikan prinsip moral 

konsumsi, yaitu :  

1. Keadilan  

2. Kebersihan  

3. Kesederhanaan  

4. Kemurahan hati  

5. Moralitas (Sutrisno, 2010) 

 

Religiusitas 

     Keberagaman atau religiusitas adalah sesuatu yang amat penting dalam kehidupan 

manusia. Keberagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan 

manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan 

perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktifitas lain yang didorong 

oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang 

tampak dan dapat dilihat mata, tapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi dalam 

hati seseorang. Sikap religiusitas merupakan integrasi secara komplek antara 

pengetahuan agama, perasaan serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang. 

Religiusitas dapat dilihat dari aktivitas beragama dalam kehidupan sehari-hari yang 

dilaksanakan secara rutin dan konsisten. Menurut R. Stark dan C.Y. Glock dalam 

bukunya American Piety : The Nature of Religious Commitment (1968); religiusitas 

(religiosity) meliputi lima dimensi yaitu : 

1. Dimensi Ritual; yaitu aspek yang mengukur sejauh mana seseorang melakukan 

kewajiban ritualnya dalam agama yang dianut. Misalnya; pergi ke tempat ibadah, 

berdoa pribadi, berpuasa, dan lain-lain. Dimensi ritual ini merupakan perilaku 

keberagamaan yang berupa peribadatan yang berbentuk upacara keagamaan. 

2. Dimensi Ideologis; yang mengukur tingkatan 

sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang 

bersifar dogmatis dalam agamanya. Misalnya; 

menerima keberadaan Tuhan, malaikat dan setan, surga dan neraka, dan lain-lain. 

Dalam konteks ajaran Islam, dimensi ideologis ini menyangkut kepercayaan 

seseorang terhadap kebenaran agama-agamanya. Semua ajaran yang bermuar dari Al 

quran dan hadits harus menjadi pedoman bagi segala bidang kehidupan. 

Keberagaman ditinjau dari segi ini misalnya mendarma baktikan diri terhadap 

masyarakat yang menyampaikan amar ma’ruf nahi mungkar dan amaliah lainnya 

dilakukan dengan ikhlas berdasarkan keimanan yang tinggi (Ashari, 2019). 

Label Halal 

     Qardhawi (Ath-Thawil, 2016), mendefinisikan halal sebagai segala perkara yang 

dibolehkan, tidak mengandung transaksi yang terlarang secara syariat, dan telah 
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dilegitimasi oleh syariat untuk memberlangsungkan perkara tersebut.Di dalam 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan 

bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat 

Islam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan 

Pangan, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk 

gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, 

dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, 

yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut label. Sedangkan di dalam 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. 

Produk halal kini bukan lagi semata mata isu agama Islam, tetapi sudah menjadiisu 

dan perdagangan saat ini. Jaminan halal sebuah produk sudah menjadi simbol global 

bahwa produk yang bersangkutan terjamin mutunya. Hal ini karena pasar umat Islam 

adalah pasar yang sangat menggiurkan mengingat jumlah umat Islam saat ini sebesar 

1,8 miliar secara global (Bulan et al., 2018). 

 

Proses Labelisasi Halal 

Setiap perusahaan yang telah mencantumkan label halal pada setiap kemasan 

produknya harus telah memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI. Namun sebelum 

sertifikat halal diberikan kepada perusahaan, ada beberapa proses yang harus dilalui 

agar sertifikat halal dapat diberikan. Bagi perusahaan yang ingin memperoleh 

sertifikat halal LPPOM MUI, baik industry pengolahan (pangan, obat, kosmetika), 

Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan 

pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berikut ini 

adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal 

(Ilyas, 2018) 

1. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH Perusahaan 

harus memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. 

Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH (Sistem Jaminan Halal) 

yang diadakan LPPOM 

MUI, baik berupa pelatihan regular maupun pelatihan online (e-training). 

2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) Perusahaan harus menerapkan SJH 

sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: penetapan kebijakan 

halal, penetapan Tim 

Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan 

prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. 

3. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal Perusahaan harus menyiapkan dokumen 

yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: daftar produk, daftar bahan dan 

dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), matriks produk, Manual SJH, 

diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, 

bukti pelatihan internal dan bukti audit internal. 

 

Lokasi penelitian  

     Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat di Sulawesi Selatan   

Jenis Penelitian  

     Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif karena dalam 

pelaksanaannya akan menganalisis dan menginterpretasi tentang arti dari data yang 
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diperoleh. Penelitian ini di susun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan 

mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-

faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. 

Teknik Pengumpulan Data  

     Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

kuisioner yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan untuk diisi oleh para 

responden.  

Metode Analisis Data  

     Dalam penelitian ini terdapat 3 metode analisis, yaitu analisis deskriftif, uji 

validitas dan uji realibilitas, penjelasan dari masing-masing metode tersebut adalah 

sebagai berikut:  

Analisis Diskriftif  

     Metode analisis deskriftif merupakan metode analisis dengan cara mengumpulkan 

data, menganalisis serta menginterpretasikannya sehingga menghasilkan kesimpulan 

mengenai penelitian yang dilakukan,  

Uji Validitas  

     Validitas menunujukkan sejauh dimana skor/ nilai/ ukuran yang diperoleh benar-

benar menghasilkan pengukuran/ pengamatan yang ingin diukur (agung, 1990). 

Validitas pada umumnya dipermasalahkan berkaitan dengan hasil pengukuran 

psikologis atau non fisik.  

Uji Reliabilitas  

     Merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukut dapat 

dipercaya atau dapat di andalkan. Setiap alat pengukur seharusnya memilki 

kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relative konsisten dari waktu ke 

waktu.  Dalam menguji reliabilitas digunakan uji konsistensi internal dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach.  

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik 

ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6. Dalam penelitian ini reliabilitas diukur 

menggunakan metode Alpha Cronbach dengan menggunakan program SPSS versi 

20.0  

 

Analisis Dan Pembahasan  

Penduduk di Sulawesi Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam dapat 

menjadi perwakilan dari komunitas Muslim yang menjadi konsumen produk tersebut. 

Sehingga dalam penelitian ini, penduduk di Sulawesi Selatan di jadikan sebagai 

studied population. Dibawah ini akan di jelaskan jumlah populasi serta jumlah dan 

jenis usaha yang di jalankan oleh masyarakat di kecamatan Perbaungan. 

     Sebagian besar penduduk muslim Sulawesi Selatan biasanya belanja atau 

mengkonsumsi makanan dalam kemasan, hal ini dikarenakan banyaknya toko-toko 

yang menjual jenis makanan tersebut. Dari data yang diperoleh sementara, beberapa 

penduduk yakin makanan tersebut halal tanpa melihat kemasan, karena bahan 

makanan tersebut terbuat dari kentang, ubi, dll yang terkesan jauh dari bahan-bahan 

yang mengandung zat yang haram, namun ada juga penduduk yang berbeda pendapat, 

mereka dengan tegas memilih makanan yang akan mereka konsumsi haruslah 

memilki label halal, walaupun bahan tersebut terbuat dari bahan-bahan seperti 

kentang, ubi, dll, menurut mereka halal atau haramnya suatu makanan atau minuman  

bukan hanya dari bahannya saja, tapi banyak aspek lagi seperti kebersihan, dll, 
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mereka berpendapat bahwa sangatlah penting logo halal itu terdapat dalam kemasan 

makanan dan minuman tersebut, dengan adanya perbedaan pendapat akan halal atau 

haramnya suatu makanan membuat saya sebagai penulis tertarik melakukan sebuah 

penelitian dengan judul “Analisis Aspek Religiusitas Dalam Keputusan Pembelian 

Produk Halal Terhadap Makanan dan Minuman Kemasan selama situasi Pandemik 

Covid 19 dan adaptasi di masa Normal Baru (New Normal) di Sulawesi Selatan.”  

 

Uji validitas dan realibilitas  

a. Pengujian Variabel Persepsi  

Sebelum dilakukan pengolahan data, maka terlebih dahulu dilakukan  

uji validitas dan realibitas sebagai berikut :  

Tabel 1.1 

 
Dari tabel diatas, diperoleh bahwa nilai cronbach’s alpha ( 0,675 ) > 0,60, dengan 

demikian data dikatakan reliabel.  

b.Pengujian Variabel minat beli  

Sebelum dilakukan pengolahan data, maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan 

reabilitas sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

 
Dari tabel diatas, diperoleh bahwa nilai cronbach’s alpha ( 0,641) > 0,60, dengan 

demikian data dikatakan reliabel. 

Analisis Deskriftif  

A. Penilaian Terhadap Persepsi 

Tabel 1.3 

Jawaban Responden Terhadap Persepsi 
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     Berdasarkan penilaian terhadap persepsi, dapat diketahui bahwa pada uraian 

pertama responden menyatakan sangat setuju bahwa dengan adanya label halal yang 

dikeluarkan LPPOM-MUI, maka proses pembuatan makanan tersebut halal sebesar 

61,67%, dan sebesar 25% menyatakan setuju. Sedangkan yang menyatakan netral ( 

ragu-ragu ) sebesar 10%, dan sisanya sebesar 3,33% menyatakan tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan perbaungan percaya akan lembaga 

LPPOM-MUI dalam pengawasan terhadap produk makanan.  

Pada uraian kedua,dapat diketahui bahwa reponden yang menyatakan sangat setuju 

dengan pernyataan adanya label halal dari LPPOM-MUI, maka produk makanan 

tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap konsumen sebesar 35%, dan 40% setuju, 

sedangkan 15% menyatakan netral ( ragu-ragu ), dan sisanya sebesar 10% 

menyatakan tidak setuju.  

Kemudian pada uraian ketiga, responden sangat setuju dan setuju bahwa dengan tidak 

adanya unsur babi dalam makanan tersebut, maka makanan tersebut halal sebesar 

10%, dan 48,33% sedangkan sisanya sebesar 41,67% menyatakan netral ( ragu-ragu 

).  

Selanjutnya pada uraian keempat, menjelaskan responden yang menyatakan sangat 

setuju bahwa walaupun tidak ada logo halal, konsumen muslim tetap percaya 

makanan tersebut halal karena dibuat oleh orang muslim sebesar 13,33%, dan sebesar 

23,33% setuju, sedangkan yang menyatakan netral ( ragu-ragu ) sebesar 23,33%, 

33,33% menyatakan tidak setuju, dan sisanya sebesar 6,67% menyatakan sangat tidak 

setuju.  

Dari uraian terhadap persepsi, dapat disimpulkan bahwa konsumen yang berasal dari 

kecamatan perbaungan telah cerdas dalam memilih produk yang akan mereka 

konsumsi, apakah itu halal atau tidak. Maka persepsi masyarakat mengenai produk 

halal memuaskan. 

Penilaian Terhadap Minat Beli  

Tabel 1.4 

Jawaban Responden Terhadap Minat   Beli 
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Berdasarkan penilaian terhadap minat beli, dapat diketahui bahwa uraian pertama 

responden sangat setuju dan setuju bahwa pencantuman label halal terhadap kemasan 

makanan menjadi salah satu faktor untuk memutuskan membeli sebesar 31,66% dan 

61,66%. Sedangkan sisanya sebesar 6,66% menyatakan netral ( ragu-ragu ).  

Pada uraian kedua, dapat diketahui responden sangat setuju bahwa setifikat yang 

dikeluarkan LPPOM-MUI ditujukan untuk setiap jenis produk sebesar 20%, dan 55% 

menyatakan setuju, sedangkan 18,33 menyatakan netral ( ragu-ragu ), dan sisanya 

sebesar 6,67 menyatakan tidak setuju.  

     Kemudian pada uraian ketiga, dapat diketahui responden yang sangat setuju dan 

setuju bahwa konsumen memutuskan membeli sebuah produk karena memiliki label 

halal sebesar 25% dan 53,33%, sedangkan sisanya sebesar 21,67% responden 

menyatakan netral ( ragu-ragu ).  

Selanjutnya pada uraian keempat, dapat diketahui responden yang sangat setuju 

bahwa sebagai seorang muslim, harus mengkonsumsi produk makanan yang berlabel 

halal sebesar 70%, dan setuju sebesar 28,33% sedangkan sisanya sebesar 1,67% dari 

responden menyatakan netral ( ragu-ragu ).                Sedangkan pada uraian kelima, 

dapat diketahui responden yang sangat setuju bahwa salah satu faktor konsumen 

untuk membeli adalah kualitas dari label halal yang tertera sebesar 

     28,33%, dan yang setuju sebesar 48,33%, sedangkan sisanya responden yang 

menyatakan netral ( ragu-ragu ) sebesar 23,33 %.  Berdasarkan pada penilaian 

terhadap minat beli, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen di 

kecamatan perbaungan setuju kalau dengan adanya label halal yang tertera di dalam 

kemasan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen 

(Waharini & Purwantini, 2018) 

 

Kesimpulan 

     Berdasarkan  uraian – uraian dari hasil analisis yang telah ditemukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Peran MUI ( majelis ulama Indonesia ) dalam pengawasan dan sosialisasi terhadap 

produk makanan kepada masyarakat di Kecamatan Perbaungan cukup memuaskan.  

2. Dengan ada tercantumnya label halal dalam kemasan produk makanan menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli.  

3. Dari hasil analisis deskriptif yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

dari para responden akan pernyataan yang ditujukan kepada mereka sangat 

memuaskan, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap produk makanan 

berlabel halal cukup tinggi. 
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#08 

Analisis Model Pengembangan Industri Halal Fashion Di 

Indonesia 
Dwijayanti Hasti Widyaningrum, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Jumlah persentase penduduk Indonesia 12,7% dari jumlah populasi muslim 

dunia dengan dukungan terkait dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya 

konsumsi pada sektor industri halal khususnya pada fashion. Kemajuan pada 

perkembangan industry keuangan saat ini terus telah mengalami peningkatan yaitu 

ditandai dengan berkembanganya industri halal, salah satunya adalah industri halal 

fashion, menurut Global Islamic Economy Report 2017/2018 dengan mayoritas 

penduduk muslim terbesar di dunia yaitu Indonesia masih kalah dengan negara 

tetangga seperti malaysia yang sudah memulai mengembangkan industri halal 

fashion terlebih dahulu jika dibandingkan dengan Indonesia. Oleh karena itu 

diperlukan model pengembangan halal fashion agar bisa bersaing dengan negara 

tersebut dan tetap dalam jalur kehalalannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 

rumusan masalah, yaitu: bagaimana potensi industri halal fashion di Indonesia dan 

bagaimana pengembangan industri halal fashion di Indonesia. Data penelitian ini 

dihimpun dari literatur-literatur dan hasil penelitian-penelitian terdahulu dan 

selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptis analitis. Dari hasil penelitian 

yang dilakukan pada beberapa sumber peneliti menemukan beberapa potensi di 

Indonesia untuk pengembangan industri halal fashion, antara lain : Pertama, 

kebutuhan akan Produk Halal (barang dan jasa). Kedua, Keragaman Produk Halal. 

Ketiga, kelengkapan Kerangka Hukum. Keempat, Banyak Pelaku Bisnis di Pasar 

Produk Halal. Kelima, Kebutuhan Ekspor Produk Halal. 

 

Pendahuluan 

Fashion (baca: termasuk pakaian) memiliki definisi berbeda-beda, tetapi pengertian 

fashion pada prinsipnya tetap tidak terpisah dari perubahan selera masyarakat di 

jamannya yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial budaya tertentu dan dalam 

rentang waktu tertentu. 

Dalam Islam aturan fashion sudah termaktub di dalam nash yang tidak bisa 

dipisahkan dengan aturan syariat. Hampir seluruh syariat yang dibangun di dalam 

nash mengandung misi politik hukum Identitas sehingga mengarah pada suatu tujuan 

membentuk bangunan hukum yang terpadu, juga memiliki identitas yang kuat, 

konsep fashion memiliki nilai yang tinggi dalam membentuk etika hukum dalam 

berpakaian bukan sekedar menggunakan dan menutup bagian tubuh tetapi Islam telah 

menanamkan nilai-nilai filosofi yang sangat tinggi tercermin dari konsep fashion. 

Bahkan fashion telah menjelma menjadi identitas bagi setiap Muslim di dunia tanpa 

disadari menjadi bargading position umat Islam. 

Jumlah persentase penduduk Indonesia 12,7% dari jumlah populasi muslim dunia 

dengan adanya dukungan terkait dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya 

konsumsi pada sektor industri halal khususnya pada fashion. Kemajuan pada 

perkembangan industry keuangan saat ini terus telah mengalami peningkatan yaitu 

ditandai dengan berkembanganya industri halal, salah satunya adalah industri halal 
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fashion, menurut Global Islamic Economy Report 2017/2018 dengan mayoritas 

penduduk muslim terbesar di dunia yaitu Indonesia masih kalah dengan negara 

tetangga seperti malaysia yang sudah memulai mengembangkan industri halal 

fashion terlebih dahulu jika dibandingkan dengan Indonesia. Oleh karena itu 

diperlukan model pengembangan halal fashion agar bisa bersaing dengan negara 

tersebut dan tetap dalam jalur kehalalannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 

rumusan masalah, yaitu: bagaimana potensi industri halal fashion di Indonesia dan 

bagaimana pengembangan industri halal fashion di Indonesia. Data penelitian ini 

dihimpun dari literatur-literatur dan hasil penelitian-penelitian terdahulu dan 

selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptis analitis. Dari hasil penelitian 

yang dilakukan pada beberapa sumber peneliti menemukan beberapa potensi di 

Indonesia untuk pengembangan industri halal fashion, antara lain : Pertama, 

kebutuhan akan Produk Halal (barang dan jasa). Kedua, Keragaman Produk Halal. 

Ketiga, kelengkapan Kerangka Hukum. Keempat, Banyak Pelaku Bisnis di Pasar 

Produk Halal. Kelima, Kebutuhan Ekspor Produk Halal. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap pendahuluan,mereduksi data, 

penyajian data, penyajian model dan menarik kesimpulan, dengan taapan sebagai 

berikut : 

1. Tahap pendahuluan dilakukan dengan melakukan observasi awal, 

menemukan fenomenA masalah dan mengidentifikasi masalah awal dalam 

penelitian dan pembuatan proposal penelitian. 

2. Tahap kedua adalah tahap mereduksi data dengan merupakan proses berfikir 

sintesif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan 

yang tinggi. Sedangkan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok,memfokuskan pada hal-hal yang pentingdicari. 

3. Tahap ketiga adalah tahap penyajian data, penyajian data dapat dilakukan 

dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya.Penyajian data yang dilakukan oleh penulis yaitu data-data dari 

studi kepustakaan dan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik 

pembahasan 

4. Tahap keempat adalah penyajian model dengan menginterpretasikan hasil 

dan membandingkannya hasil penelitian sebelumnya. 

5. Tahap menarik kesimpulan adalah menyimpulkan hasil yang dicapai dan 

merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait. 

 

Landasan Teori 

 

Pengertian Fashion 

Fashion sudah menjadi bagian penting dari gaya, tren, dan penampilan keseharian kita. 

Menurut Soekanto, fashion memiliki arti suatu mode yang hidupnya tidak lama, yang 

mungkin menyangkut gaya bahasa, perilaku, hobi terhadap model pakaian tertentu. 

Makna serupa juga diungkapkan oleh Lypovetsky, fashion merupakan sebentuk 

perubahan yang dicirikan oleh rentan waktu yang singkat, sehingga fashion (mode) 

merupakan kekuatan dalam kebangkitan individualitas dengan mengizinkan seseorang 

untuk mengekspresikan diri dalam berpenampilan. Sedangkan, menurut Polhemus dan 
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Procter istilah fashion kerap digunakan sebagai sinonim dari istilah dandanan, gaya dan 

busana dalam masyarakat kontenporer barat akhir-akhir ini. 

Menurut The Contemporary English Indonesian Dictionary Oleh drs. Peter Salim, 

fashion berarti mode, gaya, cara, busana, pakaian, bentuk, jenis, macam, dan 

pembuatan. Menurut The American Heritage Dictionary of English language, oleh 

Houghton Mifflin Company di Amerika pada tahun 2004, fashion didefinisikan sebagai 

: Gaya atau kebiasaan umum seperti dalam berperilaku atau berpakaian. Sesuatu seperti 

pakaian yang merupakan gaya sekarang. Karakteristik dari golongan atas, gaya atau 

mode, jalan atau cara. Sesuatu yang pribadi seringkali berkenaan dengan tabiat 

seseorang. Jenis atau variasi, macam, bentuk, wujud. Al-Syathibiy dan para ahli ushul 

pada dasarnya sepakat bahwa tujuan syariat atau tujuan Tuhan menetapkan syariat 

adalah untuk mashlahah (kemaslahatan). Tujuan inilah yang ditetap terwujud dalam 

segala hukum Islam, karena aspek ini berkaitan dengan hakikat tujuan syariat. Ini 

mengandung pengertian bahwa tidak ada satu hukum dalam Islam yang tidak 

mengandung kemaslahatan hakiki, walaupun kemaslahatan itu tidak tanpak bagi 

sebagian orang. 

Jilbāb (Arab:  ج  ل  باب ( adalah busana muslim terusan panjang menutupi seluruh badan 

kecuali tangan, kaki dan wajah yang biasa dikenakan oleh para wanita muslim. 

Penggunaan jenis pakaian ini terkait dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan 

pakaian yang menutup aurat atau dikenal dengan istilah hijab. Sementara kerudung 

sendiri di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah khumur. Secara etimologis, kata 

jilbab berasal dari bahasa Arab, dan bentuk jamaknya adalah jalabib. Jilbab adalah 

pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat wanita ketika keluar rumah. Istilah jilbab 

di Indonesia pada awalnya dikenal sebagai kerudung untuk menutupi kepala (rambut) 

wanita hingga dada. Pada beberapa Negara Islam, pakaian sejenis jilbab sudah dikenal 

dengan beberapa istilah seperti chador di Iran, pardeh di India dan Pakistan13 seperti 

di Mesir, Sudan, dan Yaman. Terlepas dari istilah yang digunakan, sebenarnya konsep 

berjilbab memang milik semua agama. Misalnya dalam kitab Taurat, kitab suci agama 

Yahudi, dikenal beberapa istilah yang semakna dengan hijâb seperti tif‟eret. Demikian 

pula dalam kitab Injil yang merupakan kitab suci agama Nasrani (Kristen dan Katolik) 

diistilahkan dengan zammah, re‟alah, zaif dan mitpahat. 

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa tujuan umum syariat dalam menetapkan 

hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik 

manfaat dan menolak kemudharatan.Disinilah keistimewaan dan perbedaan antara 

hukum syariat dengan hukum sekuler. Hukum islam bertujuan untuk membangun 

kemaslahatan di dunia dan akhirat secara bersamaan, sedang hukum sekuler hanya 

untuk kebaikan di dunia semata. Masalah mengacu pada pemeliharaan terhadap lima 

hal, yaitu memelihara agama, jiwa akal, harta dan kehormatan. Tanpa terpeliharanya 

lima hal ini tidak akan tercapai mashlahah secara sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan 

manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan terhadap lima hal tersebut. Bahkan 

para ahli ushul mengakui bahwa mashlahah ini masih tetap terpelihara dalam setiap 

agama, meskipun dalam cara yang berbeda-beda sesuai dngan ajaran masing-masing. 

Fashion merupakan isu penting yang mencirikan pengalaman hidup sosial. Oleh karena 

itu, fashion memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai sarana komunikasi, fashion 

bisa menyampaikan pesan artifaktual yang bersifat non-verbal. Fashion bisa 

merefleksikan, meneguhkan, mengekpresikan suasana hati seseorang. Fashion 

memiliki suatu fungsi kesopanan (modesty function) dan daya tarik. Sebagai fenomena 
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budaya, fashion sesungguhnya bisa berucap banyak tentang identitas pemakainya. 

Fashion juga dapat digunakan untuk menunjukkan nilai sosial dan status, karena orang 

bisa membuat kesimpulan tentang siapa anda, kelompok sosial mana anda, melalui 

medium fashion. 

 

Fashion Menurut Syariat Islam 

Busana muslim adalah pakaian atau busana yang dipakai semua umat Islam baik itu 

laki-laki (muslim) maupun perempuan (muslimah) dalam aktifitas keseharian. Busana 

muslim bertujuan untuk menutup aurat penggunanya yang tidak boleh (haram) dilihat 

oleh orang lain yang bukan mahramnya (mahram (mahramun) artinya lawan jenis yang 

haram dinikahi sementara atau selamanya). 

Pada dasarnya, hijab bukanlah budaya asli Indonesia. Kehadirannya merupakan salah 

satu bentuk pengaruh globalisasi, yang kemudian membuat perempuan-perempuan 

muslim di dunia merasa terkoneksi satu sama lain. Pendapat ini pun diperkuat dengan 

mengutip Andree Feillard bahwa konsep jilbab dan kain yang menutup seluruh badan 

sebelum tahun 1980-an merupakan sebuah konsep asing di dalam konteks masyarakat 

Indonesia. Sementara, bagi Susan Brenner kata jilbab secara umum dipahami sebagai 

sebuah gaya baru berbusana muslim para perempuan muda yang mulai populer pada 

tahun 1990-an sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya Timur-Tengah. Ini berbeda 

dengan sarung tradisional, kebaya dan kerudung yang biasanya dipakai oleh perempuan 

Indonesia yang lebih tua. 

Meski hijab di Indonesia merupakan pengaruh dari gaya busana timur tengah, namun 

pada akhirnya Indonesia dapat menampilkan cirikhas gaya hijabnya sendiri. Ciri khas 

tersebut dapat kita lihat dari model hijab yang beragam, warna yang beragam, padu-

padan hijab dengan busana tradisional seperti kebaya, batik, songket dan lain 

sebaginya. Seperti yang telah penulis kemukakan pada sub bab sebelumnya, bahwa 

hijab saat ini telah menjadi gaya hidup dan item fashion yang telah menjadikan budaya 

konsumtif di kalangan perempuan-perempuan muslim. Popularitas fashion hijab di 

Indonesia saat ini berbanding lurus dengan perkembangan industri fashion hijab di 

negara ini. 

Dengan demikian busana muslim bukan hanya pakaian yang dipakai untuk keperluan 

kegiatan dan acara keagamaan saja seperti sholat, hari raya, hajatan dan sebagainya, 

namun busana wajib yang harus dikenakan oleh setiap umat Islam dalam setiap 

aktivitasnya. Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perkembangan model 

busana muslim sangat pesat termasuk mengembangkan busana gamis dan busana 

daerah yang disesuaikan dengan busana muslim syar’i yaitu syarat-syarat yang wajib 

dipenuhi. Terlebih untuk busana muslimah karena biasanya beda model untuk aurat 

yang harus ditutup, dibandingkan dengan kaum pria yang biasanya sudah tertutup oleh 

pakaian yang dikenakannya. Sering kali kita mendengar istilah busana muslim syar'i 

yang pengertiannya sama dengan busana muslim namun ada beberapa syarat yang 

wajib dipenuhi serta mematuhi aturan dan adab berpakaian menurut tinjauan agama 

islam. 

Pertama, hal-hal yang berhubungan dengan potongan baju. Maka jahitlah pakaian 

wanita harus sesuai dengan apa yang harus digariskan Islam dalam masalah ini 

kemudian juga dalam pemakaiannya pada tubuh. Seperti : 

1. Hendaknya baju mencakup seluruh tubuh. 

2. Hendaknya baju tidak ketat yang menggambarkan lekuk-lekuk tubuh. 
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3. Tidak menyerupai pakaian pria 

4. Tidak menyerupai busana kaum wanita kafir. 

Kedua, hal-hal yang berhubungan dengan busana. Islam lebih banyak memperhatikan 

busana wanita dibandingkan dengan busana pria. Sehingga islam menerapkan syarat-

syarat pola potongan busana dan tata cara memakai, juga memberlakukan syarat-syarat 

model busana yang bisa dipilih kaum wanita14, di antaranya adalah : 

1.Hendaknya pakaian tidak sekaligus menjadi perhiasan secara sendirinya, maksudnya 

wanita dilarang mengenakan suatu baju bila mana baju tersebut berpotensi menarik 

perhatian kaum pria padanya. 

2.Hendaknya baju tidak transparan yang menggambarkan segala apa yang berada di 

dalamnya. 

3.Bukan baju syuhroh (Popularitas). 

 

Aurat 

Pakaian adalah produk budaya, sekaligus tuntutan agama, dan moral. Dari sini lahir apa 

yang dinamakan pakaian tradisional, daerah, dan nasional, juga pakaian resmi untuk 

perayaan tertentu, serta pakaian untuk beribadah. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa 

sebagian tuntunan agama lahir dari budaya masyarakat, karena agama sangat 

mempertimbangkan kondisi masyarakat sehingga menjadikan adat-istiadat yang tidak 

bertentangan dengan nilainilainya, sebagai salah satu pertimbangaan hukum. 

Hingga saat ini pemakaian hijab di Indonesia telah mengalami perkembangan yang 

pesat. Selendang sebagai penutup kepala yang pada era sebelum 90 an juga 

diinterpretasikan sebagai hijab, hijab segi empat pada era akhir 90 an, hingga hijab ikat 

pada awal 2000 an menjadi bagian dari perkembangan hijab style di Indonesia. Pada 

saat ini Hijab menjadi hal yang cukup populer di masyarakat Indonesia, hal ini karena 

beberapa faktor salah satunya adalah karena adanya tekanan informasi yang 

memberikan dampak perkembangan hijab di Indonesia. Tekanan informasi disini dapat 

dilihat dari beberapa media informasi misalnya televisi, majalah, internet dan masih 

banyak lagi yang memberikan informasi tentang hijab. 

Persolan fashion pada umumnya mengundang kontroversi di berbagai kalangan, 

munculnya ragam fashion yang beraneka macam bukanlah suatu masalah namun 

kosekwensinya disaat ditampilkan dan digunakan oleh kalangan perempuan khususnya 

muslimah justru mengumbar aurat, padahal perempuan diperintahkan oleh Islam untuk 

ditutup. 

Sejarah kehidupan umat manusia menurut sinyalemen al-Quran, setelah kasus 

penciptaan manusia dan segala diskusi antara malaikat dengan Tuhan, maka kasus 

pertama yang terjadi adalah kasus aurat dan fungsi perempuan. Menurut Dr. 

Muhammad Baltajiy, kemaksiatan Adam dan Hawa dengan memakan buah khuldi 

terkait dengan pengetahuan keduanya tentang memaknai aurat dan perhatian keduanya 

untuk menutupnya. 3 Di sisi lain, hukuman yang diturunkan oleh Allah kepada Adam 

dan Hawa atas kedurkahaan keduanya, pada dasarnya ingin mengajarkan kepada 

manusia betapa besar dan berartinya makna pakaian. 

Fashion khususnya pakaian, demonstrasi bagian yang disebutkan dalam ayat 

merupakan trend, ironisnya, sikap dan tindakan seperti itu oleh sebagian orang 

dianggap sebagai bagian dari seni dan mode busana yang artistik dengan slogan, tubuh 

wanita itu indah, sehingga mengapa harus ditutupi. 

Larangan untuk bersolek dan berhias sebagaimana perempuan-perempuan Jahiliah. 
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Karena perempuan-perempuan Jahiliah tidak memperhatikan batas-batas aurat yang 

harus ditutupi. Bahkan dalam sejarah dijelaskan perempuan dalam bertawaf tidak 

menggunakan pakaian. Dibalik perkembangan fashion hijab sebagai bagian dari 

fashion muslim yang begitu pesat, Indonesia masih memiliki beberapa tantangan di 

dalamnya. Mimpi menjadikan Indonesia sebagai ikon fashion muslim dunia bukanlah 

tanpa tantangan. Euis Saedah, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah 

Kementerian Perindustrian, mengungkapkan bahwa bukannya tak mungkin Indonesia 

mampu menjadi pusat mode busana muslim, karena Indonesia memiliki sumber daya 

yang kompeten, sampai bahan baku fashion yang unik dan beragam, namun Indonesia 

nyatanya masih memiliki setidaknya lima tantangan dalam mengembangkan industri 

fashion, yakni : 

a. Bahan baku 

Masalah yang sering jadi kendala sampai sekarang ini adalah bahan baku yang masih 

harus impor. Kain-kain yang biasa digunakan untuk industri fesyen, seperti kain katun 

dan sutera merupakan dua komoditas yang masih harus diimpor. Salah satu cara yang 

dilakukan Pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mendirikan sebuah 

badan penyangga kestabilan harga bahan baku fesyen melalui BUMN. Namun, sampai 

saat ini belum efektif untuk mengatasi masalah kenaikan harga dan pasokan kain impor. 

b. Teknologi 

Sekalipun Indonesia memiliki kekayaan budaya dan juga teknik pembuatan kain yang 

baik, sayangnya hal ini menjadi salah satu kekurangan jika diproduksi massal. 

Masyarakat masih banyak yang menggunakan alat tenun ATBM (alat tenun bukan 

mesin), sehingga produksinya masih sangat terbatas. 

c. Sumber daya manusia 

Masalah sumber daya manusia (SDM) bukan berarti tidak banyak orang yang 

berpotensi dan kreatif dalam dunia fesyen, namun ada tantangan yang harus dihadapi, 

yaitu masih banyak orang yang bergelut di fesyen hanya sekadar hobi atau ikut-ikutan. 

Menyikapi hal ini, beberapa asosiasi desainer mencoba untuk mengadakan pelatihan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memajukan industri fesyendan proses 

produksinya lama. 

d. Pemasaran 

Sampai saat ini masih banyak IKM (industri kecil menengah) yang terhambat 

pemasaran produknya. Sekalipun produk yang mereka hasilkan bagus, namun tak ada 

gunanya jika pemasaran tak memadai. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

membantu IKM adalah dengan membantu memasarkan berbagai produknya dengan 

mengikutsertakan mereka dalam pameran. 

e. Modal 

Salah satu masalah klasik yang dialami IKM di Indonesia adalah kurangnya modal 

yang dimiliki. IKM ini cenderung bingung untuk menjamin permodalan mereka karena 

bunga yang terlalu tinggi dari bank. 

f. Kompetitor Impor 

Munculnya kompetitor Impor bebererupakan salah satu tantangan tersendiri bagi 

produk fashion hijab Indonesia di pasar domestik. Munculnya kompetitor impor 

terutama yang berasal dari Tiongkok di beberapa pusat perbelanjaan fashion hijab 

nyatanya menjadi ancaman serius bagi industri fashion hijab di Indonesia, karena 

kompetitor Tiongkok merupakan kompetitor yang mempunyai tingkatan harga yang 

begitu murah dibanding produk-produk lokal. Rata-rata pelaku industri fashion hijab 
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berpenghasilan menengah menganggap produk tiongkok menjadi kendala dalam upaya 

melakukan promosi produk, karena masih banyaknya pengunjung yang hanya sensitive 

terhadap harga dan bukan kualitas 

 

Tujuan Hukum Islam 

Al-Syathibiy dan para ahli ushul pada dasarnya sepakat bahwa tujuan syariat atau 

tujuan Tuhan menetapkan syariat adalah untuk mashlahah (kemaslahatan). Tujuan 

inilah yang ditetap terwujud dalam segala hukum Islam, karena aspek ini berkaitan 

dengan hakikat tujuan syariat. Ini mengandung pengertian bahwa tidak ada satu hukum 

dalam Islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki, walaupun kemaslahatan itu 

tidak tanpak bagi sebagian orang. 

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa tujuan umum syariat dalam menetapkan 

hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik 

manfaat dan menolak kemudharatan.Disinilah keistimewaan dan perbedaan antara 

hukum syariat dengan hukum sekuler. Hukum islam bertujuan untuk membangun 

kemaslahatan di dunia dan akhirat secara bersamaan, sedang hukum sekuler hanya 

untuk kebaikan di dunia semata. Masalah mengacu pada pemeliharaan terhadap lima 

hal, yaitu memelihara agama, jiwa akal, harta dan kehormatan. Tanpa terpeliharanya 

lima hal ini tidak akan tercapai mashlahah secara sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan 

manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan terhadap lima hal tersebut. Bahkan 

para ahli ushul mengakui bahwa mashlahah ini masih tetap terpelihara dalam setiap 

agama, meskipun dalam cara yang berbeda-beda sesuai dngan ajaran masing-masing. 

 

Pembahasan 

Indonesia merupukan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Secara tuntuan 

agama setiap muslim di wajibkan mengkonsumsi dan menggunakan produk produk 

yang terjamin kehalalnya. Produsen dituntut untuk memenuhi permintaan pasar yang 

cukup besar terkait kehalalan suatu produk, mulai dari mulai dari bahan baku, proses 

sampai produk siap konsumsi. Oleh karena itu umat Islam dituntuk untuk mencari 

solusi atas permasalahan tersebut. 

6. Perilaku ekonomi, baik konsumsi maupun produksi halal, selain untuk 

memenuhi tuntutan syariat agama, juga telah menjadi budaya bagi masyarakat 

muslim di berbagai belahan dunia. Salah satu alasan mengkonsumsi produk halal, 

selain karena aspek higienitas adalah pemenuhan syariat Islam.Berdasarkan data 

Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, penduduk Indonesia yang memeluk agama 

Islam tercatat sekitar 88 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah dan proporsi 

ini di prediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Dan mayoritas 

penduduk muslim secara ekonomi berada pada level middle class, yang pada akhir-

akhir ini sedang meningkat daya belinya. Kalangan menengah inilah yang diyakini 

akan membawa perubahan besar di negeri ini. Mereka telah selesai dan terpenuhi 

kebutuhan primernya. 

7. Produk halal yang beragam, Meningkatnya pDaftar Pustaka masyarakat 

secara umum terhadap produk halal, menjadikan keragaman produk halal yang 

beredar di pasaran juga semakin beragam, demikian dengan derivatif produknya. 

Keragaman produk halal tidak lain untuk memenuhi permintaan akan produk yang 

semakin hari semakin tinggi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

dua faktor utama pendorong akan permintaan produk halal adalah kebutuhan akan 
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pemenuhan syariat Islam dalam perilaku ekonomi dan peningkatan pendapatan 

masyarakat muslim. Indonesia dengan penduduk mayoritas adalah muslim, tentu 

kebutuhan akan keragaman produk halal terbilang tinggi. Begitu juga dengan 

penduduk muslim dunia, bila dilihat dari kuantitas yang ada, menunjukkan bahwa 

penduduk Islam diseluruh dunia saat ini diperkirakan berjumlah dua triliun. 

 

Banyak Penawaran dalam Produk Halal, Indonesia memiliki potensi dan peluang 

yang sangat besar dalam pengembangan industry keuangan syariah mengingat 

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jumlah populasi 

yang besar memberikan potensi bagi Indonesia, yaitu berupa kecukupan sumber daya 

yang menjadi pelaku maupun pengguna produk dan layanan keuangan syariah. 

Perkembangan sektor ini telah memberikan dampak atau efek multiplier pada sektor 

lain. Tidak lain adalah sektor riil, yang ditandai dengan perkembangan produk halal 

Negara-negara Islam akan menjadi target pasar yang potensial dengan market size 

yang besar bagi berbagai sektor industri non keuangan khususnya pada consumer 

goods, fashion dan pariwisata, sebagaimana dalam teori pasar, bahwa keuntungan 

yang besar akan menarik pelaku usaha usaha untuk masuk dalam pasar tersebut, 

sampai keuntungan mencapai titik nol. Sehingga tidak heran jika sudah banyak 

negara-negara yang mengembangkan produk halal, baik untuk kebutuhan domestik, 

atau untuk ekspor ke negara-negara dengan penduduk muslim mayoritas. 

 

Kesimpulan 

6. Fashion sudah menjadi bagian penting dari gaya, tren, dan penampilan 

keseharian kita. Menurut Soekanto, fashion memiliki arti suatu mode yang hidupnya 

tidak lama, yang mungkin menyangkut gaya bahasa, perilaku, hobi terhadap model 

pakaian tertentu. Makna serupa juga diungkapkan oleh Lypovetsky, fashion 

merupakan sebentuk perubahan yang dicirikan oleh rentan waktu yang singkat, 

sehingga fashion (mode) merupakan kekuatan dalam kebangkitan individualitas 

dengan mengizinkan seseorang untuk mengekspresikan diri dalam berpenampilan. 

7. Busana muslim adalah pakaian atau busana yang dipakai semua umat Islam 

baik itu laki-laki (muslim) maupun perempuan (muslimah) dalam aktifitas 

keseharian. Busana muslim bertujuan untuk menutup aurat penggunanya yang tidak 

boleh (haram) dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya (mahram (mahramun) 

artinya lawan jenis yang haram dinikahi sementara atau selamanya). 

8. Persolan fashion pada umumnya mengundang kontroversi di berbagai 

kalangan, munculnya ragam fashion yang beraneka macam bukanlah suatu masalah 

namun kosekwensinya disaat ditampilkan dan digunakan oleh kalangan perempuan 

khususnya muslimah justru mengumbar aurat, padahal perempuan diperintahkan oleh 

Islam untuk ditutup. 

9. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Busana muslimah sebagai 

busana yang menutup aurat, gamis, syar’i, longgar (gede-gede), tidak ketat dan tidak 

transparan. Akan tetapi pada kenyataannya mahasiswa cenderung berpakaian tidak 

sesuai dengan apa yang mereka utarakan, misalnya berpakaian yang ngetat dengan 

menggunakan rok berbahan siffon dan jilbab digulung kepundak. 

10. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut Pertama, Kebutuhan akan Produk (barang dan jasa) Halal. Perilaku 

ekonomi, baik konsumsi maupun produksi Makanan halal, selain untuk memenuhi 
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tuntutan prinsip agama Islam, juga telah menjadi budaya bagi masyarakat muslim di 

berbagai belahan dunia. 
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#09 

Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal Terhadap Minat 

Beli Produk Makanan Halal Di Kota Makassar 
Eriskah. M, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sertifikasi halal dan bahan 

makanan berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pembelian 

produk makanan oleh ibu rumahtangga muslim di kelurahan Air putih kec.Tampan 

Pekanbaru Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh ibu rumahtangga muslim 

di kelurahan Air putih kecamatan Tampan Pekanbaru. Jumlah sampel adalah 100 

orang responden. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Alat 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa variabel sertifikasi halal dan 

bahan makanan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk makanan pada ibu rumahtangga di kelurahan Air putih Kecamatan 

Tampan Pekanbaru baik secara parsial maupun simultan. Kontribusi variabel 

keputusan Sertifikasi Halal dan Bahan Makanan terhadap keputusan pembelian 

adalah sebesar 33,5% dan sisanya 66,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 

Keywords: Sertifikasi Halal, Bahan Makanan, Keputusan Pembelian; ....... 

 

Pendahuluan 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang mesti 

dipenuhi agar dapat menjalankan kehidupan sehari hari dengan baik. Perbedaaan 

jenis kelamin, usia, pekerjaan, keadaan,dan lain nya menyebabkan kebutuhan 

makanan setiap manusia itu berbeda. Tak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita 

tidak terlepas dari kegiatan pemenuhan kebutuhan makanan. Oleh karena itu, banyak 

perusahaan atau produsen yang berusaha memenuhi kebutuhan makanan tersebut 

dengan mengembangkan beragam jenis dan inovasi produk. Inovasi produk ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen yang 

diharapkan akan memilih produknya secara berkelanjutan. Konsumen dapat 

melakukan berbagai cara dalam pemilihan produk makanan yang dianggap paling 

memenuhi kepuasan kebutuhannya. Kepuasan tidak hanya diperoleh dari kondisi 

fisik produk melainkan juga ketenangan batin yang dirasakan konsumen ketika 

mengkonsumsinya. Salah satunya adalah kepuasan yang disebabkan oleh perasaan 

tenang mengkonsumsi makanan yang telah dijamin bahan dan kehalalaannya. 

Jaminan kehalalan makanan merupakan hal yang sangat sering dan urgen 

diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jumlah 

mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim. Meskipun pada hakikatnya 

konsep makanan halal dan baik bukan hanya untuk umat Islam saja melainkan untuk 

masyarakat keseluruhan. (M Nusran, Triana, Raehana, Damis, & ..., 2018) 

Konsep tentang makanan halal dan baik diatur dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 

168, dimana dalam ayat tersebut termaktub makanan halal dan baik untuk seluruh 

umat manusia.  “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 
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Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Al Baqarah: 168) 

Dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan manusia untuk hanya memakan 

makanan yang halal lagi baik. Halal disini berarti bahan atau jenis makanannya, 

sedangkan thayyib atau baik berarti kebersihan dan kesehatannya yang biasa disebut 

dengan higienis. Secara global, permintaan konsumsi makanan halal meningkat 

secara pesat sejalan dengan ekspansi 2,1 miliar populasi muslim di seluruh dunia. 

Perkembangan pasar halal di seluruh dunia adalah sekitar USD 2,1 Triliun dan pada 

tahun 2011 diperkirakan bahwa perkembangan pasar untuk sektor makanan halal 

adalah USD 661 milyar (World Halal Forum, 2011). Indonesia merupakan negara 

dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di Asia Tenggara yakni sebesar 

207.176.162 (www.bps.go.id). Indonesia dengan populasi penduduk mayoritas 

muslim merupakan pasar potensial yang besar bagi berbagai produsen barang dan 

jasa. Secara umum konsumen muslim akan memiliki sikap yang positif terhadap 

produk-produk yang menggunakan pendekatan halal. Meskipun masingmasing 

konsumen muslim memiliki kadar kepatuhan terhadap syariah yang berbeda-beda. 

 

Metode Penelitian 

Pada penelitian ini jumlah ibu rumahtangga muslim tidak diketahui dengan pasti 

sehingga untuk menghitung jumlah sampel minimum yang dibutuhkan menggunakan 

formula Lemeshow untuk populasi yang tidak diketahui. sehingga jika berdasarkan 

rumus tersebut maka n yang didapatkan adalah 96,04 = 100 orang sehingga pada 

penelitian ini penulis mengambil data dari sampel sejumlah 100 orang.  

     Penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu salah satu teknik sampling 

non random sampling. Teknik ini dipilih karena populasi dan sampel yang diambil 

memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut yaitu merupakan Ibu 

rumahtangga yang merupakan konsumen atau pengguna produk makanan halal yang 

berusia lebih dari 17 tahun dan berdomisili di Makassar 

     Penelitian ini menggunakan instrumen angket atau kuesioner. Data dikumpulkan 

dari para responden dengan menggunakan kuesioner dengan skala Likert yang 

nantinya digunakan untuk mengukur pengaruh sertifikasi halal dan bahan makanan 

terhadap keputusan pembelian produk makanan oleh ibu rumhatangga muslim. 

Instrumen penelitian ini berisi sebanyak 31 item butir peryataan yang diperoleh dari 

penelitian 

 

Pembahasan      

 Karakteristik responden penelitian ini dapat dikelompokkan yaitu : a. 

Berdasarakan Usia Jumlah responden yang berusia 26 hingga 40 tahun adalah 

sebanyak 59 0rang Diikuti oleh 28 orang yang berusia lebih dari 40 tahun lalu 17 

orang berusia diantara 17 sampai 25 tahun. b. Berdasarkan pekerjaan Penelitian ini 

melibatkan 2 orang ibu rumahtangga yang bekerja sebagai PNS dan 4 orang sebagai 

wiraswasta. 80 orang berprofesi sebagai ibu rumahtangga dan sisanya sebanyak 14 

orang melakukan jenis pekerjaan lainnya. c. Berdasarkan jumlah anak Sebanyak 30 

orang responden menyatakan memiliki 2 orang anak , diikuti 23 orang memiliki 3 

anak dan hanya 2 orang responden yang memiliki 6 orang anak. Dari berbagai uji 

analisis, instrumen penelitian ini adalah valid dan realible, datanya berdistribusi 

normal,tidak ada gejala multikolinieritas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas 
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maupun gejala autokorelasi. Berdasarkan hasil penelitian, persamaan dalam analisis 

regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah: 

 

Table 1 Coefficients 

 

     Formulasi model regresi linear berganda yang dihasilkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : Y = a + b1X1 + b2X2 + e Y = 8.871+ 0, 201X1+ 0,559X2 + 

e Artinya : 1. Nilai konstanta (a) sebesar 8,871. Artinya adalah apabila variabel 

Sertifikasi Halal dan Bahan Makanan diasumsikan bernilai nol (0), maka keputusan 

konsumen sebesar 8,871 2. Nilai koefisien regresi 0,201 menyatakan bahwa jika 

variabel Sertifikasi Halal mengalami peningkatan 1 satuan, maka keputusan 

konsumen akan mengalami peningkatan sebesar 0,201 satuan. 3. Nilai koefisien 

regresi 0,559 menyatakan bahwa jika variabel Bahan Makanan mengalami 

peningkatan 1 satuan, maka keputusan konsumen akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,559 satuan. 4. Standar eror (e) merupakan variabel acak dan mempunyai 

distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh 

terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan. Uji Secara Parsial (Uji T) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan t yang di dapat dari perhitungan dengan nilai t yang ada pada tabel 

dengan tingkat kesalahan ( ) sebesar 5% dengan kriteria pengambilan keputusan 

sebagai berikut : a. Bila thitung > ttabel maka, Ho ditolak dan hipotesa alternative 

(Hi) diterima. b. Bila thitung > ttabel maka, Ho diterima dan hipotesa alternative (Hi) 

ditolak. Dalam penelitian ini di dapat t statistic sebagai berikut : 

Table 2 Coefficients 

 



89 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui sebagai berikut : 1. Pengaruh 

Sertifikasi Halal terhadap keputusan konsumen menunjukkan nilai thitung (2,901) > 

ttabel (1,985) dengan nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 0,005 < 0.05 , hal ini 

menunjukkan bahwa Sertifikasi Halal berpengaruh secara signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Makanan. 2. Pengaruh Bahan Makanan terhadap 

keputusan konsumen menunjukkan nilai thitung (5,334) > ttabel (1,985) dengan nilai 

signifikan yang dihasilkan sebesar 0,000 < 0.05, hal ini menunjukkan bahwa Bahan 

Makanan berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Makanan  

     Uji Secara Simultan (Uji F) Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. Caranya adalah dengan 

membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Jika F hitung > F tabel maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, dimana artinya semua variabel X bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel Y. Berdasarkan uji regresi yang dilakukan, diperoleh nilai f hitung 

sebagai berikut : 

Table 3 Anova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Dari tabel diatas diketahui F hitung sebesar24,446 dengan signifikansi 0,000. F tabel 

dapat diperoleh dari F tabel statistik sebesar 3,09. Dengan demikian diketahui F 

hitung (89,074) > F tabel (3,09) dengan signifikansi 0,000 < 0.05. Artinya Sertifikasi 

Halal dan Bahan Makanan berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Makanan  

     Koefisien Determinasi (Adjusted R2 ) Koefisien determinasi merupakan besarnya 

kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien 

determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi 

perubahan pada variabel tergantungnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Table 4 Model Summary 
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Dari tabel di atas dapat diketahui nilai R Square sebesar 0,335 atau 33,5% ini berarti 

variabel keputusan konsumen dipengaruhi oleh Sertifikasi Halal dan Bahan Makanan 

sebesar 33,5% dan sisanya 66,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 

Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan terkait pengaruh 

sertifikasi halal, kesadaran halal terhadap minat beli produk makanan halal di kota 

makassar maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:  

1. Sertifikasi Halal berpengaruh secara signifikan terhadap pengaruh sertifikasi 

halal, kesadaran halal terhadap minat beli produk makanan halal di kota makassar. 

Hal ini diketahui dari nilai thitung (2,901) > ttabel (1,985) dengan nilai signifikan 

yang dihasilkan sebesar 0,005 < 0.05.  

2. Pengaruh Bahan Makanan terhadap keputusan konsumen menunjukkan nilai 

thitung (5,334) > ttabel (1,985) dengan nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 0,000 

< 0.05, hal ini menunjukkan bahwa Bahan Makanan berpengaruh secara signifikan.  

3. Pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal terhadap minat beli produk 

makanan halal di kota Makassar. Hal ini diketahui dari F hitung sebesar 24,446 

dengan signifikansi 0,000. F tabel dapat diperoleh dari F tabel statistik sebesar 3,09. 

Dengan demikian diketahui F hitung (24,446) > F tabel (3,09) dengan signifikansi 

0,000 < 0.05 4. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,335 atau 33,5% ini berarti variabel 

keputusan konsumen dipengaruhi oleh Sertifikasi Halal dan Bahan Makanan sebesar 

33,5% dan sisanya 66,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini. 
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#10 

Analisis Pengaruh Kehalalan Produk Kecantikan Bagi 

Konsumen Wanita Muslim Di Kota Makassar 
Putri Ling Ananda, Muhammad Nusran 

 

Pendahuluan 

Di era persaingan yang semakin ketat ini, salah satu cara untuk mendapatkan 

konsumen yang loyal adalah dengan memuaskan kebutuhan konsumen secara 

konsisten dari waktu ke waktu. Sama halnya yang harus dilakukan oleh para 

perusahaan produk kecantikan. Perlu diketahui bahwa 87.2% penduduk 

Indonesia adalah penganut agama Islam. Hal ini membuat kehalalan produk 

merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan oleh sejumlah 

perusahaan.Kosmetika sebagai produk dalam memelihara kecantikan 

semakin berkembang seiring dengan perkembangan bioteknologi. Saat ini, 

seiring dengan poerkembangan teknologi, produk kosmetika di Indonesia 

semakin banyak dan beragam, hingga kita sulit menelisik bahan-bahan yang 

haram di dalamnya. Oleh karena itu, agar kita waspada, ada baiknya jika kita 

mengetahui titik-kritis haram dalam kosmetika. Artikel mini review ini akan 

membahas apakah kosmetika yang ada saat ini halal atau haram? Perlukah 

sertifikasi halal diterapkan? 

Dalam menghadapi era globalisasi persaingan bisnis kosmetik di industri saat 

ini semakin ketat, bukan hanya mendapat peluang tetapi juga mendapatkan 

tantangan yang harus di hadapi oleh perusahaan-perusahaan kosmetik. Agar 

mendapatkan cara yang terbaik untuk merebut dan mempertahankan pangsa 

pasar. Kosmetik impor saat ini sudah banyak menguasai kosmetik dipasaran. 

Kosmetik Indonesia kurang lebih 60% berdasarkan data Perkosmi. Hal ini 

menjadi tantangan terutama dengan adanya merek-merek dari luar negeri 

yang sebagian besar belum mencentumkan label halal pada produk 

kosmetiknya. 

Berdasarkan data di LPPOM MUI, saat ini 3% saja dari total keseluruhan 

perusahaan kosmetik di Indonesia yang bersetifikat halal. Merurut data 

persatuan perusahaan kosmetik Indonesia (Perkosmi), Ada 774 perusahaan 

kosmetik di Indonesia. Dari jumlah itu, yang telah tersertifikasi halal oleh 

LPPOM MUI hanya 23 perusahaan. Dengan kata lain, hampir 97% produk 

kosmetik yang telah beredar di pasaran tidak ada kehalalannya. Belum 

termasuk dengan jumlah kosmetik impor, kosmetik ilegal, dan kosmetik palsu 

dari dalam dan luar negeri. Kesimpulannya, lebih banyak produk kosmetik 

yang belum jelas kehalalannya dari pada sudah jelas kehalalannya.(No Title, 

2020a) 

Paling utama diperhatikan konsumen mengenai produk halal biasanya lebih 

terkait dengan produk makanan dan minuman. Namun, konsumen muslim 

saat ini semakin sadar bahwa beberapa kosmetik mengandung bahan yang 

berasal dari hewan, manusia dan mempertanyakan tentang status halal dari 

produk kosmetik tersebut. Selain bahan baku yang digunakan, proses qualiti 

control, peralatan, bangunan dan personil yang terlibat dalam penyusunan 

produk kosmetik juga mempengaruhi kualitas dan status kehalalan dari 
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kosmetik. 

Bagi umat Muslim mengkonsumsi produk halal merupakan sebuah kewajiban. Kata 

“halal” berasal dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan atau sesuai hukum Islam 

(Issa, Z., 2009; Borzooei dan Maryam, 2013). Lawan kata dari halal ini adalah haram 

yang berarti dilarang atau tidak diperbolehkan. Halal dan haram tidak hanya 

berhubungan dengan kegiatan konsumsi namun terkait dengan seluruh kegiatan yang 

dilakukan manusia seperti kegiatan berdagang yang harus bersih dari unsur riba dan 

perbuatan curang. Hukum mengenai kehalalan suatu hal mengacu pada Al-Qur’an 

dan Hadits, seperti pada Al Qur’an surat Al-Baqarah ayat 168 

 

Tujuan 

Mengetahui pengertian Produk Halal, Memahami pengaruh Kehalalan suatu 

produk 

Menganlisis pengaruh kehalalan produk terhadap minat beli masyarakat. 

 

Pembahasan 

Pengertian Produk Halal 

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim sebanyak 85% 

(Putra, 2016). Dalam ajaran agama Islam, terdapat penetapan mengenai Halal 

dan Haram. Halal artinya adalah dibenarkan. Halal adalah segala sesuatu yang 

diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, terutama untuk dimakan 

dan diminum. Halal dalam hal ini mengacu pada keseluruhannya, baik cara 

memproduksi, cara pengolahan dan juga cara memperolehnya. Semua umat 

muslim tahu bahwa daging babi dan alkohol itu sifatnya haram. Hal itu telah 

dijelaskan dalam Al-qur‟an Surah Al-Baqarah ayat 173 “Sesungguhnya Allah 

hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang 

(ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah”. Kosmetik halal adalah 

jawaban yang tepat bagi muslimah yang ingin tampil cantik namun tidak 

melanggar ajaran agama.  

Dalam hal ini pengetahuan mendalam mengenai produk yang akan 

dikonsumsi menjadi perhatian yang utama. Pengetahuan produk (Sumarwan 

2003 dalam Wisnalmawati 2011) adalah “Kumpulan berbagai informasi 

mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, 

terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk dan kepercayaan 

mengenai produk”. Pengetahuan produk bagi konsumen adalah sumber dari 

terciptanya rasa percaya pada produk. Dengan mengetahui informasi tentang 

produk maka konsumen akan percaya bahwa produk yang dikonsumsi 

bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan sehingga pengetahuan tentang 

produk tersebut akan mempengaruhi keputusan pembelian ulang. 

Rafita (2017) mengatakan bahwa produk adalah barang atau jasa yang dibuat 

dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil 

akhir dari proses produksi. (Membangun, 2018) 

Menurut Departemen Agama Republik Indonesia (Burhan, 2017), produk 

halal adalah yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam, yaitu tidak 

mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, tidak mengandung 

bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ 

manusia, darah, kotoran dsb. Selanjutnya adalah yang tidak terbuat dari 



93 

semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara 

syariat Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat 

pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk 

babi dan/atau barang tidak halal lainnya. 

Menurut Kotler dan Amstrong dalam Rahman (2010) produk adalah segala 

sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, 

dipergunakan dan dapat memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen.  

Menurut Eldnie (2013) produk adalah setiap hal yang diterima orang dalam 

suatu pertukaran mencakup semua atribut yang tak terukur dan terukur dan 

diharapkan manfaatnya. (Larasati, Hamdani, & Lisnawati, 2019) 

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting untuk 

dikembangkan dalam mencapai tujuan perusahaan. Penilain sumber daya 

manusia dapat dilihat dari hasil kerja yang telah dilakukannya melalui kinerja 

yang baik.(Karyawan, Pt, & Akses, 2020) 

Manusia membutuhkan sandang, pangan, papan, rasa aman dan aktualisasi 

diri dalam hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Sehingga manusia 

memiliki predikat sebagai seorang konsumen agar kebutuhan yang mereka 

butuhkan terpenuhi. Kebutuhan akan makan, minum bukan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan jasmani saja melainkan lebih dari itu karena segala 

sesuatu yang masuk ke dalam tubuh harus lah yang benar - benar bahan yang 

tidak bertentangan dengan syariat. Namun dalam hal ini banyak ditemukan 

kosmetik yang merupakan kebutuhan manusia juga yang bahan - bahannya 

tidak sesuai syariat Islam. Data BPOM (2018) menemukan 1,25 juta produk 

kosmetik ilegal yang beredar di pasaran. Kepala BPOM Penny K Lukito 

(2018) mengatakan ditemukan sebanyak 491.667 pieces kosmetik ilegal dan 

756.495 pieces kosmetik impor ilegal diwilayah Indonesia. Beliau 

menambahkan, BPOM juga menemukan 11.457 pieces kosmetik lokal dan 

5.900 pieces kosmetik impor, yang telah 2 mempunyai sertifikasi halal data 

LPPOM MUI mencatat pada tahun 2016 terdapat 48 perusahaan dengan total 

5.254 produk kosmetik halal dan pada tahun 2017 sebanyak 67 perusahaan 

dengan total 3.219 produk. Hingga Februari 2018, sudah tercatat terdapat 41 

perusahaan dengan total 2.115 produk bersertifikat halal.Angka tersebut 

sungguh sangat memprihatinkan jika dilihat masih banyak jenis kosmetik 

yang beredar yang tidak sesuai dengan mutu, kualitas yang ditetapkan syariat. 

Dari hal tersebut seorang konsumen demi memenuhi kebutuhan hidupnya 

haruslah faham akan jenis-jenis kosmetik yang memiliki label halal. Karena, 

dengan faham akan hal tersebut seorang konsumen akan mampu memnuhi 

kebutuhan nya secrara lahir dan batin. Kebutuhan lahir disini memiliki 

maksud kebutuhan yang mendatangkan manfaat serta kegunaan bagi fisik 

tubuhnya, sedangkan kebutuhan batin yaitu merasakan pada tingkta 

ketenangan hati. Memenuhi kebutuhan kosmetik bagi konsumen penting 

untuk merawat kulit luar nya, maka dari itu meskipun diaplikasikan dibagian 

luar tubuh bahan-bahan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan 

syariat. Karena,apabila terdapat bahan-bahan yang tidak sesuai dengan syariat 

maka ketika seorang konsumen akan melakukan sholat membawa najis yang 

berasal dari kosmetik tersebut dan juga ketika diaplikasikan ke kulit kosmetik 

tersebut tidak menghalangi mengalirnya air dikulit. Salah satu produk 
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kecantikan yang sudah memiliki sertifikat halal yaitu Sariayu(Atma, Taufik, 

& Seftiono, 2018) 

 

Pengaruh Kehalalan Suatu Produk 

Halal adalah bagian dari system kepercayaan dan moralitas serta integral dalam 

kehidupan sehari – hari (Wilson & Liu, 2011). Konsep halal sudah menjangkau 

sampai pada layanan asuransi, travel, bahkan hiburan dan sudah diakui serta 

digunakan secara global (Rajagopal & Satapathy, 2011). Umat Islam menyadari dan 

bersikap sangat positif dengan kehadiran produk halal dan berguna untuk mengambil 

keputusan pembelian mereka (Mukhtar & Butt, 2012). Berkenaan dengan informasi 

tentang produk halal, label halal sebagai informasi yang sangat berguna untuk 

meyakinkan konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian (Razzaque 

& Chaudry, 2013). 

Pengetahuan Produk dan Produk Halal terhadap Keputusan Pembelian berpengaruh 

sebesar 16%, sedangkan sisanya 84% dipengaruhi oleh variabel lain yaitu harga, 

iklan, dan manfaat yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yaitu harga, kualitas 

produk, dan citra produk. Melihat tidak berpengaruhnya variabel pengetahuan produk 

terhadap variabel keputusan pembelian, hal ini menunjukkan bahwa Etude House 

sudah baik dalam memberikan informasi kepada konsumen sehingga pengetahuan 

konsumen mengenai produk sangat baik. Penulis menyarankan untuk tetap 

memberikan informasi lengkap mengenai produk kosmetik Etude House baik bahan 

dasar, harga, kegunaan dan sebagainya sehingga konsumen selalu mendapatkan 

kemudahan dalam menemukan informasi mengenai produk. Penelitian ini hanya 

meneliti tentang pengetahuan produk dan produk halal berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada produk Etude House Bandung, maka untuk peneliti 

selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada perusahaan sejenis yang 

memproduksi dan menjual produk dari luar negeri atau impor khususnya produk 

kecantikan sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan. 

Di era modern saat ini, yang ditandai dengan perkembangan IPTEK. Dimana 

masyarakat dituntut untuk menyusul sebagai pelaku didalam eranya. Yang tentunya 

tidak terlepas dari pengaruh positif dan negative. Maka masyarakat juga dituntut 

untuk sensitive atas pemilihan suatu keinginan yang sesuai dengan norma yang 

dianut. Hal ini telah terjadi pada Negara Indonesia, terutama kaum wanita. Karena 

dimana keinginan sudah menjadi kebutuhan, yang menjadikan disuguhkannya 

dengan berbagai macam atas pilihan barang yang sesuai dengan motivasi maupun 

inovasi dari industri terbaru. Karena setiap industri tentunya akan terus melakukan 

motivasi maupun inovasi guna menjadikan produknya unggul sesuai dengan 

perkembangan zaman, yang nantinya dapat memikat daya tarik konsumen dengan 

skala luas sehingga citra merek produknya melekat pada benak konsumen. Dengan 

diiringi perkembangan islam yang pesat pada Negara Indonesia, maka 

memungkinkan pula dalam pencarian produknya menggunakan peraturan agama 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairi Mohamed Omar pada tahun 2012 di 

Malaysia, menunjukkan bahwa sertifikat halal dianggap memiliki peran yang sangat 

penting karena mengindikasikan suatu produk memenuhi standar halal untuk dibeli 

dan dikonsumsi. Oleh karena itu hal ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh 

pemasar, untuk mendapatkan keuntungan serta nilai lebih dari konsumen, pemasar 

perlu untuk menawarkan produk yang halal. 
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Dalam Islam perilaku manusia telah diatur dalam agama Islam. Demikian pula dalam 

masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan 

kegiatankegiatan konsumsi yang akan membawa manusia yang berguna bagi 

kemaslahatan hidupnya. Dalam al-Qur‟an dan al-Hadits juga mengatur tentang jalan 

hidup manusia, agar manusia dijauhkan dari sifat hina karena perilaku konsumsi 

manusia.(Pembelian & Kecantikan, 2018) 

Kosmetika sebagai produk dalam memelihara kecantikan semakin berkembang 

seiring dengan perkembangan bioteknologi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

RI Tahun 1976, kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, 

dilekatkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, 

dipergunakan pada badan manusia dengan maksud membersihkan, memelihara, 

menambah daya tarik dan mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Zat 

tersebut tidak boleh mengganggu kulit dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. 

Spiritualitas maupun agama sering dilihat sebagai dua istilah yang memiliki makna 

yang hampir sama. Apa yang dimaksud dengan spiritualitas dan apa yang dimaksud 

dengan agama sering dianggap sama dan kadang membingungkan. Namun kemudian, 

spiritualitas telah dianggap sebagai karakter khusus (connotations) dari keyakinan 

seseorang yang lebih pribadi, tidak terlalu dogmatis, lebih terbuka terhadap 

pemikiran-pemikiran baru dan beragam pengaruh, serta lebih pluralistik 

dibandingkan dengan keyakinan yang dimaknai atau didasarkan pada agama-agama 

formal.16 Spiritualitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah labelisasi halalnya 

suatu produk kecantikan yang biasanya di konsumsi oleh para wanita. Setiap orang 

memiliki persepsi sendiri atau yang berbeda-beda tentang pemilihan dan penggunaan 

produk kecantikan 

Jadi, perilaku konsumen muslim merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan 

dengan aktivitas membeli dan menggunakan produk barang dan jasa, dengan 

memperhatikan kaidah ajaran Islam, dan berguna bagi kemaslahatan umat. Yang 

demikian itu, dalam mengkonsumsi, menyimapan, mengelola, dan memeili barang 

atau jasa dengan cara yang halal lagi baik, merupakan hal-ha yang sangat diagungkan 

pembalasannya, dan dikabulkan do‟anya.(Ii, 2012) 

Dalam memilih produk kecantikan banyak sekali kendala serta pertimbangan yang 

dilakukan oleh perempuan. Pertimbangan dan alasannya pun terdapat berbagai 

macam. Setiap individu tentu memiliki pemikiran tersendiri untuk memilih produk 

seperti apa yang mereka inginkan dan yang mereka butuhkan. Banyak sekali pilihan 

produk kecantikan yang ada ternyata tidak memudahkan kaum perempuan dalam 

memilih serta menggunakan produk kecantikan. Salah satu masalah yang ditemukan 

dalam memilih produk kecantikan adalah sulitnya menemukan produk yang memiliki 

label halal, khususnya produk kecantikan.(Susanto, n.d.).  

Selaian informasi tentang kehalalan suatu produk penting juga untuk melihat kualitas 

produk dari produk yang akan dibeli. Sebuah produk dapat dikatakan berkualitas 

apabila produk tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Berbagai 

cara dilakukan oleh sebuah organisasi perusahaan untuk memberikan produk yang 

berkualitas baik, dengan cara pemberian kontrol yang ketat dari mulai penyiapan 

bahan baku, proses produksi sampai pada penyimpanan produk jadi. Sebagian besar 

konsumen menjadi semakin kritis dalam menggunakan sebuah produk. Konsumen 

ingin memperoleh produk yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayar, 

meskipun dari sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa poduk yang 
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memiliki harga mahal kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan produk dengan 

harga murah. Produk yang memiliki kualitas yang baik dengan harga yang murah 

menjadi daya tarik sendiri bagi seorang konsumen utuk membelinya. Menurut 

(Sutisna, 2003, hal. 26) salah satu tujuan dari kualitas produk adalah mempengaruhi 

konsumen dalam menentukan pilihannya untuk menggunakan produk hasil 

buatannya sehingga konsumen mudah dalam melakukan pengambilan keputusan. 

Pemahaman terkait perilaku konsumen terhadap kualitas produk dapat dijadikan 

sebagai dasar dari suatu proses keputusan pembelian.Pernyataan tersebut relevan 

dengan penelitin yang dilakukan oleh (Joshua & Padmalia, 2016), (Habibah & 

Sumiati, 2016) dan (Martini, 2015) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 

produk berpengaruh secara signifikan dalam melakukan keputusan pembelian. 

 

Minat Pembeli Terhada Produk Halal 

 Titik-titik kritis haram tersebut yang harus diwaspadai terutama sumber bahan 

dasar pembuatan kosmetika, bisa jadi berasal dari hewan atau bagian organ manusia. 

Jika bahan dasarnya berasal dari babi atau bagian organ manusia, maka jelas produk 

tersebut dinyatakan haram, karena berdasarkan QS; Al-Baqarah:173, penggunaan 

apapun berasal dari babi adalah haram, dan fatwa MUI No.2/MunasVI/MUI/2000, 

penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organisme 

manusia, hukumnya adalah haram.  

 Kalaupun berasal dari hewan yang bukan babi,jika hewan tersebut tidak 

disembelih secara islam,maka dinyatakan haram. Sedangkan, zat pembuat kosmetika 

yang mejadi titik kritis haram adalah pertama, zat aktif dari produk kosmetik tersebut, 

misalnya, kolagen dan elastin. Kolagen dan elastin berfungsi untuk menambah 

elatisitas kulit, biasanya terdapat dalam krim atau lotion. Kolagen berasal dari tulang 

hewan, jika kolagennya berasal dari hewan yang disembelih secara islam, tentu tidak 

masalah kehalalannya.  

 Namun, yang menjadi masalah justru sumbernya yang tidak jelas, sehingga 

membuatproduk ini menjadfi syubhat. Kedua, zat-zat penstabil sebagai bahan dasar. 

Lipstik, deodorant, eye shadow berbahan dasar (basis) garam-garam asam lemak, 

seperti lauril palmitat, gliseril monostearat. Garam asam lemak ini kemungkinan 

besar didapat dari hewan. Bahan penstabil tersebut harus halal sumbernya dan cara 

penyembelihan atau pengolahan. Ketiga, asam lemak esensial. Beberapa jenis asam 

lemak yang sering digunakan adalah asam linolenat, asam linoleat dan asam 

arakidonat sebagai antioksidan. Asam-asam lemak tersebut banyak digunakan dalam 

kosmetika khususnya untuk perawatan kulit.  

 Yang perlu diwaspadai adalah sumber asam lemak apakah dari hewan yang 

halal dan disembelih dengan cara islami juga bahan penstabil yang digunakan karena 

asam-asam lemak tersebut adalah golongan yang yang mudah teroksidasi atau tidak 

stabil sehingga membutuhkan bahan penstabil ketika digunakan. (Farmasetika, 

Farmasi, & Padjadjaran, 2017) 

 Ketiga, hormon dan ekstrak kelenjar. Hormon dan ekstrak kelenjar alami yang 

sedang naik popularitasnya saat ini adalah ekstrak plasenta. Dalam kamus Ingredient 

Cosmetic, dinyatakan bahwa ekstrak plasenta adalah ekstrak yang berasal dari 

plasenta bayi yang baru lahir atau kita kenal sebagai tali puser atau ari-ari yang secara 

tradisional sering dikubur agar tidak digunakan untuk kepentingan yang melanggar 

agama. Namun, masih dalam kamus yang sama plasenta protein, plasenta enzim dan 
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plasenta lipid adalah zat yang diambil dari plasenta hewan, seperti plasenta kambing, 

sapi dan babi.  

 1 Ekstrak plasenta memiliki khasiat menstabilkan sitem hormonal sehingga zat 

ini dapat meningkatkan produksi susu, melancarkan haid, melancarkan peredaran 

darah, menstabilkan penderita menopause, meningkatkan kesuburan bagi pria dan 

wanita, bahkan dapat meningkatkan gairah seksual. 

Motivasi berwirausaha merupakan salah satu kunci sukses dalam berwirausaha. 

Motivasi menurut Robbins (2003:208) adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat 

upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Motif dan motivasi berkaitan dengan 

penghayatan dalam berprilaku untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Motivasi disebut 

sebagai proses dimana menjelaskan tujuan, tingkatan, dan ketekunan seseorang untuk 

mencapai tujuannya.(T. Sikap, Mahasiswa, Malang, & Mawardi, 2020) 

Segmen wanita muda biasanya menjadi target pasar utama bagi produsen kosmetik 

(Hasyim dan Musa, 2014). Pada tingkat usia tersebut kesadaran konsumen untuk 

tampil menarik cenderung lebih tinggi karena didorong dari interaksi sosial yang 

lebih banyak dibandingkan dengan tingkat usia lain, namun pada tingkat usia tersebut 

umumnya kondisi keuangan konsumen masih belum mapan sehingga sensitivitas 

terhadap harga cukup tinggi. Meskipun demikian, konsumen menganggap kosmetik 

halal sebagai sebuah kebutuhan(Endah, n.d.) 

pengaruh terhadap niat konsumen untuk membeli kosmetik berlabel halal tersebut. 

Dari hasil penelitian, diketahui pula faktor norma subjektif memiliki pengaruh yang 

paling besar terhadap niat pembelian dan secara signifikan norma subjektif juga 

memiliki pengaruh terhadap sikap konsumen akan kosmetik halal. Dengan 

mengetahui hal tersebut, produsen dapat membuat strategi pemasaran yang lebih 

efektif yaitu dengan membentuk persepsi positif di lingkungan sosial konsumen. 

Kualitas, keamanan, kesehatan dan layanan purna jual produk merupakan hal 

digunakan konsumen untuk mengevaluasi produk, sementara atribut berupa harga 

dan distribusi akan menentukan apakah konsumen merasa mampu atau tidak untuk 

membeli kosmetik halal.(A. Sikap et al., 2020) 

Bisa dilihat dalam pasar saat ini yang sangat ramai adalah perjual belian kosmetik, 

terutama Lip Cream. Dimana dalam suatu merek pada satu produknya menghasilkan 

beberapa macam varian warna. Yang tentunya dimodifikasi dengan kesesuaian daya 

tarik konsumen.(Pembelian & Kecantikan, 2018) 

Sertifikasi halal mengacu pada pengakuan resmi dari proses persiapan, pemotongan, 

pembersihan, penanganan, dan praktik manajemen yang relevan lainnya oleh 

organisasi yang dibentuk contohnya seperti MUI di Indonesia [9]. Di Indonesia, 

sertifikasi kehalalan produk makanan, minuman, kosmetik, obat, dan sejenisnya 

ditangani Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikasi dan logo halal pada produk tidak hanya 

menjamin umat Muslim terkait dengan apa yang dikonsumsi sesuai dengan hukum 

Islam, namun juga memberikan keyakinan kepada produsen bahwa produk telah 

memenuhi standar halal(Intansari, n.d.) 

Konsep halal sendiri telah banyak dikenal dalam kehidupan sehari-hari untuk 

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tidak terkecuali masyarakat yang berada di 

daerah Kabupaten Gorontalo yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari 

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan ditemukan bahwa 

peran spiritulitas dalam pemilihan produk kecantikan oleh konsumen muslimah yakni 
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ditinjau dari segi labelisasi halal yang ada pada produk kecantikan menjadi hal yang 

diperhatikan. Hal ini diketahui dengan mewawancarai salah satu informan, dia 

mengatakan bahwa apabila produk tersebut sudah aman digunakan artinya produk 

tersebut halal. Karena definisi halal sendiri menurutnya yaitu tidak menimbulkan 

mudharat untuk orang lain ataupun diri sendiri. Seperti wawancara yang peneliti 

lakukan dengan Rahmazia salah seorang informan, dia mengatakan bahwa dalam 

penggunaan produk kecantikan yang biasa digunakannya tidak melihat apakah ada 

label halalnya akan tetapi yang biasanya dilihat adalah label dari BPOM. Karena 

menurut dia apabila itu bermanfaat untuk dirinya berarti itu boleh dikonsumsi, dalam 

artian produk ini halal bila digunakan.(Habie, Achiria, Indonesia, & Kecantikan, 

2018) 

 

Tips Memilih Kosmetika Halal  

Dengan adanya usaha sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI maka konsumen 

muslim lebih mudah dalam memilih produk kosmetika yang telah dijamin 

kehalalannya oleh MUI. Cara memilihnya adalah sbb: Jika produk kosmetika tersebut 

dalam kemasannya telah mencantumkan nomor KD (nomor pendaftaran pada Badan 

POM yang menunjukkan produk diproduksi didalam negeri) maka lihat apakah ada 

label halalnya, jika ada maka kehalalannya sudah terjamin karena untuk dapat 

diizinkan mencantumkan label halal dalam kemasannya maka harus mendapatkan 

sertifikat halal dari MUI. Jika tidak ada label halalnya maka berarti kehalalannya 

belum ada yang menjamin. Untuk produk impor, lihat apakah sudah memiliki nomor 

KL pada kemasannya, jika sudah perhatikan bahasa yang digunakan dalam kemasan, 

jika berbahasa Indonesia maka perhatikan label halalnya, jika ada maka kehalalannya 

sudah terjamin seperti nomor 1 diatas. Untuk produk impor dari negara mayoritas 

muslim seperti Malaysia, perhatikan label halalnya, jika ada berarti kehalalannya 

sudah ada yang menjamin. Untuk produk impor lainnya, jika tidak ada label halalnya 

harus dihindari dan kita pun harus berhati-hati apabila produk tersebut berlabel halal 

tetapi diproduksi oleh negara mayoritas non muslim, untuk kasus ini perlu 

menanyakan keabsahan label halalnya ke LPPOM MUI. 

 

Kesimpulan 

Pengetahuan Produk dan Produk Halal terhadap Keputusan Pembelian berpengaruh 

sebesar 16%, sedangkan sisanya 84% dipengaruhi oleh variabel lain yaitu harga, 

iklan, dan manfaat yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yaitu harga, kualitas 

produk, dan citra produk. Melihat tidak berpengaruhnya variabel pengetahuan produk 

terhadap variabel keputusan pembelian, hal ini menunjukkan bahwa Etude House 

sudah baik dalam memberikan informasi kepada konsumen sehingga pengetahuan 

konsumen mengenai produk sangat baik. Penulis menyarankan untuk tetap 

memberikan informasi lengkap mengenai produk kosmetik Etude House baik bahan 

dasar, harga, kegunaan dan sebagainya sehingga konsumen selalu mendapatkan 

kemudahan dalam menemukan informasi mengenai produk. Penelitian ini hanya 

meneliti tentang pengetahuan produk dan produk halal berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada produk Etude House Bandung, maka untuk peneliti 

selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada perusahaan sejenis yang 

memproduksi dan menjual produk dari luar negeri atau impor khususnya produk 

kecantikan sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan. 
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Di era modern saat ini, yang ditandai dengan perkembangan IPTEK. Dimana 

masyarakat dituntut untuk menyusul sebagai pelaku didalam eranya. Yang tentunya 

tidak terlepas dari pengaruh positif dan negative. Maka masyarakat juga dituntut 

untuk sensitive atas pemilihan suatu keinginan yang sesuai dengan norma yang 

dianut. Hal ini telah terjadi pada Negara Indonesia, terutama kaum wanita. Karena 

dimana keinginan sudah menjadi kebutuhan, yang menjadikan disuguhkannya 

dengan berbagai macam atas pilihan barang yang sesuai dengan motivasi maupun 

inovasi dari industri terbaru. Karena setiap industri tentunya akan terus melakukan 

motivasi maupun inovasi guna menjadikan produknya unggul sesuai dengan 

perkembangan zaman, yang nantinya dapat memikat daya tarik konsumen dengan 

skala luas sehingga citra merek produknya melekat pada benak konsumen. Dengan 

diiringi perkembangan islam yang pesat pada Negara Indonesia, maka 

memungkinkan pula dalam pencarian produknya menggunakan peraturan 

agamaKetidak pekaannya beberapa perusahaan produk kecantikan terhadap 

kehalalan kandungan yang digunakan dalam produk kecantikan, membuat konsumen 

wanita Makassar yang mayoritas adalah Wanita Muslim mengalami kesulitan dalam 

memilih produk kecantikan yang akan digunakan perempuan muslim kota Makassar 

sangat terbantu dengan adanya brand local kosmetik Indonesia yang mencantumkan 

label halal pada produknya sehingga konsumen merasa lebih nyaman dan aman 

dalam menggunakan produk kecantikan tersebut. Peran spiritulitas diketahui 

berpengaruh dalam pemilihan produk kecantikan oleh konsumen muslimah didaerah 

Kabupaten Gorontalo, hal ini dikarenakan dari kelima informan tersebut kategori 

labelisasi halal merupakan hal yang diperhatikan walaupun bukanlah menjadi faktor 

yang paling dominan.Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen 

muslimah dalam memilih produk kecantikan, yaitu faktor pribadi, sosial dan 

psikologis. Spiritulitas sendiri sudah termasuk dalam faktor psikologis karena 

merupakan persepsi dari setiap konsumen muslimah. 
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Abstract 

Consuming a product should not be arbitrary, because we do not know what the 

product contains. Moreover, during the Covid-19 pandemic and the new normal 

period, we are advised to consume protective foods that can help boost the immune 

system. Therefore, society as consumers must be careful and critical of a product that 

will be consumed. Consumers do not just demand products with guaranteed 

nutritional content, but also safety. For Muslim consumers, a safe product is not only 

free from physical, chemical, and microbiological contamination, but also has one 

essential element, namely from the aspect of its halalness. The purpose of this study 

was to determine whether the price, taste and halal label affect the purchasing 

decision of the Sedaap brand instant noodle product in the people of Makassar. 

Samples were taken as many as 100 respondents. The sampling method used 

purposive sampling technique, namely the sampling technique with certain 

considerations, namely respondents who live in the area of the Pampang village, 

Makassar City who have already purchased and consumed Sedaap brand instant 

noodle products. Data collection from respondents was carried out using a 

questionnaire. The test used to test the research instrument is the validity test and the 

reliability test, as well as the classic assumption test which includes the normality 

test, hetero-elasticity test, and multi correlation test. The data analysis technique in 

this research is using multiple linear regression test using SPSS for Windows 

application. The results of the analysis show that the brand has a significant positive 

effect on purchasing decisions, the price has a significant positive effect on 

purchasing decisions, and the halal label has a significant positive effect on 

purchasing decisions. The results of the F test in the data analysis showed that 

simultaneously the three independent variables, namely Taste (x1), Price (x2), and 

Halal Label (x3), had a significant positive effect on the dependent variable, namely 

consumer purchasing decisions (Y).[1] 

mailto:muhammad.nusran@umi.ac.id
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Introduction 

Humans have many needs to maintain their survival. Human needs can be interpreted 

as a state of feeling a lack of satisfaction on a certain basis. Humans have several 

needs, there are spiritual needs and physical needs. Human physical needs need 

clothing, food and shelter. In order to have these needs, humans consume goods and 

services. In economics, consumption activities are carried out by humans in order to 

reduce or spend a value or benefit from goods and services. 

Consuming a product should not be arbitrary, because we do not know what the 

ingredients are in the product. Therefore, people as consumers must be careful and 

critical of a product to be consumed. Consumers do not just demand products with 

guaranteed nutritional content, but also safety. For Muslim consumers, a safe product 

is not only free from physical, chemical, or microbiological contamination. However, 

there is also one essential element, namely being safe from the dangers of items that 

are prohibited or doubted. 

The concept of halal in Indonesian society has been applied in social life. Halal is 

designated for something that is good, and clean to be eaten or consumed by humans 

according to Islamic law. The opposite of halal is haram, which is not justified 

according to Islamic teachings. Allah has confirmed in the Al-Quran Surah Al 

Maidah 3: 

Meaning: "It is forbidden for you to (eat) carrion, blood and pork." 

The halalness, price and taste of the product have a big impact on purchasing 

decisions. For example product X is a product that already has a halal label from an 

authorized institution. On the other hand, product X also has an affordable price. This 

is very feasible if product X is used as the object of research in this purchase decision, 

the people of Makassar City also participate in the sale of instant noodles, the majority 

of whom are Muslims, instant noodle consumers who become product consumers. 

who can sort out the products they consume based on the information they get. 

2.2 Research Formulation 

Based on the background previously described, problems can be formulated that will 

be the focus of the discussion, namely as follows: Does halal labeling, price and taste 

affect partially or simultaneously on product X purchasing decisions? 

2.3  Research Purposes 

Based on the background of the problems above, the objectives of this research are 

as follows: To find out and analyze the effect of halal labeling, price and taste partially 

or simultaneously affect purchasing decisions on product X. 

2.4 Literature Review 

1. Halal Labeling 

a. Definition Of Label 

Labels have a relationship related to marketing. Label is part of a product that conveys 

information about the product and the seller. A label can be part of the package, or it 

can be an tag (identification) attached to the product[2]. Labeling is a very important 

element to attract consumers. Labels generally contain the name or brand of the 

product, raw materials, additional ingredients, nutritional information, expiration 

date, product contents, and a description of legality. 
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Based on government regulation number 69 of 1999 concerning food labels and 

advertisements, mentioning food labels is any information regarding food in the form 

of images, writing, a combination of both, or other forms that are attached to food, 

inserted into, attached to, or part of food packaging. .Label merupakan salah satu jalan 

bagi konsumen untuk memperoleh informasi verbal tentang sebuah produk, maka it 

is on the label that the producer must strive for priorities for the information that will 

be included on the label. Labels are not only a means of conveying information, but 

also function as advertisements and branding of a product. The label functions are as 

follows: 

1) The label identifies the product or brand. 

2) The label defines the product class. 

3) The label describes several things about the product (who made it, where it was 

made, when it was made, what was in it, how to use it, and how to use it safely). 

4) Labels promote products through a variety of attractive images [3]. 

According to [4], labels are classified into several types, namely as follows: 

1) Product label is part of the packaging of a product that contains information    

about products or product sales. 

2) The brand label is the brand name that is placed on the product packaging. 

3) The level label identifies the quality of the product, this label can consist of 

letters, numbers, or some other method to indicate the quality level of the 

product itself. 

4) Descriptive labels describe the content, usage, and characteristics of the product. 

b. Understanding Halal 

Halal comes from Arabic which means to let go. Etymologically, halal means things 

that can be done freely or are not bound by things that prohibit them. Whereas what 

is meant by halal food according to the Indonesian Ulema Council Association (MUI) 

is food that is allowed to consume it according to Islamic teachings. 4 Word of Allah 

SWT in Surah Al-Maidah verse 88: 

This means: "And eat clean, good food from what Allah has provided for you, and 

fear Allah, whom you have faith in Him." 

Halal certificate is a written fatwa from the MUI which states the halalness of a 

product in accordance with Islamic law. This halal certificate is a requirement to 

include a halal label on the packaging of a product. What is meant by halal products 

are products that fulfill halalness in accordance with Islamic law[5]. 

The Indonesian Ulema Council (LPPOM MUI) is an institution that is tasked with 

researching, reviewing, analyzing and deciding whether these products pass the halal 

test according to Islamic law. Inclusion of the halal label aims for consumers to get 

halal protection and convenience for using these products[6]. 

2. Price 

Price is the product or service attribute that most consumers use to evaluate products. 

For most Indonesian consumers who are still low-income, price is the main factor 

that is considered in the selection of products or services. 

3. Taste 
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In terms of food products, quality is an effort to produce everything that is the best, 

as well as to improve and ensure its sustainability and progress.13 As Allah SWT 

says in Surah An-Naml verse 88: 

Meaning: “And you will see the mountains, which you think are still in their place, 

even though they walk (like) the clouds are walking. (it is) the creation of Allah Who 

created everything perfectly. Really, he's researching what you do ”. 

This verse explains that in producing a product, it must be completed with perfect 

and best quality, because Allah Himself has created everything in the heavens and the 

earth with very perfect qualities. 

Especially for instant food, the taste of a product influences purchasing decisions. In 

the business competition in the instant food industry, companies are required to 

provide innovations in various flavors according to consumer demand[7]. 

Taste can be used by marketers to offer products by trying to associate the taste with 

consumer feelings. The word taste is a motivation for consumers to choose a product. 

This factor is the focus of attention for producers or marketers. So who is the 

consumer or buyer is very important to know by the producer or buyer [8]. 

Taste is a way of selecting food or drinks that must be distinguished from the taste of 

the food or drink. Taste is an attribute of food or drink which includes appearance, 

smell, taste, texture and temperature. Taste is a form of cooperation of the five human 

senses, namely taste, smell, touch, sight, and hearing. The taste itself is the work of 

the taste buds, which are located on the tongue, cheeks, throat and roof of the mouth. 

4. Buying Decision 

A purchase decision is a person's behavior or action to buy or use a product in the 

form of goods or services that are believed to satisfy him and his willingness to bear 

the risks that may arise. 

According to [9] consumer decision making is an integration process that combines 

knowledge to evaluate two or more alternative behaviors and choose one of them. 

The result of this integration process is a choice that is presented cognitively as a 

desire to behave. The legal basis for the purchase decision is explained in the letter 

Al-Furqon verse 67: 

Meaning: "And (including the gracious servants of God) people who if they neglect 

(property), they are not excessive, nor stingy, between the two naturally". 

In Islam the behavior of a consumer must reflect his relationship with Allah SWT. 

Every movement of himself in the form of daily shopping is nothing but infesting 

dhikr from him in the name of Allah by not choosing haram, not stingy, and not 

greedy things so that his life is safe in the hereafter[10]. 

5. New Normal period 

New normal is a change in the culture of life announced by the government of the 

Republic of Indonesia so that people can get used to the new normal life order to deal 

with the spread of the corona virus. The term new normal focuses more on changes 

in the culture of the people to get used to having a healthy lifestyle. Habits such as 

diligently washing hands with soap and running water, using masks when forced to 

travel outside the home, avoiding crowds, and also maintaining physical distance 

when interacting with other people (physical distancing). Therefore, so far the 

community has continued to maintain a healthy lifestyle in accordance with the 

protocol to become the new normal order.[11]  
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In addition to changes in people's behavior, the new normal also changes the 

paradigm of health services. For example, if it is not too urgent, health services can 

be done online. However, when you have to see a doctor, an appointment will be 

scheduled.[12] 

 

2.  Research Methods 

2.1 Research Location 

This research was conducted in Makassar City by targeting consumers of Mie Sedaap 

products in the region as respondents. 

2.2 Population and Sample 

a. Population  

The entire community of Makassar City 

b. Sample 

                          The sampling considerations in this study are: 

1. Residents in Makassar City who have bought product X 

2. Residents in Makassar City who have bought and consumed product X 

2.3 Data Sources 

a. Primary Data  

Derived from the results of other people's research 

b. Secondaty Data  

        Derived from books, journals, literature studies and relevant Daftar Pustakas 

2.4 Data Analysis Techniques 

Using quantitative and descriptive methods 

 

3.  Results and Discussion 

3.1 The Result 

Table 1 Partial Test (t test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Hasil Olah Data SPSS Rohmah, 2017 
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a. Predictors: (Constant), Label_Price,Taste 

b. Dependent Variable: Buying decision 

Source: Results of Data Processing SPSS Rohmah, 2017 

 

3.2 Discussion 

1. In testing the hypothesis partially by using the t test between each 

independent variable and the dependent variable, namely::  

a. Halal Labeling (X1) 

Based on the results of t count of 3.880> t table of 1.985. With a significance level of 

10%, then H0 is rejected and H1 is accepted. It means that partially halal labeling has 

a significant effect on purchasing decisions for Sedaap noodle products. This is in 

accordance with previous researcher Siti Maemonah from UIN Walisongo Semarang 

with the title Influence of Brands and Halal Labeling on Purchasing Decisions on Zoya 

hijab products, whose results indicate that halal labeling has a significant effect on 

consumer purchasing decisions on Zoya hijab products at Zoya Pamularsih Semarang 

hijab outlets.  

b. Price (X2) 

Based on the results of t count of 3.701> t table of 1.985. With a significance level of 

10%, then H0 is rejected and H1 is accepted. This means that partially the price has a 

significant effect on purchasing decisions on Sedaap noodle products. This is in 

accordance with Tri Widodo's research at the Muhammadiyah University of Surakarta 

entitled, The Effect of Halal Labeling and Prices on Consumer Purchasing Decisions 

on Indomie products, which states that price variables have a partial effect on 

purchasing decisions on Indomie products. 

c. Taste (X3) 

Based on the results of t count of 4.052> from t table of 1.660, with a significance level 

of 10%, then H0 is accepted and H1 is accepted. It means that partially the taste affects 

the purchasing decision for Sedaap noodle products. This is not in accordance with the 

research conducted by Asy'arie Muhammad at UIN Syarif Hidayatullah in his thesis 

entitled the effect of halal labeling, price, promotion and taste on consumer purchasing 

decisions on Samyang noodle products. Which states that taste is proven to partially 

influence consumer purchasing decisions. So the taste variable has no effect on 

purchasing decisions on Sedaap noodle products. 

2. In testing the hypothesis simultaneously using the f test, it is obtained that F 

count> F table, namely 33.318> 3.068, then H0 is rejected and H1 is accepted. This 

means that there is a significant influence between halal labeling, price and taste 

together or simultaneously on purchasing decisions on Sedaap noodle products. The 

results also show that R Square is 0.093%, which means that the halal labeling variable 

(X1), Price (X2) and Taste (X3) is able to explain the Purchase Decision variable (Y) 

Table 2 Simultaneous Test (Test F) 
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by 9.3%, while the remaining 90.7% is explained by other variables that are not in this 

model. 

4. Conclussion 

1. The partial test results (t test) that have been carried out in this study indicate 

that: 

a. Halal labeling has a significant positive effect on purchasing decisions. 

b. Price has a significant positive effect on purchasing decisions. 

c. Taste has a significant positive effect on purchasing decisions. 

2. The simultaneous test results (Test F) that have been carried out in this study 

indicate that Simultaneously all the independent variables, namely the halal labeling 

variable, price, and taste have a significant positive effect on the dependent variable, 

namely the purchase decision. 
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#12 

Pengaruh penyebelihan Halal Hewan Terhadap Perilaku 

Konsumen di Masa Pandemi COVID-19 dan Adaptasi New 

Normal 
Nur Amalia, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Dengan meningatnya konsumsi masyarakat akan daging hewan maka telah banyak 

tempat pemotongan ayam disekitar kita, namun banyak pengelola rumah potong 

ayam yang tidak mengetahui secara pasti tata cara penyembelihan sesuai dengan 

syariat islam yang nantinya akan berpengaruh terhadap halal haramnya suatu hasil 

sembelihan, dan peneliti juga meneliti apakah penyembelihan halal ini berpengaruh 

atau tidaknya terhadap perilaku konsumen yang kaitannya dengan keputusan 

membeli oleh konsumen. 

 

Pendahuluan 

Islam adalah salah satu agama yang membawa petunjuk kebaikan bagi umat manusia. 

Islam memberi petunjuk kepada manusia setiap kehidupannya termasuk dalam hal 

makanan. Seorang muslim harus memakan makanan yang sehat dan halal. Islam telah 

mengatur cara untuk memenuhi kebutuhan pangan, dimana ada pangan yang 

dihalalkan dan ada pula pangan yang diharamkan, diantaranya dari konsumsi daging 

hewan. Dalam islam diharamkan memakan hewan halal tanpa disembelih secara 

syara‟. Sembelihan secara syara‟ disini yaitu penyembelihan yang dilakukan sesuai 

dengan ketentuan atau syariat yang diajarkan oleh islam.  

Halal haram bukanlah persoalan sederhana yang diabaikan, melainkan masalah yang 

amat penting dan mendapat perhatian dari agama secara umum. Karena masalah ini 

tidak hanya menyangkut hubungan antara sesama manusia, tetapi juga hubungan 

manusia dengan Tuhan. 

Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat akan daging hewan maka telah banyak 

tempat pemotongan ayam disekitar kita. Salah satunya yaitu Rumah potong ayam 

Alfa Broiler, rumah potong ini telah melakukan pemotongan dari tahun 2012, 

awalnya hanya melakukan pemotongan sesuai pesanan saja dan skala hasil 

pemotongannya masih sedikit, tetapi dewasa ini tempat pemotongan Alfa Broiler ini 

telah melakukan pemotongan ayam dengan skala cukup besar yaitu menghasilkan 

karkas ayam mencapai 4 kuintal perharinya. Karkas ayam adalah bobot tubuh ayam 

setelah dipotong dikurangi kepala, kaki, darah, bulu serta organ dalam. 

 

Penyembelihan dalam Islam 

2.1.1 Pengertian Penyembelihan dalam Islam 

Menurut bahasa menyembelih artinya baik dan suci. Maksudnya, bahwa hewan yang 

disembelih sesuai dengan aturan syara‟ menjadikan hewan yang disembelih itu baik 

dan suci serta halal untuk dimakan.  

Sedangkan menyembelih menurut istilah adalah mematikan atau melenyapkan roh 

hewan dengan cara memotong saluran napas dan saluran makanan serta urat nadi 

utama dilehernya dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan 

ketentuan syara‟, selain tulang dan kuku, agar halal dimakan.  
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Penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan. Mematikan binatang dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti dipukul, disabet dengan senjata, disiram 

dengan air panas atau dibakar. Namun cara-cara tersebut tidak dicontohkan oleh 

Rosululloh SAW dan termasuk tindakan kejam. 

 

2.1.2 Syarat Penyembelihan  

Secara umum syarat-syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi bagi kehalalan 

mengkonsumsi daging hewan sembelihan adalah berkaitan dengan penyembelih, 

Bagian Tubuh Yang Disembelih, Hakikat Penyebutan Nama Allah Pada 

Penyembelihan, Alat Untuk Menyembelih, Cara-cara Penyembelihan Hewan.  

a. Penyembelih  

Untuk menjadikan halal sebuah sembelihan, syariah islam meletakkan syarat yang 

harus dipenuhi oleh tukang sembelih, yaitu profesionalisme (kemampuan). 

Kemampuan ini ada yang merujuk kepada kepercayaan penyembelihan dan ada yang 

kembali dalam hal-hal karakteristik fisik yang akan dijelaskan melalui penjelasan-

penjelasan beberapa madzhab dibawah ini.  

Madzhab Hanafi mengharuskan setiap penyembelih harus beragama islam. Maka 

orang-orang non muslim sembelihannya tidak sah, kecuali ahli kitab. Yang dimaksud 

ahli kitab adalah pengikut agama Nasrani atau Yahudi (pengikut Injil dan Taurat) dan 

orang-orang yang mengenal ahli kitab.  

Orang yang tidak mempunyai kitab atau tidak beriman kepada nabi utusan, 

sembelihannya tidak halal. Termasuk kategori mereka adalah orang-orang aliran 

kepercayaan kebatinan tanpa terkecuali. Sedangkan untuk penyembelihan orang 

muktazillah dan jabariyah dan aliran yang menurut pandanga ahli ijtihad fikih tidak 

termasuk kategori kafir atau murtad, adalah sah dan halal, walaupun mereka durhara 

atau fasik. Karena maksiat dan fasik masih termasuk golongan umat yang 

sembelihannya halal. 

penyembelihan diwajibkan bahwa penyembelih adalah orang yang berakal baik ia 

seorang pria atau seorang wanita, baik muslim atau ahli kitab. Jika ia tidak memenuhi 

syarat ini, misalnya seorang pemabuk, atau orang gila, atau anak kecil yang belum 

dapat membedakan, maka sembelihannya dinyatakan tidak halal.  

Kalangan mazhab Maliki memberikan syarat islam untuk menjadi seorang 

penyembelih. Selain bergama islam, sembelihannya tidak halal dimakan kecuali ahli 

kitab saja. Termasuk kategori yang tidak boleh dimakan sembelihannya adalah orang 

murtad, shabiin, majusi dan orang musyrik.  

Maliki mensyaratkan tamyiz (kemampuan membedakan yang baik dan buruk) 

sebagai batas minimal untuk dapat menjadi seorang penyembelih, baik laki-laki 

maupun perempuan. Tetapi menurut mereka sembelihan anak kecil yang mumayyiz 

dan orang fasik dianggapsah namun hukumnya makruh.  

Kesimpulan mazhab Maliki adalah orang yang menjadi penyembelih adalah orang 

muslim atau ahli kitab yang berakal, minimal mumayyiz yang sudah dianggap sah 

niatnya. Dan ada kasus keragu-raguan tentang penyembelihan ahli kitab yang 

menghalalkan dan makan bangkai atau hal-hal yang meniadakan syarat-syarat sah 

penyembelihan, maka dagingnya tidak boleh dimakan karena kita tidak 

mengetahuinya. Selain itu juga tidak boleh menjual belikan daging hasil 

penyembelihan mereka.   
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Madzhab Syafi‟i mensyaratkan untuk menjadi seorang penyembelih harus orang 

muslim. Non muslim penyembelihannya tidak syah dan tidak halal kecuali ahli kitab 

sesuai dengan nash yang tertulis dalam Al-Qur‟an. Menurut mazhab Syafi‟i ahli 

kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani dari Bangsa non arab dan Bangsa Arab yang 

masuk agama sebelum terjadinya perubahan dan penyelewengan kitab suci mereka. 

Sedangakan orang yang masuk agama yahudi atau nasrani setelah penyelewangan 

dan perubahan kitab, maka sembelihannya tidak halal dan tidak boleh dimakan. 

Dari uraian diatas dalam penyembelihan terdapat empat madzhab tentang 

profesinalisme penyembelih. Dari uraian diatas dapat kita simpulkan untuk 

meletakkan batasan-batasan orang yang berhak mendapat legalisasi penyembelihan. 

Batasan dan spesifikasi ini sebagian disepakati dan sebagian lain masih dalam 

perbedaan diantara ulama fikih.  

Pertama: syarat-syarat yang disepakati oleh semua madzhab adalah bahwasannya 

seorang penyembelih adalah harus seorang muslim atau ahli kitab. Penyembelih 

harus seorang mumayyiz (bisa membedakan) walaupun masih anak yang belum 

baligh. Para ulama juga sepakat, bahwa seorang perempuan boleh menyembelih baik 

dalam keadaan suci maupun tidak suci, seperti nifas dan haidh. Sedangkan 

penyembelihan seorang anak yang belum berakal, orang gila dan orang mabuk, maka 

hukumnya tidak halal. Karena mereka itu tidak mempunyai kesadaran, kemampuan 

menangkap, pengetahuan dan soal penyembelihan. Selain itu mereka juga tidak bisa 

mengendalikan niat dan maksud tertentu karena tidak adanya kesadaran pada diri 

mereka. 

 

b. Bagian tubuh yang disembelih  

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa tempat anggota tubuh binatang yang dijadikan 

penyembelihan berbeda-beda sesuai dengan jenis binatang yang akan disembelih. 

Penyembelihan itu dalam literatur Arab berarti dzaab,nahr dan aqr. 

Dzaab adalah penyembelihan khusus sapi, kambing, burung dan hewan yang 

sejenisnya. Dzaab adalah penyembelihan pada tenggorokan (halq) binatang ternak, 

tepat dibawah kedua rahang. Cara ini berlaku untuk semua jenis binatang yang 

berleher pendek. Nahr adalah penyembelihan khusus untuk unta, burung unta dan 

Jerapah. Nahr adalah penyembelihan pada lubbah (pangkal leher). Cara ini berlaku 

untuk menyembelih hewan yang berleher panjang sedangkan „aqr adalah melukai 

pada salah satu bagian tubuh binatang yang akan disembelih. Cara ini khusus untuk 

binatang dan burung yang tidak bisa dipegang dan ditangkap. 

Dari uraian diatas bahwasanya ada dua macam tempat penyembelihan. Pertama, 

penyembelihan dengan sifat kepaksaan yaitu penyembelihan pada hewan-hewan 

yang tidak bisa dipegang, termasuk hewan-hewan yang biasa hidup bersama manusia 

tetapi lari dan melawan ketika hendak disembelih atau sebelum disembelih sehingga 

sulit untuk dipegang. Dalam hal demikian seekor hewan boleh disembelih dengan 

cara „aqr dengan cara dilempar dengan panah atau senjata. Pada bagian mana saja 

senjata mengenai tubuhnya dan menyebabkan mati. 

Kedua: penyembelihan dalam keadaan mudah dan terkendali yang memungkinkan 

untuk melakukan sebagaimana mestinya baikdzaab maupun nahr, tempat perbatasan 

leher dan dada (lubbah) sebagaimana pada unta.17 

Dan ulama' Fiqih juga menyepakati bahwa tempat yang disembelih adalah 

tenggorokan dan lubbah (lubang leher), dan dikhususkan pada kedua tempat ini 
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karena merupakan tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati, 

menjadikan dagingnya baik, dan tidak menyakiti hewan. 

 

c. Hakikat Penyebutan Nama Allah Pada Penyembelihan 

Allah swt berfirman : “maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut 

nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. 

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut 

nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan 

kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu 

memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak 

menyaesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. 

Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

melampaui batas. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan tersembunyi. 

Sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada 

hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan.”(al-an‟am :118-120)  

Yang perlu diperhatikan bahwa yang menjadi penyebab masalah ini adalah bahwa 

Allah mengharamkan bangkai, karena pada bangkai tidak disebutkan nama Allah. 

Dengan demikian dapat kita simpulakan bahwa jika kita hanya menganggap cukup 

dengan keberadaan sebabnya, berarti kita tidak mencantumkan tasmiyah (penyebutan 

nama Allah) sebagai syarat dalam penyembelihan dan perburuan. Tetapi jika kita 

sebutkan secara keluruhan, berarti harus mencantumkan tasmiyah dalam sahnya 

sebuah penambelihan dan perburuan. 

 

d. Alat Untuk Menyembelih 

Alat yang bisa digunakan untuk menyembelih bermacam-macam diantaranya ada dua 

jenis, dengan senjata tajam atau dengan perantara hewan buruan. 

Pertama dengan senjata tajam, misalnya pedang, pisau, perisai dan senjata lainnya 

yang biasa digunakan untuk menyembelih hewan. Kedua dengan menggunakan 

perantara hewan buruan misalnya anjing buru, burung elang dan hewan buas lainnya 

baik yang didarat maupun jenis burung. 

Dengan berdalih ada hadits dan nash-nash yang tidak disebutkan, bahwasanya syariat 

telah mengharuskan dalam menyembelih hewan agar menggunakan alat, baik alat 

yang berbentuk senjata maupun perantara hewan buruan. Salah satu syarat 

penyembelihan adalah penggunaan alat penyembelihan. Disyaratkan menyembelih 

dengan alat yang tajam dan sekiranya mempercepat kematian hewan dan 

meringankan rasa sakit hewan tersebut.24 

Yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata yang tajam yang idealnya 

diguanakan untuk menyembelih. Sedangkan yang dimaksud saran hewan adalah 

hewan buas dari jenis yang melata maupun jenis burung, hewan tersebut dilatih 

khusus untuk berburu. Dan pada masing-masing cara tersebut diharuskan mengikuti 

ketentuan syara, sehingga hewan yang mati tersebut dalam keadaan halal untuk 

dimakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah swt. 

Ulama malikiyyah mengatakan bahwa syarat untuk senjata yang digunakan 

menyembelih adalah tajam, misalnya pedang , panah dan semua yang bersifat dapat 

menikam dan semisalnya. Terkecuali gigi, kuku dan tulang. Tidak dibolehkan pula 

menyembelih dengan menggunakan batu, kerikil dan semisalnya. Maka senjata yang 

sah untuk digunakan menyembelih adalah yang bersifat tajam untuk memotong. 
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Ulama hanafiyyah berpendapat dalam hal senjata tajam adalah harus dapat melukai 

hingga darah bercucuran. Dan tidak hahal menyembelih hewan dengan cara 

dihantam, dipukul atau dicekik, karena dengan cara yang demikian tidak berakibat 

menikam tetapi menyiksa25 

 

e. Tata cara Penyembelihan Hewan 

Ada dua cara penyembelihan hewan yaitu dengan cara tradisional dan mekanik. 

Kedua cara ini diperbolehkan dan hasil sembelihannya halal dimakan dengan catatan 

syara-syarat yang telah ditentukan syara‟ harus terpenuhi, seperti ketentuan hewan 

yang disembelih, alat yang dipergunakan, dan ketentuan orang yang menyembelih 

semuanya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan syara‟. 

Penyembelihan secara tradisional adalah penyembelihan yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat dengan mempergunakan alat sederhana seperti pisau yang tajam. 

Biasanya dalam penyembelihan tradisional jumlah hewan yang disembelih sangat 

sedikit dan hanya untuk dikonsumsi kalangan terbatas. 

Sedangkan penyembelihan secara mekanik adalah penyembelihan dengan cara 

menggunakan mesin dan alat-alat modern. Karena dalam penyembelihan ini 

menggunakan mesin maka hasil yang diperoleh pun cukup banyak dan beban kerja 

lebih ringan, dan yang mengkonsumsi pun bukan kalangan terbatas tetapi masyarakat 

luas. 

 

Perilaku Konsumen 

2.2.1 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses 

pembelian, pada saat itu konsumen melakukan aktifitasaktifitas seperti melakukan 

pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan 

hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. 

Berikut adalah beberapa definisi perilaku konsumen menurut para ahli: Menurut 

Engel, Blackwell dan Miniard, Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk 

dan jasa, termasuk didalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta 

mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara 

langsung dalam proses memperoleh, mengkonsumsi bahkan membuang atau tidak 

jadi menggunakan suatu produk atau jasa tersebut.27 Menurut Mowen, Perilaku 

konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mendapatkan, mengkonsumsi atau 

membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian.28 Menurut Schiffman dan 

Kanuk, Perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli 

dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi serta bertindak pada 

konsumsi produk dan jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

seseorang tersebut. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah 

Proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, 

pembelian, penggunaan,serta pengevaluasian produk dan jasa demi 

memenuhikebutuhan dan keinginan dan hal-hal yang mendasari konsumen untuk 

membuat keputusan pembelian. 
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2.2.2 Perilaku Konsumen dalam Islam 

Perilaku konsumen dalam islam menurut M.Abdul Manan yaitu tingkah laku 

seseorang dalam menghabiskan barang dan jasa dengan sikap tidak berlebih-lebihan 

dan sederhana, dalam artian tidak boros atau hanya terbuang sia-sia.30 Jadi dalam 

islam, mengkosumsi maupun menghabiskan barang atau jasa harus disertai dengan 

sikap tidak berlebih-lebihan, sederhana sesuai dengan nilai-nilai islam dan 

menyesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi serta tetap melihat halal maupun 

haramnya barang yang akan kita konsumsi. 

Konsumsi di dalam Agama Islam dikendalikan oleh lima prinsip yaitu: 

a. Prinsip Keadilan 

syarat ini mengandung arti anda penting mencari rezeki secara halal dan tidak 

melanggar hukum dalam Islam, dimana disyariatkan bagi umat muslim untuk 

mengkonsumsi makanan yang sudah jelas kehalalannya. Prinsip ini mengatur agar 

konsumen untuk mempergunakan barang dan jasa yang dihalalkan oleh Islam baik 

dari segi zat, proses produksi, distribusi, hingga tujuan mengkonsumsi barang dan 

jasa tersebut. 

b. Prinsip Kebersihan 

Bahwa konsumen berdasarkan ajaran agama islam harus mengkonsumsi barang dan 

jasa yang bersih, baik, tidak kotor atau menjijikkan, serta tidak bercampur dengan 

najis sehingga merusak selera makan. 

c. Prinsip Kesederhanaan 

Islam memberikan standarisasi kepada konsumen untuk tidak berlebih-lebihan dalam 

mengkonsumsi makanan dan minum minuman, serta mampu mengekang hawa nafsu 

dari pemborosan dan keinginan yang berlebihan. 

d. Perinsip Kemurahan Hati 

Dengan mentaati perintah islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika mengkonsumsi 

makanan dan minuman halal yang disediakan tuhan karena kemurahan hati-Nya. 

e. Prinsip Moralitas 

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman tetapi juga dengan tujuan akhirnya, 

yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. 

Dalam ajaran islam, Alqur‟an dan hadist yang merupakan kitab pedoman hidup umat 

muslim telah memberikan banyak motivasi kepada umatnya, baik dalam urusan dunia 

maupun ibadah. Dalam urusan dunia  juga diatur dalam hal mengkonsumsi suatu 

produk dalam memenuhi kebutuhannya terutama produk makanan. 

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Keputusan pembelian dari konsumen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

penting. Faktor-faktor ini penting untuk diketahui bagi pemasar agar dapat 

menentukan strategi yang akan diterapkan. Adapun faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi prilaku konsumen yaitu : 

a. Faktor kebudayaan 

1) Budaya 

Budaya adalah penentuan yang paling dasar dari keinginan dimana budaya 

merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Unsur- unsur budaya meliputi 

bahasa, pengetahuan, hukum, agama, kebiasaan makan, seni, teknologi, pola kerja, 

produktivitas, dan ciri-ciri lainnya. Jadi perilaku manusia sangat ditentukan oleh 

kebudayaan yang melingkupinya, dan pengaruhnya akan selalu berubah setiap waktu 



113 

sesuai dengan kemajuan zaman dari masyarakat tersebut. Dan perilaku manusia 

cenderung untuk menyerap adat kebiasaan dan kebudayaannya. 

2) Kelas sosial 

Kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu 

masyarakat, yang tersusun secara hirarki dan keanggotaannya mempunyai nilai, 

minat dan perilakunya yang serupa. 

Pengertian kelas sosial dalam hal ini adalah tanpa memberdayakan apakah dasar 

pembagian kelas seperti uang, tanah, kekuasaan atau dasar lainya. Ukuran untuk 

kriteria yang biasanya dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam 

kelas-kelas tertentu, seperti kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu 

pengetahuan. Dampak dari itu semua menyebabkan adanya kelompok masyarakat 

yang berpendidikan dan kelompok masyarakat kurang berpendidikan. Sehingga 

terdapat perbedaan pada tingkat pendapatan menjadi masyarakat yang 

dikelompokkan kedalam masyarakat kelas atas, masyarakat kelas menengah, dan 

masyarakat kelas bawah.  

b. Faktor sosial 

Pada sektor sosial yang terdiri dari kelompok anutan dan kelompok keluarga. 

1) Kelompok Anutan 

Kelompok anutan didefinisikan sebagai suatu kelompok orang yang mempengaruhi 

sikap, pendapat, norma, dan perilaku konsumen. Pengaruh kelompok anutan terhadap 

perilaku konsumen anatara lain dalam menentukan produk dan merek yang mereka 

gunakan yang sesuai dengan aspirasi kelompok.36 

2) Kelompok Keluarga 

Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat yang terkecil yang 

perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan 

membeli.37 

c. Faktor pribadi 

Dalam faktor pribadi menurut Nugraha J. Setiadi memiliki beberapa komponen yaitu: 

1) Umur dan tahapan siklus hidup. Tahapan siklus hidup biasanya mengalami 

perubahan pada saat mereka menjalani kehidupannya. 

2) Keadaan Ekonomi. Yang dimaksud keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari 

pendapat yang dapat dibelanjakan (tingkatannya, stabilitasnya dan polanya), 

kemampuan meminjam dan sikapnya terhadap pengeluaran. 

3) Gaya hidup adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat, 

dan pendapat seseorang. 

4) Kepribadian adalah pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan dan cara 

untuk bertingkah laku. Terutama sebagaimana tingkah lakunya dapat dijelaskan oleh 

orang lain dengan cara yang cukup konsisten. 

 

Kesimpulan 

menyembelih menurut istilah adalah mematikan atau melenyapkan roh hewan dengan 

cara memotong saluran napas dan saluran makanan serta urat nadi utama dilehernya 

dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara‟, 

selain tulang dan kuku, agar halal dimakan. 

 

Saran  
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1. Kepada konsumen diharapkan lebih teliti dalam membeli daging ayam potong, 

sebaiknya untuk memastikan terlebih dahulu apakah proses penyembelihan yang 

dilakukan oleh rumah potong ayam apakah sudah sesuai dengan syariat islam dan 

telah memenuhi aspek kehalalan suatu sembelihan. Hal ini sangat penting karena 

dikatakan haram daging sembelihan apabila proses penyembelihannya tidak sesuai 

dengan syariat islam. 

2. Kepada pemilik rumah potong ayam dihimbau untuk selalu memperhatikan proses 

penyembelihan yang dilakukan di rumah potong ayamnya, agar dapat menentramkan 

batin konsumen akan produk daging ayam halal dan Secara tidak langsung produsen 

membantu konsumen dalam memperoleh makanan halal. 
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Abstract 

Province of South Sulawesi has a population of more than 8.8 million and the city of 

Makassar as the capital city has a population of around 2 million consisting of several 

ethnic groups. This is a potential for the halal Industry and an opportunity for business 

actors to play a very important role in marketing halal products. The government 

should encourage the halal industry so that they can do their best because it must be 

supported by such a large consumer, where the city of Makassar is the fifth largest 

city in Indonesia, so it has enormous potential in the halal industry. The problem that 

often arises so far is the lack of support from the government for business actors. This 

study finds the potential of the halal industry for business actors in Indonesia, 

including: First, the potential need for Halal Products (goods and services). Second, 

the Potential of Halal Product Diversity. Third, completeness of legal instruments. 

Fourth, Many Business Actors in the Halal Product Market. Fifth, the Potential Needs 

for Export of Halal Products is increasing. In this research method used a qualitative 

descriptive method. The data used in this research is secondary data which comes 

from several scientific publications and data in the field at government agencies. The 

purpose of this study is to analyze the potential for halal industrial products and 

opportunities for business actors in Makassar. These two things become separate 

considerations, seeing the tendency for halal products to experience rapid 

development amid the tendency of increasing population in Indonesian society and 

on the other hand the Muslim population is at the upper middle class income level 

which is experiencing an increasing trend, so there is also an increase in product 

demand. lawful in Society. It is hoped that by analyzing the Potential of Halal 

Industrial Products and synergies with Business Opportunities, will increase the value 

added of Exports of Halal Industrial products supported by collaboration and business 

optimization. 

 

Keywords: Potential of Halal Industry, Business Actors and Export Value of Halal 

Products 

 

1. Introduction 

Halal products are products that are declared halal in accordance with the provisions 

of Islamic law. Makassar is one of the largest cities in Indonesia, which has a majority 

mailto:muhammad.nusran@umi.ac.id
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Muslim population. Based on the population census, there are about 2 million people 

in the city of Makassar1. This is a potential for the halal industry and an opportunity 

for business actors to play a very important role in marketing halal products. The halal 

product industry is part of the sharia economy that has been developed by the 

government for the last three decades. There is a growing concern among Muslims 

about "Halal" food and ingredients which has led to an astimulus in the demand for 

"Halal" food2.  

The potential for the global “Halal” food market could rise to USD 500 billion by 

2010. These tantalizing figures demonstrate the growing awareness of “Halal” food 

among Muslim consumers. Public awareness and understanding of halal products is 

now increasing. However, this increase is not comparable with the development of 

technology in the field of food processing, so that it becomes a critical point for the 

science of haram on food and beverage in the community. Jamaran (2011) further 

states that in the past, people's understanding of halal products was limited to foods 

that did not contain pork. "In fact, with technology, pork and its derivatives can enter 

food or drink in an unrecognizable form, except by doing research. In addition, the 

government should also encourage the halal industry so that they can do their best 

because it must be supported by such a large consumer, where the city of Makassar 

is the fifth largest city in Indonesia, so it has enormous potential in the halal industry3. 

The problem that often arises so far is the lack of support from the government for 

business actors.  

The need for clear information from the government and also the producers of halal 

products is very worthy of visiting consumption. the system must prove that the 

product produced is halal, the facility is in accordance with halal requirements. The 

needs and facilities are very important for the program because they are significantly 

related to the quantity of a halal product4. 

 

2. Research Method 

This research uses descriptive qualitative method. The research method used in this 

study is a literature review of various previous studies. The data collection method 

used is secondary data obtained from journals, namely the Central Statistics Agency 

(BPS), the Financial Services Authority (OJK), the Ministry of Cooperatives and 

Small and Medium Enterprises, Bank Indonesia (BI), the Ministry of Religion, the 

ministry of industry and other related sources. 

Methods The data analysis in this study was carried out using descriptive analysis 

methods. The data that has been obtained are then analyzed using descriptive analysis 

methods. Descriptive analysis method is carried out by compiling the data obtained 

and then interpreted and analyzed so that it provides information for solving the 

problems faced. 

 

3. Result and Discussion 

Makassar is one of the largest cities in Indonesia with the majority of the population 

being Muslim, of course it is ironic if the need for public consumption has not been 

fully guaranteed halal, and no party can truly ensure that the raw materials or finished 

products are circulating. and being traded in the market is guaranteed to be halal. 

Meanwhile, on the one hand, Muslims are required to consume products that are halal 
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in a kaffah manner, starting from raw materials, processing to products ready for 

consumption. Therefore, Muslims are required to find solutions to these problems. 

Halal products are needed for the quality of products that are consumed by the public, 

to be safe, healthy and reliable. Muslim consumers in Indonesia are very sensitive to 

the food they consume. Meanwhile, the Halal aspect has become a global trend and a 

need for the world community, not only for countries with Muslim majority 

populations, but also by non-Muslim countries. Today, Halal has become a 

prerequisite for global trade in food / beverage products, medicines and cosmetics. 

Indonesia as the country with the largest Islamic population in the world with 

237,641,326 inhabitants (BPS, 2014), is a potential future halal market. Indonesia has 

the resources and potential to become the world's halal center, so the halal 

certification system is a necessity that can protect Muslim consumers both in terms 

of safety, health and aspects of halalness (Apriyantono, 2010). The Halal product 

policy is expected to be able to handle quickly and precisely through the CEROL SS-

23000 system with a processing period of only about 40 days, where with the speed 

of certification services and ease of administration and relatively low cost, it is hoped 

that it can create a system of confidence from certified companies  halal (LPPOM 

MUI, 2011)5. 

The current economic development is a breath of fresh air for Muslims, because 

slowly but surely, the demand for economic behavior in accordance with Islamic law 

has begun to be felt by Muslims, although not in totality. The active role of the 

government as well as a positive response from the public in general will be very 

helpful, including the halal product industry, which has its own potential for business 

people in Makassar, then how much is the potential for the halal industry for business 

people, will be examined as follows; 

 

1. Potential needs for halal products 

Economic behavior, both consumption and production of halal food, in addition to 

meeting the demands of religious law, has also become a culture for Muslim 

communities in various parts of the world. One of the reasons for consuming halal 

products, apart from hygiene aspects, is the fulfillment of Islamic law. Based on 

Population Census data, the population of Makassar who embraced Islam was 

recorded as 1,167,188 people6. This number and proportion are predicted to continue 

to increase in the next few years. And the majority of the Muslim population is 

economically at the middle class level, which recently has increased purchasing 

power. 

Table.1 Population census data 
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This certainly shows that the potential for the development of the halal industry will 

be even greater. Not only Muslims, but also non-Muslims. The same thing will also 

apply to the halal product (real sector) industry7. 

 

2. Potential diversity of halal products 

The increasing general public pDaftar Pustaka for halal products has made the 

diversity of halal products circulating on the market increasingly diverse, as well as 

the products7. The diversity of halal products is none other than fulfilling the demand 

for products that are getting higher every day, as previously explained that the two 

main factors driving the demand for halal products are the need to fulfill Islamic law 

in economic behavior and increase the income of the Muslim community, as well as 

Makassar which has the majority of the population is Muslim, of course the need for 

a variety of halal products will be very much needed.  

The large population and the increasing income of the Muslim community causes a 

high variety of halal products, these halal products are products that have been 

declared in accordance with Islamic law, including goods and / or services related to 

food, beverages, medicines, cosmetics, chemical products, biological products , 

genetically engineered products, as well as used goods that are used, used or utilized 

by the community. In addition, other lifestyle industries will also be needed, such as 

tourism, fashion, education, finance, media and recreation, health and fitness services 

as well as arts and culture. From each of these products, a derivative product will 

emerge. For example in halal meat products, there is raw meat and ready for 

consumption. 

 

3. Completeness of legal instruments 

Indonesia as the largest Muslim country with a world population of around 255.5 

million inhabitants) there must also be a law enforcer of the government and 

implemented with procedures related to HALAL products in Indonesia (Global Halal 

Forum, 2010)8. 

The government has begun to show its seriousness in efforts to accelerate the growth 

and development of this Islamic economic sector. The government has intensively 

fixed several laws and regulations which are considered to be factors inhibiting the 

acceleration policy. The government as the legal ruler who has the power to make 

and enforce a state regulation has responsibility for the development of the sharia 

economy, including the development of the domestic halal product industry. 

After two decades of actively developing the domestic Islamic financial sector, in 

recent years the government has also been active in developing the Islamic economy 

in the real sector. In 2014 the government passed Law no. 33 of 2014 concerning 

Halal Product Guarantee (JPH). In the law which consists of 68 articles, it is 
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emphasized that products that enter, circulate, and are traded in the territory of 

Indonesia must be certified halal. As for the purpose of the Law as contained in 

Article 3, that the implementation of JPH aims, First, to provide comfort, security, 

safety, and certainty of the availability of Halal Products for the public in consuming 

and using the Products. Second, increasing added value for Business Actors to 

produce and sell Halal Products. 

At least two parties will benefit from the existence of this law, namely consumers as 

users of halal products and producers as providers of halal products. Furthermore, if 

demand is accompanied by supply, it will increase national economic activity. For 

consumers, the enactment of the Law on JPH will provide a sense of comfort in 

consuming and utilizing goods and services circulating in the market. The 

government has begun to show its seriousness in efforts to accelerate the growth and 

development of this Islamic economic sector. 

 

4. Many business people are marketed halal products 

Makassar has great potential and opportunities in developing the halal industry, 

considering that Makassar is the city with the largest Muslim population in South 

Sulawesi. The large number of population provides potential for Makassar, namely 

in the form of sufficient resources as actors and users of the product. The development 

of this sector has had a multiplier effect or effect on other sectors. None other than 

the real sector, which is marked by the development of halal products. 

Other cities in Indonesia will become potential target markets with large market sizes 

for various industrial sectors, especially in consumer goods, fashion and tourism, as 

in market theory, that large profits will attract business actors to enter these markets. 

, until profits hit zero. So it is not surprising that many have developed halal products, 

both for domestic and export needs. 

Makassar in this case has great potential in exploiting the opportunities of the 

halal product industry, where one of the main factors is the large Muslim population 

among cities in South Sulawesi besides natural resources (SDA) which can still be 

maximized for meet the demand for halal products. Therefore, the government is 

trying to encourage business actors in Makassar to be involved in the halal product 

industry, in order to compete for the halal product market. One of the efforts made by 

the government is that the government will use a portion of the funds from the state 

budget to help IKM (small and medium-sized industries) players to obtain halal 

certificates. The total budget reaches Rp. 5 billion. More and more are dedicating 

themselves as producers of halal products, causing many business actors to seize 

market share from this sector. Currently, the world halal market is valued at more 

than USD 2 trillion per year which includes the industrial, food, pharmaceutical and 

cosmetic segments. And this value is projected to always experience significant 

growth along with the increase in the world's Muslim population, it is projected that 

by 2025, the Muslim population is 30% of the world's population. This is a potential 

market that is being fought over by producers. Assuming the Muslim population will 

continue to increase and sharia compliance is carried out, the trade in halal products 

will also increase in volume every year. 
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5. The Need For Export Of Halal Products 

In addition to the increasing world Muslim population, the pDaftar Pustakas 

of the world community for halal products have also increased, world trade is always 

positive, these things make the need for exports of halal products to also increase. Of 

course this is an opportunity for domestic business actors, one of which is the city of 

Makassar. Currently, the demand for halal products globally continues to increase. 

For the Southeast Asian market, exports of halal products reached 100 million dollars. 

This number has increased 100% over the previous year, which only reached 50 

million dollars. Meanwhile, the growth in the export value of halal products from 

Indonesia in 2011 to 2014 was 11.17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.muslimpopulaton.com/world dikutip Kemenperin, 2013 

 

The need for halal products, not only in Arab countries or with a Muslim 

majority population alone, but seems to have become a lifestyle and needs of the 

world community9. The market for halal food products which is the main business 

portion in the world is found in Muslim-majority countries such as Algeria, Bahrain, 

Egypt, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Yemen, Malaysia, Morocco, 

Oman, Qatar, Syria, Saudi Arabia, Tunisia, Turkey and the United Arab Emirates. In 

non-Muslim countries, the main markets for halal food in the world are in India (with 

a Muslim population of around 140 million), France (6 million Muslims), the People's 

Republic of China (PRC) (40 million Muslim inhabitants), Germany ( 3 million 

Muslim population), United States (8 million Muslim population), United Kingdom 

(1.5 million Muslim population), Philippines (6 million Muslim population), and 

Canada (0.8 million Muslim population) 9. Some of the capital to seize the world 

halal product market, in principle is already owned by domestic business actors, one 

of which is formal legal (halal certificates) to produce and distribute halal products, 

which are not limited to food and beverage products, in this case Indonesia has MUI 

whose fatwa and halal certificates have been recognized by the world.  

 

4. Conclusions 

From the description of the potential of the halal product industry for business actors 

in Makassar, several conclusions can be drawn, as follows; First, the need for Halal 

products (goods and services). Economic behavior, both consumption and production 

of halal food, in addition to meeting the demands of Islamic religious principles, has 

also become a culture for Muslim communities in various parts of the world. As for 

the global level, it is projected that the total population of Muslims in the world will 
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increase from 1.6 billion people in 2010 to 2.2 people in 2030. This will certainly be 

a separate driving engine for the world's halal product industry, because the demand 

for halal products will be proportional. straight with the increase in the Muslim 

population. In fact, the demand for halal products does not only come from Muslim 

circles, but also non-Muslims, this is due to the increasing pDaftar Pustaka of non-

Muslim people to consume products labeled halal. 
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Pengantar 

Konsumen produk halal yang berasal dari negara dengan penduduk muslim 

minoritas mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun 

belakangan. Salah satunya adalah Rusia yang berada di peringkat 9 sebagai konsumen 

makanan halal di dunia dengan capaian $ 37 Miliar pada tahun 2015 (State of The 

Global Islamic Economy, 2016/2017). Kualitas produk halal, atau biasa dikenal 

dengan Halalan Thoyyiban, menjadi alasan umat non Muslim untuk menggunakan 

produk-produk halal (Samori, Salleh, & Khalid, 2016) karena terdapat jaminan 

kebersihan, keamanan, dan kualitas produk untuk keseluruhan rantai produksi (from 

farm to plate).Industri halal mengalami perkembangan pesat pada beberapa sektor 

antara lain: makanan halal, keuangan, travel, fashion, kosmetik dan obat-obatan, 

media dan hiburan, serta sektor lain seperti healthcare dan pendidikan. Laporan State 

of The Global Islamic Economy 2016/2017 oleh Thomson Reuters, pada tabel 1, 

menunjukkan total pendapatan yang diperoleh masing-masing sektor pada tahun 

2015 beserta proyeksi pendapatan pada tahun 2021. 

 

Pendahuluan 

Industri halal mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun 

ini. Gaya hidup halal yang identik dengan umat Muslim tersebar hingga ke berbagai 

negara, bahkan ke negara-negara dengan penduduk muslim minoritas. Halal menjadi 

indikator universal untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup (Gillani, Ijaz, & 

Khan, 2016). Halal biasanya hanya dikaitkan dengan hal-hal terkait kebendaan saja. 

Namun demikian, dalam Islam halal mencakup perbuatan dan pekerjaan atau biasa 

disebut dengan Muamalah (Qardhawi, 1993).Halal  dapat  didefinisikan  sebagai  

standar  kualitas  yang  sesuai  dengan  hukum Shariah Islamiah dan digunakan pada 

setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Muslim  (Bohari, Cheng, & Fuad, 2013).  

Produk dan jasa halal dipilih oleh umat Muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap 

hukum Shariah Islam. Meskipun halal sangat berkaitan dengan umat Muslim, bukan 

berarti konsumen produk halal hanya berasal dari umat Islam saja. Konsumen produk 

halal yang berasal dari negara dengan penduduk muslim minoritas mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Salah satunya 

adalah Rusia yang berada di peringkat 9 sebagai konsumen makanan halal di dunia 

dengan capaian $ 37 Miliar pada tahun 2015 (State of The Global Islamic Economy, 

2016/2017).  

Kualitas produk halal, atau biasa dikenal dengan Halalan Thoyyiban, menjadi alasan 

umat non Muslim untuk menggunakan produk-produk halal (Samori, Salleh, & 

Khalid, 2016) karena terdapat jaminan kebersihan, keamanan, dan kualitas produk 

untuk keseluruhan rantai produksi (from farm to plate).Industri halal mengalami 

perkembangan pesat pada beberapa sektor antara lain: makanan halal, keuangan, 

travel, fashion, kosmetik dan obat-obatan, media dan hiburan, serta sektor lain seperti 

healthcare dan pendidikan.  
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Laporan State of The Global Islamic Economy 2016/2017 oleh Thomson Reuters, 

pada tabel 1, menunjukkan total pendapatan yang diperoleh masing-masing sektor 

pada tahun 2015 beserta proyeksi pendapatan pada tahun 2021. Besarnya permintaan 

produk halal baik dari pasar domestik maupun luar negeri tidak diiringi dengan 

dukungan dari pemerintah Indonesia. Salah satu contohnya dalam hal  sertifikasi  

produk  halal.  Seperti  kebanyakan  negara  dengan  penduduk  Muslim mayoritas,  

badan  sertifikasi  halal  kurang  optimal  karena  adanya  anggapan  bahwa setiap 

produk makanan yang diproduksi di negara tersebut adalah halal sehingga tidak  

diperlukan sertifikasi halal pada produk tersebut (Gillani et al, 2016).  sertifikasi halal  

menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar Indonesia 

mampu bersaing di industri halal. Selain itu, masih adanya pro dan kontra sertifikasi 

halal antara pemerintah dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM  MUI) menyebabkan proses sertifikasi 

halal saat ini belum optimal. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 57 juta Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  di  Indonesia  dan  yang  telah  memiliki  

serti kat  halal  jumlahnya  masih sangat sedikit. Berdasarkan data Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan serti kasi halal, 

pada periode 2014-2015 telah terbit sertifikasi halal nasional untuk 6.231 perusahaan 

dan UMKM. Sedangkan untuk perusahaan yang berasal dari luar negeri, MUI  telah  

menerbitkan  sertifikasi halal  untuk  683  perusahaan yang artinya masih ada jutaan 

UMKM yang belum melaksanakan serti kasi halal (Tirto, 2016). Oleh karena itu, 

pemerintah harus mampu memaksimalkan penerbitan sertifikasi halal untuk UMKM 

guna meningkatkan pendapatan industri halal di Indonesia terutama dari sektor 

makanan halal. Gillani et al. (2016) menyatakan bahwa bank syariah memainkan 

peran penting dalam mengembangkan UMKM. Bank syariah harus dapat 

memberikan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, kompetitif, 

dan mudah diakses para pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan halal. 

Industri halal berkembang dalam tiga dimensi, dan bank syariah dapat memainkan 

peran untuk memaksimalkan ketiga hal tersebut,  yaitu:   

1. Pelaku UMKM seharusnya diberikan kesempatan yang lebih besar untuk  

membangun dan mengembangkan produk-produk halal. 

2. Industri halal harus dipromosikan untuk dapat membangun kesadaran 

tentang pentingnya penggunaan produk jasa halal. 

3. Gaya hidup halal harus lebih dikembangkan. 

Perkembangan dan peningkatan perekonomian Indonesia di sektor industri makanan  

halal tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya kerjasama antara berbagai pihak 

terkait.  

Oleh karena itu, perlu adanya integrasi peran pemerintah dan institusi keuangan 

syariah untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam industri makanan halal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran perbankan syariah dalam 

pengembangan industri makanan halal di Indonesia. Penelitian ini penting karena 

mengkaji peran perbankan syariah secara komprehensif dalam halal integrity yang 

diwujudkan dalam setiap proses halal supply chain mulai dari pengendalian halal, 

logistik dan veri kasi halal. Sehingga diharapkan perbankan syariah dapat berperan 

secara optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui 

pemberdayaan UMKM khususnya di sektor industri makanan halal. Motivasi 

penelitian ini adalah tersedianya potensi pasar yang besar pada sektor industri 
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makanan halal di Indonesia. Akan tetapi, belum terdapat langkah nyata yang 

diwujudkan dengan pengoptimalan peran oleh berbagai pihak terkait. Pengembangan 

industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri 

keuangan dan perbankan syariah. Konsep pengembangan industri untuk produk- 

produk halal harus berjalan beriringan dengan perencanaan keuangannya. Dimulai 

dari aktivitas investasi, pelaku dalam industri halal harus memastikan bahwa usaha 

yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan shariah yang bebas dari unsur riba 

(bunga), maysir (ketidakpastian), dan gharar (perjudian) (Awang, Noor, Muhammad, 

Abdullah, Rahman, & Yahya, 2016). Oleh karena itu, untuk dapat mencapai standar 

halal secara menyeluruh (holistic), diperlukan integrasi antara industri makanan halal 

dan industri keuangan syariah, baik perbankan syariah maupun institusi keuangan 

syariah lainnya. Besarnya permintaan produk halal baik dari pasar domestik maupun 

luar negeri tidak diiringi dengan dukungan dari pemerintah Indonesia. Salah satu 

contohnya dalam hal  serti kasi  produk  halal.  Seperti  kebanyakan  negara  dengan  

penduduk  Muslim mayoritas,  badan  serti kasi  halal  kurang  optimal  karena  

adanya  anggapan  bahwa setiap produk makanan yang diproduksi di negara tersebut 

adalah halal sehingga tidak diperlukan serti kasi halal pada produk tersebut (Gillani 

et al, 2016).  Serti kasi  halal menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan 

oleh pemerintah agar Indonesia mampu bersaing di industri halal. Selain itu, masih 

adanya pro dan kontra serti kasi halal antara pemerintah dengan Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM  

MUI) menyebabkan proses serti kasi halal saat ini belum optimal Besarnya 

permintaan produk halal baik dari pasar domestik maupun luar negeri tidak diiringi 

dengan dukungan dari pemerintah Indonesia. Salah satu contohnya dalam hal  

sertikasi  produk  halal.  Seperti  kebanyakan  negara  dengan  penduduk  Muslim 

mayoritas,  badan  sertikasi  halal  kurang  optimal  karena  adanya  anggapan  bahwa 

setiap produk makanan yang diproduksi di negara tersebut adalah halal sehingga tidak 

diperlukan sertikasi halal pada produk tersebut (Gillani et al, 2016).  

Sertifikasi  halal menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan oleh 

pemerintah agar Indonesia mampu bersaing di industri halal. Selain itu, masih adanya 

pro dan kontra sertifikasi halal antara pemerintah dengan Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM  MUI) 

menyebabkan proses sertifikasi halal saat ini belum optimalBerdasarkan data BPS, 

terdapat sekitar 57 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  di  Indonesia  

dan  yang  telah  memiliki  sertifikat  halal  jumlahnya  masih sangat sedikit. 

Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang berwenang 

mengeluarkan sertifikasi halal, pada periode 2014-2015 telah terbit sertifikat halal 

nasional untuk 6.231 perusahaan dan UMKM. Sedangkan untuk perusahaan yang 

berasal dari luar negeri, MUI  telah  menerbitkan  sertifikat  halal  untuk  683  

perusahaan yang artinya masih ada jutaan UMKM yang belum melaksanakan 

sertifikasi halal (Tirto, 2016).  

Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memaksimalkan penerbitan sertifikat halal 

untuk UMKM guna meningkatkan pendapatan industri halal di Indonesia terutama 

dari sektor makanan halal.Gillani et al. (2016) menyatakan bahwa bank syariah 

memainkan peran penting dalam mengembangkan UMKM. Bank syariah harus dapat 

memberikan produk-produkpembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, kompetitif, 

dan mudah diakses para pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan halal. 
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Industri halal berkembang dalam tiga dimensi, dan bank syariah dapat memainkan 

peran untuk memaksimalkan ketiga hal  

tersebut,  yaitu:    

1. Pelaku UMKM seharusnya diberikan kesempatan yang lebih besar untuk 4Faqiatul 

MW & Anissa HP, Model Pengembangan Industri Halal Food di 

Indonesiamembangun dan mengembangkan produk-produk halal. 

2. Industri halal harus dipromosikan untuk dapat membangun kesadaran tentang 

pentingnya penggunaan produk jasa halal. 

3.  Gaya hidup halal harus lebih dikembangkan. 

Perkembangan dan peningkatan perekonomian Indonesia di sektor industri makanan 

halal tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya kerjasama antara berbagai pihak 

terkait.  

Oleh karena itu, perlu adanya integrasi peran pemerintah dan institusi keuangan 

syariahuntuk meningkatkan daya saing UMKM dalam industri makanan halal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran perbankan syariah dalam 

pengembangan industri makanan halal di Indonesia.  

Penelitian ini penting karena mengkaji peran perbankan syariah secara komprehensif 

dalam halal integrity yang diwujudkan dalam setiap proses halal supply chain mulai 

dari pengendalian halal, logistik dan verifikasi halal. Sehingga diharapkan perbankan 

syariah dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia melalui pemberdayaan UMKM khususnya di sektor industri makanan 

halal. 

Motivasi penelitian ini adalah tersedianya potensi pasar yang besar pada sektor 

industri makanan halal di Indonesia. Akan tetapi, belum terdapat langkah nyata yang 

diwujudkan dengan pengoptimalan peran oleh berbagai pihak terkait. Pengembangan 

industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri 

keuangan dan perbankan syariah. Konsep pengembangan industri untuk produk-

produk halal harus berjalan beriringan dengan perencanaan keuangannya.  

Dimulai dari aktivitas investasi, pelaku dalam industri halal harus memastikan bahwa 

usaha yang  

dilaksanakan sesuai dengan tuntunan shariah yang bebas dari unsur riba (bunga),  

maysir (ketidakpastian), dan gharar (perjudian) (Awang, Noor, Muhammad, 

Abdullah,  

Rahman, & Yahya, 2016). Oleh karena itu, untuk dapat mencapai standar halal secara  

menyeluruh (holistic), diperlukan integrasi antara industri makanan halal dan industri  

keuangan syariah, baik perbankan syariah maupun institusi keuangan syariah lainnya. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap pendahuluan,mereduksi data, 

penyajian data, penyajian model dan menarik kesimpulan, dengan taapan sebagai 

berikut : 

a. Tahap pendahuluan dilakukan dengan melakukan observasi awal, 

menemukan fenomenA masalah dan mengidentifikasi masalah awal dalam 

penelitian dan pembuatan proposal penelitian. 

b. Tahap kedua adalah tahap mereduksi data dengan merupakan proses berfikir 

sintesif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan 

yang tinggi. Sedangkan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 
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yang pokok,memfokuskan pada hal-hal yang pentingdicari. 

c. Tahap ketiga adalah tahap penyajian data, penyajian data dapat dilakukan 

dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya.Penyajian data yang dilakukan oleh penulis yaitu data-data dari 

studi kepustakaan dan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik 

pembahasan 

d. Tahap keempat adalah penyajian model dengan menginterpretasikan hasil 

dan membandingkannya hasil penelitian sebelumnya. 

e. Tahap menarik kesimpulan adalah menyimpulkan hasil yang dicapai dan 

merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait. 

 

Pembahasan 

Potensi Ekonomi Industri Makanan Halal  

Berdasarkan data Global Islamic Economy Report tahun 2016-2017, Indonesia 

berada pada posisi 10 produsen industri halal secara global. Secara keseluruhan total 

pengeluaran dunia dalam industri halal mencapai US$ 2,97 triliun. Sebesar US$ 1,9 

triliun atau setara dengan Rp 25.270 triliun merupakan sumbangan dari sektor 

makanan. Saat ini, Indonesia belum termasuk 10 besar produsen industri makanan 

halal. Produsen terbesar makanan halal didominasi oleh Malaysia.Menurut Peneliti 

Bidang Ekonomi Islam, optimalisasi pengelolaan industri halal di dalam negeri 

mampu meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Berdasarkan data yang ada, industri makanan halal memiliki pasar yang sangat besar. 

Berdasarkan data BPS, Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Hal 

ini merupakan potensi ekonomi yang sangat besar. Sektor industri makanan halal 

merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan. Rata-rata sektor industri 

diproyeksikan tumbuh sekitar delapan persen dalam kurun waktu hingga 2021. 

Dianalogikan jika Indonesia dapat menguasai 10 persen dari potensi industri makanan 

halal dunia yang mencapai Rp 25.270 triliun, dipastikan penerimaan hanya dari 

industri makanan halal mencapai Rp 2.527 triliun. Dengan demikian peningkatan 

sumber penerimaan negara akan semakin tinggi (Akbar, 2017).Kementrian 

Perindustrian telah melakukan perencanaan untuk pembentukan kawasan industri 

halal yang ditargetkan selesai sebelum 2020. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya 

respon atas peningkatan permintaan terhadap produk halal di dunia. Kawasan industri 

halal adalah kawasan industri yang di dalamnya semua industri menerapkan atau 

sesuai dengan standar Islam mulai dari hulu sampai hilir. Kawasan Industri Halal ini 

akan dipilih di wilayah Jawa karena sudah tersedia kawasan industri sektor  consumer 

goods. Sedangkan pengelolaannya, pemerintah akan menyerahkan kepada salah satu 

pelaku usaha yang telah mengetahui standar-standar produksi halal yang baik. Halal 

Supply ChainPerkembangan  pasar  halal  membutuhkan  peningkatan  efisiensi  

dalam  pasar untuk dapat mengimbangi pertumbuhan tersebut. Salah satu pendekatan 

yang dapat digunakan adalah manajemen rantai persediaan (Supply Chain 

Management/SCM) (Noordin, Noor, & Samicho, 2014). SCM dapat dimanfaatkan 

untuk meningkatkan produktifitas dan profitabilitas dari pasar halal  (Noordin et al, 

2014). Koordinasi yang stratejik dan sistemik dari fungsi-fungsi bisnis dalam sebuah 

perusahaan merupakan kunci keberhasilan penerapan SCM dalam perusahaan. SCM 

yang bersifat tradisional dapat didefenisikan sebagai proses pengkonversian bahan 

mentah  menjadi  barang  jadi untuk selanjutnya didistribusikan sampai dengan 
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konsumen akhir  (Manzouri, Ab-Rahman, Zain, & Jamsari, 2014). Dalam 

perkembangan industri yang semakin pesat, terutama perkembangan industri halal, 

SCM yang bersifat tradisional dirasa tidak cukup mengakomodasi kebutuhan pasar. 

Oleh karena itu, SCM berkembang sesuai dengan kebutuhan industri menjadi halal 

supply chain.  Halal supply chain dapat didefenisikan sebagai integrasi proses dan 

aktivitas bisnis dari bahan baku sampai dengan konsumen akhir (from farm to plate) 

(Omar & Jaafar, 2011). Jadi perbedaan antara SCM dan halal supply chain adalah 

tujuannya. Supply chain management (SCM) diterapkan di perusahaan supaya 

perusahaan dapat mengurangi biaya produksi. Di sisi lain halal supply chain 

digunakan perusahaan dengan tujuan menjaga dan mempertahankan kehalalan 

produk (Gillani et al, 2016). Kehalalan produk yang tetap terjaga (halal integrity) 

akan menjadi salah satu keunggulan kompetitif bagi produsen untuk dapat bersaing 

dengan produsen lain di industri yang sama.  Berikut ini adalah contoh gambar halal 

supply chain untuk dapat menjaga kehalalan produk. Hanya spesies halal yang boleh 

dikembangbiakkan dan spesies halal tersebut tidak mengkonsumsi pakan yang haram  

(Soon, Chandia, & Regenstein, 2017). 

Besarnya permintaan produk halal baik dari pasar domestik maupun luar negeri tidak 

diiringi dengan dukungan dari pemerintah Indonesia. Salah satu contohnya dalam hal  

sertikasi  produk  halal.  Seperti  kebanyakan  negara  dengan  penduduk  Muslim 

mayoritas,  badan  sertikasi  halal  kurang  optimal  karena  adanya  anggapan  bahwa 

setiap produk makanan yang diproduksi di negara tersebut adalah halal sehingga tidak 

diperlukan sertikasi halal pada produk tersebut (Gillani et al, 2016).   

Sertifikasi  halal menjadi salah satu instrumen yang harus diperhatikan oleh 

pemerintah agar Indonesia mampu bersaing di industri halal. Selain itu, masih adanya 

pro dan kontra sertifikasi halal antara pemerintah dengan Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM  MUI) 

menyebabkan proses sertifikasi halal saat ini belum optimalBerdasarkan data BPS, 

terdapat sekitar 57 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  di  Indonesia  

dan  yang  telah  memiliki  sertifikat  halal  jumlahnya  masih sangat sedikit. 

Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang berwenang 

mengeluarkan sertifikasi halal, pada periode 2014-2015 telah terbit sertifikat halal 

nasional untuk 6.231 perusahaan dan UMKM. Sedangkan untuk perusahaan yang 

berasal dari luar negeri, MUI  telah  menerbitkan  sertifikat  halal  untuk  683  

perusahaan yang artinya masih ada jutaan UMKM yang belum melaksanakan 

sertifikasi halal (Tirto, 2016).  

Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memaksimalkan penerbitan sertifikat halal 

untuk UMKM guna meningkatkan pendapatan industri halal di Indonesia terutama 

dari sektor makanan halal.Gillani et al. (2016) menyatakan bahwa bank syariah 

memainkan peran penting dalam mengembangkan UMKM. Bank syariah harus dapat 

memberikan produk-produkpembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, kompetitif, 

dan mudah diakses para pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan halal. 

Industri halal berkembang dalam tiga dimensi, dan bank syariah dapat memainkan 

peran untuk memaksimalkan ketiga hal tersebut,  yaitu:    

1. Pelaku UMKM seharusnya diberikan kesempatan yang lebih besar untuk 4Faqiatul 

MW & Anissa HP, Model Pengembangan Industri Halal Food di 

Indonesiamembangun dan mengembangkan produk-produk halal. 



129 

2. Industri halal harus dipromosikan untuk dapat membangun kesadaran tentang 

pentingnya penggunaan produk jasa halal. 

3.  Gaya hidup halal harus lebih dikembangkan. 

Perkembangan dan peningkatan perekonomian Indonesia di sektor industri makanan 

halal tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya kerjasama antara berbagai pihak 

terkait.  

Oleh karena itu, perlu adanya integrasi peran pemerintah dan institusi keuangan 

syariahuntuk meningkatkan daya saing UMKM dalam industri makanan halal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran perbankan syariah dalam 

pengembangan industri makanan halal di Indonesia.  

Penelitian ini penting karena mengkaji peran perbankan syariah secara komprehensif 

dalam halal integrity yang diwujudkan dalam setiap proses halal supply chain mulai 

dari pengendalian halal, logistik dan verifikasi halal. Sehingga diharapkan perbankan 

syariah dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia melalui pemberdayaan UMKM khususnya di sektor industri makanan 

halal. 

Motivasi penelitian ini adalah tersedianya potensi pasar yang besar pada sektor 

industri makanan halal di Indonesia. Akan tetapi, belum terdapat langkah nyata yang 

diwujudkan dengan pengoptimalan peran oleh berbagai pihak terkait. Pengembangan 

industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sektor industri 

keuangan dan perbankan syariah. Konsep pengembangan industri untuk produk-

produk halal harus berjalan beriringan dengan perencanaan keuangannya.  

Dimulai dari aktivitas investasi, pelaku dalam industri halal harus memastikan bahwa 

usaha yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan shariah yang bebas dari unsur riba 

(bunga), maysir (ketidakpastian), dan gharar (perjudian) (Awang, Noor, Muhammad, 

Abdullah, Rahman, & Yahya, 2016). Oleh karena itu, untuk dapat mencapai standar 

halal secara menyeluruh (holistic), diperlukan integrasi antara industri makanan halal 

dan industri keuangan syariah, baik perbankan syariah maupun institusi keuangan 

syariah lainnya. 

 

Perencanaan Keuangan Islami 

Perencanaan keuangan  yang Islami dapat didefenisikan  sebagai proses 

mencapai tujuan melalui manajemen keuangan agar dapat meningkatkan, 

menciptakan, melindungi, memurnikan, dan mendistribusikan kekayaan atau modal 

sesuai dengan ketentuan Shariah Islam (Awang et al, 2016). Aturan-aturan dan 

prinsip-prinsip Shariah dimasukkan dalam proses perencanaan keuangan (Lahsasna, 

2010). Lebih lanjut lagi Lahsasna  (2010)  mendefenisikan  perencanaan  keuangan  

Islami  sebagai  suatu  proses menentukan tujuan dan prioritas keuangan  serta sumber  

daya yang digunakan untuk dapat memperoleh hasil optimal, dengan Shariah Islam 

sebagai parameter utamanya. Industri makanan halal tidak hanya berkaitan dengan 

produksi makanan halal saja tapi juga mencakup jasa keuangan syariah, yang 

melarang adanya bunga (riba), ketidakpastian (gharar), dan perjudian (maysir). 

Perencanaan keuangan Islami berperan penting dalam menyediakan dana dan 

peluang investasi terutama bagi pelaku UMKM. Berdasarkan data statistik perbankan 

syariah yang diterbitkan oleh OJK, pada bulan Maret 2017 pembiayaan dari Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang disalurkan kepada UMKM  dalam 

bentuk modal kerja besarnya mencapai Rp 35.408 Miliar. Jumlah tersebut berada jauh 
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di bawah total pembiayaan untuk non UMKM yang mencapai Rp 50.283 Miliar. 

Sedangkan pembiayaan dalam bentuk untuk investasi kepada UMKM oleh bank 

umum syariah dan unit usaha syariah hanya mencapai Rp 19.147 Miliar, dan untuk 

non UMKM mencapai Rp 41.167 Miliar. Oleh sebab itu pemerintah perlu membuat 

regulasi yang dapat meningkatkan pembiayaan bank syariah kepada pelaku UMKM. 

5. Halal Logistic 

Logistik dapat  didefenisikan  sebagai  sebagai  proses perencanaan,  implementasi, 

dan pengendalian terkait proses penyimpanan barang dan jasa supaya dapat 

memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Tujuan utama dari logistik adalah untuk 

memastikan bahwa konsumen dapat menikmati, menggunakan, atau mengkonsumsi 

produk pada waktu dan jumlah yang tepat, sesuai kebutuhan, serta dalam kondisi 

yang baik (Talib & Hamid, 2013). Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

logistik meliputi berbagai aktivitas, antara lain: transportasi, penyimpanan dan 

pergudangan, manajemen persediaan, pelayanan kepada konsumen, dan sebagainya. 

Semua produk halal harus mengikuti hukum syariah, tidak terkecuali proses 

logistiknya. Oleh karena itu, perlu adanya proses logistik yang menerapkan prinsip-

prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Prinsip utama dari halal logistic adalah 

memastikan pemisahan antara produk halal dan non halal. Dari seluruh supply chain, 

pihak penyedia jasa layanan logistik berperan penting untuk memastikan bahwa 

bahan mentah, bahan baku, pengemasan, penyimpanan dan trasnportasi produk halal 

telah dilakukan dengan benar sehingga tidak terkontaminasi produk non halal (Soon 

et al, 2017). Menurut  Tieman (2013) ada tiga dasar dalam halal logistic, yaitu: kontak 

langsung dengan produk haram, risiko kontaminasi, dan persepsi konsumen Muslim.  

Ketiga hal tersebut penting untuk menjamin integritas kehalalan produk yang 

dihasilkan 

6. Sertifikasi halal di Indonesia 

Sertifikasi halal adalah proses serti kasi terhadap produk atau jasa sesuai dengan 

ketentuan syariah Islam. Serti kasi halal dilakukan pertama kali di Amerika Serikat 

pada tahun 1960-an sebagai jaminan bagi umat Muslim yang tinggal di negara non 

Muslim  

agar dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan agamanya. Halal 

merupakan persyaratan yang diwajibkan untuk setiap produk dan jasa yang 

dikonsumsi oleh umat  

Islam, dan saat ini dipertimbangkan sebagai standar kualitas produk. Standar kualitas 

halal diterapkan pada proses penyediaan dan produksi makanan, kosmetik, obat-

obatan  

dan produk medis serta diterapkan pula pada pelayanan yang terkait dengan produk 

halal tersebut (Noordin et al, 2014). 

Di Indonesia serti kasi produk halal diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, 

Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Masa berlaku 

sertifikat halal tersebut adalah  selama dua tahun. Selama periode tersebut, 

perusahaan/produsen harus mampu meyakinkan MUI dan konsumen bahwa tingkat 

kehalalan dari produk yang dihasilkan akan selalu dijaga. Oleh karena itu LPPOM 

MUI mewajibkan setiap perusahaan untuk membuat dan mendokumentasikan sistem 

jaminan halal (Halal Assurance System/HAS) sesuai dengan kebutuhan masing-

masing perusahaan pada saat ingin mengajukan sertifikasi produk. 

HAS adalah sistem yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan  
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yang sudah memperoleh sertifikasi halal. HAS diperlukan oleh perusahaan untuk 

dapat  

mempertahankan kehalalan dari proses produksi sesuai dengan aturan dari LPPOM  

MUI. 

Dari berbagai telaah literatur sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat 

memaksimalkan pengembangan industri makanan halal di Indonesia, perlu adanya 

peran aktif dari institusi keuangan, khususnya perbankan syariah. Peran perbankan 

syariah sangat penting dalam halal integrity. Perbankan syariah dapat 

mengoptimalkan di setiap proses  halal value chain yang terbagi dalam tiga tahapan 

yaitu pengendalian halal, logistik halal dan halal verification 

7. Peran Bank Syariah dalam Halal Verification 

Halal  verification merupakan tahap yang tidak kalah penting karena berkaitan 

dengan proses penyampaian produk jadi kepada konsumen akhir. Produk halal yg 

berkualitas tidak akan dapat mendatangkan keuntungan bagi produsen jika tidak 

dapat terjual ke konsumen.  

Hal yang seringkali terjadi adalah produk yang dihasilkan tidak selalu mendapatkan 

tanggapan baik dari konsumen meskipun produk yang dihasilkan sudah melalui 

proses produksi sesuai dengan ketentuan sistem jaminan halal bahkan memiliki  

sertifikat  halal.  Adanya  anggapan  di  negara  dengan  penduduk  Muslim mayoritas  

bahwa  semua  produk  dianggap  halal,  menyebabkan  sertifikasi  halal tidak 

memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk lain yang belum 

memiliki sertifikat halal.  

Edukasi terkait dengan produk halal perlu dilakukan. Masyarakat harus diberikan 

pemahaman bahwa mengonsumsi produk berlabel halal itu penting karena label halal 

pada produk makanan menjadi jaminan kehalalan produk. Salah satu cara yang bisa 

dilakukan adalah dengan mengkampanyekan gaya hidup halal. Memberikan 

pemahaman bahwa halal merupakan kebutuhan bukan hanya sekedar kewajiban yang 

harus dipenuhi.  

Peran yang dapat dimainkan oleh bank syariah dalam hal ini adalah mempromosikan 

UMKM halal yang berada di bawah binaannya. Bank syariah dapat mengalokasikan 

dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mempromosikan produk-produk 

dari  

mitra mereka. Sarana promosi yang bisa digunakan ada bermacam-macam, misalnya 

dengan mengadakan bazar atau festival kuliner untuk produk halal. Selain bazar dan 

festival kuliner, promosi gaya hidup halal juga dapat dilakukan dengan acara 

talkshow maupun seminar. Konten acaranya bisa bermacam-macam, misalnya 

tentang pentingnya menggunakan produk halal, manfaat produk halal, serta cara 

untuk melakukan penelusuran produk halal.Dengan demikian peran bank syariah 

tidak berhenti pada proses produksi saja, namun juga pemasaran produk 

 

Kesimpulan 

1. Bentuk perlindungan konsumen adalah LPPOM MUI menerbitkan sertifikasi 

halal kepada beberapa produk. 

2. Bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI 

dengan cara survey pasar dan melakukan mekanisme pelaporan 

implementasi, dan jika ditemukan perusahaan yang telah diberikan sertifikasi 

halal dan mengubah status produksinya menjadi sampai berubahnya status 
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kehalalannya, maka tanpa adanya surat peringatan, sertifikasi halalnya akan 

dicabut dan dipublikasikan. Dan juga setiap perusahaan wajib melaporkan 

kondisi produk setiap enam bulan sekali kepada LPPOM MUI. 

3. Potensi pasar untuk industri makanan halal di Indonesia mengalami 

perkembangan pesat. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia berada di 

peringkat pertama sebagai konsumen makanan halal di dunia. Namun 

demikian, potensi pasar yang sangat besar tersebut belum mampu 

dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk meningkatkan 

perekonomian Indonesia.  Menjaga kualitas kehalalan produk makanan (halal 

integrity) merupakan salah satu cara agar dapat bersaing dengan negara lain 

dalam industri makanan halal. Peran perbankan syariah dalam 

pengembangan industri makanan halal perlu lebih dimaksimalkan. 

4. Peran perbankan syariah tidak hanya terbatas pada pembiayaan berbasis 

syariah yang bebas riba (bunga), maysir (ketidakpastian), dan gharar 

(perjudian), tapi juga pada seluruh tahapan proses produksi (halal value chain 

management). Terdapat beberapa 12 Faqiatul MW & Anissa HP, Model 

Pengembangan Industri Halal Food di Indonesiaperan penting yang dapat 

dilakukan perbankan syariah guna mengembangkan dan meningkatkan 

industri makanan halal, diantaranya dalam tiga proses halal integrity. 

Pertama, pengendalian halal untuk memastikan proses produksi berjalan 

sesuai dengan standar jaminan halal yang sudah ditentukan. Poin penting 

yaitu produsen dapat  menghasilkan  produk  makanan  yang  bersertifikat  

halal  MUI.  Kedua,  halal logistic untuk memastikan produk halal tidak 

terkontaminasi produk non halal pada saat proses distribusi. Ketiga yaitu 

halal  verification yaitu peran bank syariah untuk mempromosikan gaya 

hidup halal, melakukan edukasi terhadap konsumen tentang pentingnya 

mengkonsumsi produk halal. Bahwa mengkonsumsi makanan halal bukan 

merupakan kewajiban namun kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap 

umat manusia. 
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#15 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Gaya Hidup 

Halal Dan Titik Kritis Pangan Halal Pada Generasi Muda 
Sitti Musdalifah Hasrin, Muhammad Nusran 

  

Pengantar 

Kehalalan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh umat Islam 

(muslim) dalam memilih makanan. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan terkait 

kaidah halal dan thoyyib pada makanan sempat menimbulkan berbagai masalah 

serius. Untuk mengatasi hal ini, beberapa peraturan dari pemerintah telah diterbitkan 

namun sebagian masyarakat masih kesulitan untuk memahami konsep kehalalan 

suatu produk. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui pengabdian masyarakat dengan 

mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat tentang 

halal lifestyle dan titik kritis keharaman makanan pada generasi muda. Metode yang 

digunakan adalah pre test online untuk mengetahui pemahaman awal dari peserta, 

edukasi berupa penyuluhan dan diskusi, serta evaluasi peningkatan pemahaman 

melalui pre dan post test materi penyuluhan. Berdasarkan analisis yang 

dilakukan,diperoleh hasil adanya korelasi kuat antara sertifikasi halal, kesadaran halal 

dan komposisi halal. Penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan generasi muda 

tentang halal lifestyle dan titik kritis keharaman makanan. Sertifikasi halal pada 

produk makanan berpengaruh terhadap minat beli namun kesadaran halal dan 

pengetahuan tentang komposisi makanan halal masih rendah pengaruhnya terhadap 

minat beli  

 

Pendahuluan 

Sejalan dengan ajaran/syariah Islam, umat Islam hendaklah memperhatikan pilihan 

apa yang dikonsumsinya dan juga harus memperhatikan aspek kehalalan di samping 

aspek keamanannya. Pada generasi muda, orang tua mereka sebagai penyedia 

makanan di rumah dan kantin sebagai penyedia makanan sehari-hari pada jam 

sekolah harus benar-benar memperhatikan dan menjamin kehalalan makanan yang 

disajikan. Sosialisasi tentang bahan tambahan makanan yang berbahaya di 

lingkungan sekolah sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan tentang 

makanan halal dan aman bagi kesehatan (Guntarti et al. 2018). Selain itu para 

produsen makanan harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab (product liability) 

atas produk yang diedarkan, aspek makanan baik (thoyyib) maupun kehalalannya 

(Ali, 2016). 

Dalam proses pengolahan dan penyimpanan makanan halal, hal yang harus 

diperhatikan yaitu makanan halal tidak boleh terkontaminasi dan bercampur dengan 

makanan haram atau zatnya walaupun hanya sedikit. Dalam hal menjamin makanan 

yang baik (thoyyib), pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi industri 

makanan yaitu: UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Pangan (UU RI No 

18 tahun 2012), UU Perlindungan Konsumen (UU RI No 7 tahun 1999). Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: HK.03.1.23.04.12.2205 

tanggal 5 April 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: 

HK.03.1.23.04.12.2206 tanggal 5 April 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang 
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Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT). Pada saat ini juga telah diatur 

Persyaratan Bahan Tambahan Pangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan No 033/2012, begitu pula sanksi hukum yang menyertainya. 

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan terkait kaidah halal dan thoyyib pada 

makanan, sempat menimbulkan berbagai masalah serius. Regulasi pemerintah 

tentang halal diwujudkan dengan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal. Mengingat pentingnya pemahaman regulasi tersebut, menjadi kewajiban kita 

bersama membangun kesadaran, mengedukasi, melakukan pagelaran contoh konkrit 

dan mendampingi masyarakat agar terhindar dari pangan yang tidak memenuhi 

persyaratan. Masalah yang lain adanya penulisan label halal yang tidak diikuti dengan 

pemenuhan persyaratan untuk menjamin produk yang dihasilkan tersebut halal. Saat 

ini persepsi kehalalan makanan telah berubah, semula hanya terkait ada atau tidaknya 

produk babi atau alkohol. Sehubungan dengan penggunaan bahan tambahan makanan 

(BTM), pada teknologi pengolahan pangan telah mengubah persepsi tersebut. Proses 

pengolahan juga dapat menjadi titik kritis keharaman makanan tersebut. Contohnya 

gula refinasi yang digunakan sebagai pemanis makanan pada industri makanan. Gula 

refinasi mempunyai titik kritis pada proses penghilangan warna yang menggunakan 

arang aktif. Jika arang aktif ini berasal dari hasil tambang atau arang kayu, maka tidak 

masalah. Namun jika arang aktif tersebut terbuat dari tulang hewan, hal itu harus 

dipastikan kehalalan hewannya (LPPOM MUI, 2018). Contoh BTM seperti flavor 

(perisa), anti cacking agent, coloring agent, dan zat additive lain pada industri 

makanan menjadi titik kritis untuk penentuan halal tidaknya produk makanan. 

Contohnya propilen glikol, traicetin, gliserin dapat menjadi titik kritis pada produk 

makanan yang beredar, karena zat-zat tersebut bisa terbuat dari lemak nabati ataupun 

lemak babi atau lemak hewan lain (Sukardi, 2019) . 

Berkaitan dengan kondisi tersebut, upaya pencegahan terjadinya hal-hal yang 

merugikan bagi masyarakat maupun pelaku usaha UMKM makanan dan minuman 

ini tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah saja melainkan seluruh 

masyarakat, termasuk Perguruan Tinggi. Penyumbangan ilmu dan pengalaman yang 

dimiliki untuk turut serta mengatasi masalah di masyarakat terkait makanan yang 

halal dan thoyyib. Salah satu bentuk pengabdian yang dapat dilakukan adalah edukasi 

kepada masyarakat dalam hal ini pemilihan makanan dan minuman yang aman dan 

gaya hidup sehat. Disamping itu, perlu juga diperhatikan kehalalan makanan maupun 

minuman yang dikonsumsi sehari-hari. 

Edukasi dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya adalah penyuluhan 

dengan menggunakan media penyuluhan yang baik, menarik dan interaktif sehingga 

akan memberikan hasil pemahaman yang lebih baik. Tujuan dari pengabdian 

masyarakat ini yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat tentang halal 

lifestyle dan titik kritis keharaman makanan terutama pada generasi muda. 

 

Metode Penelitian 

Kegiatan dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan 

yang akan dijelaskan seperti di bawah ini 

 

Tahap Persiapan Tim Pengabdian 

1. Tim Pengabdian mengadakan rapat koordinasi tim untuk persiapan, dengan 

memperhatikan, mendengarkan permasalahan yang terjadi di mitra, mendiskusikannya, 
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serta mencari solusi yang dapat ditawarkan kepada mitra. Solusi tersebut mencakup 

aspek kognitif dan afektif untuk mengatasi permasalahan. 

2. Tahap koordinasi pelaksanaan dengan mitra. Tim pengabdian masyarakat 

melakukan koordinasi dengan mitra, membahas: Prioritas masalah yang dihadapi, 

upaya pemecahan dan penyelesaian masalah, tindak lanjut dan evaluasi. Selain itu juga 

dibahas: persiapan edukasi terkait tanggal pelaksanaan, penentuan jumlah peserta, 

aspek kognitif maupun afektif managerial yang diperlukan, rencana pelatihan/edukasi, 

perlengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan, persiapan ijin 

dan surat-menyurat yang diperlukan. 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

 Metode pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan dengan tujuan 

membangun edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, yang dilaksanakan 

dengan beberapa tahapan. 

1. Sebagai awal kegiatan, dilakukan pre test online pengetahuan tentang 

halal lifestyle, sertifikasi halal, titik kritis kehalalan makanan pada peserta 

penyuluhan diminta untuk mengisi pre test on line tersebut. Beberapa 

pertanyaan dari tes tersebut diperoleh dari publikasi Nofianti dan Rofiqoh 

. Hasil tes ini digunakan untuk menyusun materi penyuluhan. 

2. Penyuluhan dilaksanakan dengan pemberian materi oleh dua narasumber 

dilanjutkan dengan diskusi. Terdapat dua judul materi yang disampaikan 

oleh narasumber, yaitu mengenai pengenalan halal lifestyle dan 

pengenalan titik kritis kehalalan makanan. 

3. Melakukan evaluasi peningkatan kemampuan peserta melalui pre dan 

post test materipenyuluhan 

4. Melakukan analisis hasil pre test online dan pre/post test materi 

penyuluhan menggunakan software IBM statistics 24 

 

Pembahasan 

Pengumpulan Data 

Sebagai mitra menyadari pentingnya edukasi dan pendampingan yang dilakukan tim, 

dan telah menyatakan kesediaanya aktif berpartisipasi dengan menyediakan sarana dan 

prasarana selama pelaksanaan kegiatan. Peserta penyuluhan terdiri dari siswa, guru dan 

pengelola kantin sekolah. Untuk mengetahui ukuran atau jumlah sampel minimal yang 

dapat digunakan pada kegiatan pre test online ini digunakan rumus Slovin (Setiyani, 

2014) 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan : 

n  = Ukuran sampel 

N  = Ukuran populasi 

e  = Error margin (kelonggaran ketidaktelitian. Misalnya Sig = 0,05) 

 

Pada kegiatan yang dilakukan ukuran populasi atau jumlah populasi peserta sebanyak 

169 peserta, sehingga dengan menggunakan rumus Slovin, banyaknya sampel atau 

ukuran sampel minimal yang dapat digunakan adalah : 
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𝑛 =
169

1 + 169(0,052)
=

169

1,4225
= 118,80 = 119 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut jumlah responden minimal yang harus digunakan 

yaitu 119 responden dari 164 total peserta penyuluhan. Jumlah peserta yang mengisi 

pre test online sebanyak 122 peserta. Nilai tersebut melebihi batas minimal responden 

yang harus digunakan. 

 

Analisis Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dianalisis berdasarkan tiga kriteria. Kriteria responden 

dilakukan berdasarkan jenis kelamin, usia responden dan jenis pekerjaan 

 
Gambar 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Berdasarkan Gambar 1, responden dengan jenis kelamin perempuan sebesar 67.2 

persen sedangkan 32.8 persen adalah laki-laki. Adapun Gambar 2 menunjukkan 

bahwa mayoritas responden berumur di bawah 15 sampai 18 tahun sebesar 71.3 

persen sedangkan responden dengan usia diatas 28 tahun sebesar 27 persen. Gambar 

3 menjelaskan karakteristik responen berdasarkan pekerjaannya, dimana 71.3 persen 

responden mempunyai aktivitas sebagai siswa dan diikuti responden yang 

beraktivitas sebagai pegawai/karyawan sebesar 28.7 persen. Kedua data ini sesuai 

dengan target responden pada kegiatan pengmas yaitu siswa (generasi muda). 

 

 
          Gambar 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
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                 Gambar 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

 

Hasil Uji Pre test on line 

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Tujuan sertifikasi 

halal pada produk makanan adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu 

produk sehingga konsumen merasa aman dan terbebas dari dosa (Ramlan & Nahrowi, 

2014). Hal ini sesuai dengan hasil pre test yang diperoleh, 81.1 persen responden 

sangat setuju jika logo halal penting dalam kemasan produk makanan, 70.5 persen 

responden mempertimbangkan logo halal  dalam membeli produk, 54.1 persen 

responden mengetahui logo halal asli dari MUI dan 68.8 peresen ponden sangat setuju 

untuk mengonsumsi produk berlogo halal. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa responden setuju dengan adaya sertifikasi halal pada produk 

makanan. Namun terdapat 4.9 persen responden yang belum mengetahui logo halal 

asli dari MUI dan 2.5 persen responden masih tidak merasa aman dalam 

mengonsumsi produk berlogo halal. 

Kesadaran halal bagi muslim berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian 

konsumen terhadap suatu produk (Yunus et al., 2014). Hasil pada pre test on line ini 

menunjukkan bahwa 98.4 persen responden menyatakan pDaftar Pustaka terhadap 

proses penyembelihan dan proses produksi halal. Kemudian, terdapat 99.2 persen 

responden menyatakan pDaftar Pustaka bahwa makanan halal merupan sesuatu yang 

penting dalam kehidupan. 

Terkait titik kritis keharaman pada makanan, terdapat 86.9 persen responden 

menganggap telah mengetahui tentang titik kritis keharaman makanan. Dengan 

demikian terdapat 13.1 persen yang tidak mengetahui tentang titik keharaman 

makanan. 90.22 Responden menyetujui bahwa informasi tentang titik keharaman 

makanan mudah diperoleh. Sisanya seanyak 9.8 persen responden merasa kesulitan 

mendapatkan informasi terkait titik kritis keharaman pada suatu makanan. Responden 

juga menyatakan urgensitas informasi terkait titik kritis keharaman. 98 responden 

juga menyetujui bahwa titik kritis keharaman makanan itu penting untuk diketahui. 

Hanya ada 1,6 persen responden yang tidak menyetujui hal tersebut. 

Komposisi atau komponen makanan yang akan dimakan penting untuk diketahui 

konsumen. Hal tersebut dapat meningkatkan perilaku halal lifestyle konsumen 

(Yunus et al., 2014). Pengetahuan responden tentang konsumsi makanan halal 

menunjukkan hasil bahwa 86-98 persen responden menyatakan penting dalam 

memperhatikan komposisi dalam makanan, mengetahui komponen tambahan 

71.3%

28.7%

Responden

Siswa

Pegawai/Karyawan
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makanan yang tidak halal dan tidak aman dan hanya akan membeli makanan yang 

jelas aman dan halal berdasarkan bahan-bahan makanan yang digunakan.Sejumlah 

97.5 persen responden menyatakan pDaftar Pustaka bahwa istilah komponen bahan 

makanan harus lebih sederhana dan mudah dipahami karena hal tersebut 

mempengaruhi minat beli konsumen. suatu produk mempengaruhi minat beli 

konsumen. Pada sisi lain, kehalalan suatu produk melalui informasi yang tercantum 

dalam suatu kemasan akan mempengaruhi keputusan untuk membeli produk. Pada 

pre test on line ini 99 persen menyatakan pDaftar Pustaka terhadap produk yang 

berlabel halal. Selain itu, pengalaman membeli produk yang memberikan informasi 

label halal akan membuat konsumen memberikan rekomendasi kepada konsumen 

lain. Pada pre test online ini 98 persen akan melakukan hal tersebut jika telah 

mengkonsumsi produk berlabel halal. 

Hasil analisis koefisien determinasi pada hubungan antara sertifikasi halal, kesadaran 

halal dan komposisi halal terhadap minat beli dicantumkan pada Tabel 1. Tingkat 

kepercayaan yang digunakan sebesar 95 persen. Koefisen korelasi (r) diperoleh nilai 

sebesar 0.579. Kondisi ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara sertifikasi 

halal, kesadaran halal dan komposisi halal. Koefisien determinasi (R square) 

menunjukkan bahwa sertifikasi halal, kesadaran halal dan komposisi halal yang 

berpengaruh terhadap minat beli sebesar 33.6 persen. 

 

Table 1 Analisis Koefisien Determinasi pada Hubungan antara Sertifikasi Halal, 

Kesadaran Halal dan Komposisi Halal dengan Minat Beli 

 

 
 

 

 Table 2 Analisis Regresi Linier dan nilai t hitung pada hubungan antara sertifikasi 

halal, kesadaran halal dan komposisi halal dengan minat beli 

 

 
 

Persamaan linier yang diperoleh pada kegiatan ini adalah Y=0,453X1 + 0,165X2 + 

0,1026X3+ 10,350 (Tabel 2). T tabel yang digunakan sebesar 1,65754 (df=121 ; 

α=0,05). T hitung pada sertifikasi halal, kesadaran halal dan komposisi halal masing-

masing sebesar 3,442; 1,277 dan 1,512 (Tabel 2). Pada sertifikasi halal thitung lebih 
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besar dibandingkan dengan ttabel, namun pada kesadaran halal dan komposisi makanan 

t hitung lebih kecil dibandingkan dengan ttabel. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi 

halal mempengaruhi minat beli makanan namun kesadaran halal dan pengetahuan 

tentang komposisi makanan halal masih rendah dalam hal mempengaruhi keputusan 

membeli makanan. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa pengetahuan tentang 

kesadaran halal dan komposisi makanan halal perlu ditingkatkan lagi. 

Produk bersertifikasi halal ditandai dengan adanya logo halal pada kemasan produk. 

Tercantumnya logo halal pada kemasan menunjukkan informasi bahwa telah dilakukan 

audit halal dan sertifikasi pada produk tersebut dengan adanya fatwa halal dari Majelis 

Ulama Indonesia. Pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur 

bahwa produk yang diperdagangkan adalah produk halal yang telah memperoleh 

sertifikasi resmi. Hal tersebut sesuai dengan hasil pre test on line yang menyebutkan 

bahwa sertifikasi halal mempengaruhi responden dalam membeli makanan. 

Kesadaran halal yang dalam kegiatan pengmas ini berisi tentang proses pengolahan 

makanan dan titik kritis keharaman makanan tidak mempengaruhi minat beli 

responden. Begitu pula dengan pengetahuan tentang komposisi makanan halal juga 

tidak mempengaruhi minat beli responden. Kesadaran halal dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti kepercayaan agama, identitas diri dan informasi media (Yasid et al., 

2016). Karena responden yang digunakan pada kegiatan pengmas ini mayoritas anak 

dibawah umur 15-18 tahun yang mempunyai keterbatasan akses informasi, maka 

pengetahuan tentang komposisi makanan kurang dapat  dipahami oleh para 

responden.Komposisi makanan merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan 

oleh konsumen terutama bagi umat Islam karena hal tersebut akan memberikan 

informasi terkait titik kritis keharaman. Konsumen yang teliti akan memeriksa 

komposisi pada bungkus produk atau bahkan bertanya kepada restoran apakah bahan 

makanan dan alat yang digunakan benar-benar bebas dari unsur-unsur yang melanggar 

syariat agama islam(Mutmainah, 2018) . Hal-hal tersebut belum banyak dilakukan oleh 

responden yang mayoritas berumur anak dibawah umur 15-18 tahun. 

 

Berdasarkan data, responden mayoritas anak dibawah umur 15-18 tahun kemungkinan 

hanya melihat logo halal sebagai indikator kehalalan produk sehingga sangat 

mempengaruhi minat beli. Namun untuk pengetahuan tentang kesadaran halal dan 

komposisi makanan kurang diketahui anak- anak muda sehingga tidak mempengaruhi 

mereka dalam membeli makanan. Hasil pre test online ini menjadi dasar penyusunan 

materi penyuluhan pada masyarakat. 
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Gambar 4 Hasil analisis pre test dan post test 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan kegiatan yang dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

edukasi yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan generasi muda tentang gaya 

hidup halal dan titik keharaman makanan. 
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Pengantar 

Sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar yaitu 193.600.000 dari 

total jumlah penduduk 220 juta jiwa atau 88 % (BPS,2007) sangatlah wajar jika 

pangan halal menjadi isu yang cukup menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Hal 

ini dikarenakan semakin pesatnya perkembangan teknologi pangan terutama 

agroindustri pangan olahan yang mengakibatkan penggunaan ingredient dalam 

pengolahan pangan menjadi sangat bervariasi. Perkembangan penggunaan ingredient 

ini didorong oleh kebutuhan akan ingredient dengan sifat-sifat tertentu yang 

diinginkan dengan harga yang murah. Masalah yang kemudian timbul adalah 

banyaknya ingredient pangan baik bahan baku utama maupun bahan aditifnya yang 

sulit ditentukan kehalalan asal bahan pembuatnya. Padahal, kejelasan suatu informasi 

suatu produk pangan sangat penting agar konsumen mengetahui produk yang 

dikonsumsi tersebut adalah produk yang halal atau tidak jelas ketentuan hukumnya 

(Apriyantono, 2005). 

 

Pendahuluan 

Ketika teknologi pangan dulu belum berkembang seperti saat ini, dimana 

tidak ada atau tidak banyak makanan dan minuman olahan yang beredar, masalah 

halal dan haramnya makanan dan minuman relatif tidak serumit sekarang, walaupun 

dari segi syar’i permasalahan selalu ada, terutama karena adanya perbedaan pendapat 

di antara para ulama. Meskipun demikian, perbedaan pendapat tersebut relatif tidak 

banyak dan relatif lebih mudah dipecahkan. Lain halnya pada keadaan sekarang, 

dimana teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dulunya 

tidak ada menjadi ada dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, dahulu orang 

membuat roti cukup dengan menggunakan bahan dasar terigu, ragi dan air. Akan 

tetapi, sekarang tidak cukup hanya dengan bahan utama itu saja, tetapi perlu ada 

tambahan bahan lainnya yang disebut dengan bahan tambahan makanan seperti 

shortening (mentega putih), perisa atau flavor (bahan untuk menimbulkan aroma dan 

rasa tertentu), dan anticacking agent. Di antara bahan-bahan tambahan tersebut 

banyak yang bagi orang awam tidak mengetahui asal usulnya, akan tetapi bagi 

ahlinya telah diketahui bahwa di antara bahan tambahan makanan tersebut (ambil 

contoh shortening) ada yang mengandung lemak babi atau bahan yang dapat berasal 

dari lemak babi yang diperoleh melalui reaksi kimia dengan menggunakan bahan 

awal salah satu komponen yang berasal dari lemak babi. Sehingga, diperlukan usaha 

yang sangat keras untuk mengetahui mana yang halal (tidak mengandung unsur babi) 

dan mana yang tidak halal. 

Sekarang banyak produk-produk pangan yang kehalalannya masih diragukan. 

Misalnya rhum, rhum amat sering dipakai dalam pembuatan roti Black Forest. Di 

toko bahan roti, nama rhum ini sedemikian harum, seharum baunya yang menyengat, 

sebagaimana umumnya bahan lain yang berasal dari alkohol. Meski harumnya wangi 
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namun Rhum ini termasuk dalam kategori khamr (minuman yang memabukan), maka 

umat Islam dilarang menggunakan rhum ini. Bukan hanya rhum saja,banyak produk 

pangan yang komponen bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk pangan 

masih diragukan contohnya apabila kita impor cokelat dari luar negeri, kita mungkin 

belum mengetahui komponen bahan apa yang digunakan dalam pembuatan cokelat 

itu, seringkali di beberapa negara di Eropa dan Amerika, produsen pembuat cokelat 

sering mencampurkan alkohol, brandy, dll. Padahal alkohol, brandy dan sejenisnya 

termasuk  kelompok khamr (minuman yang memabukan). Lard adalah istilah khusus 

dalam bidang peternakan untuk menyebutkan lemak babi. Bahan ini sering sekali 

dimanfaatkan dalam proses pembuatan kue/roti karena mampu membuat roti/kue 

menjadi lezat, nikmat, renyah, lentur, dll. Oleh karena merupakan bahan yang berasal 

dari babi, maka menurut islam itu hukumnya haram. 

Datangnya era globalisasi tidak dapat dihindari lagi. Hal ini akan membawa 

konsekuensi banyak makanan dan minuman impor baik yang jelas keharamannya 

atau yang tidak jelas keharamannya beredar di tengah-tengah kita. Makanan yang 

halal hakikatnya adalah makanan yang didapat dan diolah dengan cara yang benar 

menurut agama. Kini konsumen dapat memilih berbagai macam pilihan produk. 

Salah satunya adalah produk pangan yang sering kita konsumsi setiap hari. Sejumlah 

langkah bisa ditempuh konsumen  untuk mempertimbangkan produk yang akan 

dikonsumsi.  

Disamping itu, dalam Al Quran yang merupakan pedoman utama umat islam, Allah 

telah memberikan rambu-rambu yang jelas tentang perintah makanan. Sebagaimana 

firman Allah dalam surat Al Baqarah 168, “Hai manusia, makanlah segala sesuatu 

yang ada di bumi ini yang halal dan baik dan jangan kamu mengikuti jejak setan 

karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”. Serta di dalam Surat Al-

Maidah ayat 88 Allah SWT menyatakan bahwa ”Dan makanlah makanan yang halal 

lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada 

Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. Hal ini mengungkapkan bahwa seseorang 

hendaknya mengkonsumsi makanan yang halal serta baik kandungan gizinya. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap pendahuluan,mereduksi data, 

penyajian data, penyajian model dan menarik kesimpulan, dengan taapan sebagai 

berikut : 

1. Tahap pendahuluan dilakukan dengan melakukan observasi awal, 

menemukan fenomenA masalah dan mengidentifikasi masalah awal dalam 

penelitian dan pembuatan proposal penelitian. 

2. Tahap kedua adalah tahap mereduksi data dengan merupakan proses berfikir 

sintesif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan 

yang tinggi. Sedangkan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok,memfokuskan pada hal-hal yang pentingdicari. 

3. Tahap ketiga adalah tahap penyajian data, penyajian data dapat dilakukan 

dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya.Penyajian data yang dilakukan oleh penulis yaitu data-data dari 

studi kepustakaan dan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik 

pembahasan 

4. Tahap keempat adalah penyajian model dengan menginterpretasikan hasil 
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dan membandingkannya hasil penelitian sebelumnya. 

5. Tahap menarik kesimpulan adalah menyimpulkan hasil yang dicapai dan 

merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait. 

 

Pembahasan 

Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah 

agama dan hukumnya adalah wajib bagi orang muslim.Halal dan baik secara jasmani 

dan rohani. Oleh karena itu mendapatkan pangan halal seharusnya merupakan hak 

bagi setiap konsumen Muslim.Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan 

memakannya menurut Syariat Islam. Minuman halal adalah minuman yang 

dibolehkan meminumnya menurut Syariat Islam. Begitu sebaliknya untuk makanan 

dan minuman haram. 

Sumber Syariat Islam yang lainnya adalah Ijma’ Sahabat dan Qiyas.Termasuk 

makanan dan minuman halal adalah (1) bukan terdiri dari atau mengandung bagian 

atau benda dari binatang yang dilarang oleh syariat Islam untuk memakannya atau 

yang tidak disembelih menurut Syariat Islam, (2) tidak mengandung sesuatu yang 

dihukumi sebagai najis menurut Syariat Islam, (3) tidak mengandung bahan penolong 

dan atau bahan tambahan yang diharamkan menurut syariat Islam, (4) dalam proses, 

menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan 

yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atas atau benda yang dihukumkan 

sebagai najis menurut syariat Islam (Tim Penerbit Buku Pedoman Pangan Halal, 

2001). 

Setiap muslim yang akan melakukan atau menggunakan, terlebih lagi mengkonsumsi 

sesuatu produk pangan sangat dituntun oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu 

kehalalan dan keharamannya. Halal berarti boleh, sedangkan haram berarti tidak 

boleh (Qardhawi, 2000). Selain masalah halal dalam perilaku yang menjadi standar 

minimal perilaku seorang muslim, Allah SWT juga mengatur halal dalam masalah 

makanan maupun minuman. Di dalam Qur’an Surat Al-Maidah ayat 3, Allah SWT 

berfirman bahwa ”Telah diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, binatang 

yang disembelih bukan karena Allah, yang (mati) karena dicekik, yang (mati) karena 

dipukul, yang (mati) karena jatuh dari atas, yang (mati) karena ditanduk, yang(mati) 

karena dimakan oleh binatang buas, kecuali yang dapat kamu sembelih dan yang 

disembelih untuk berhala”. 

Jika halal, ia boleh (halal) melakukan, mengunakan atau mengkonsumsinya; 

demikian pula sebalikya. Kata halalan, menurut bahasa Arab berasal dari kata, halla 

yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Secara etimologi kata halalan berarti hal-hal 

yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-

ketentuan yang melarangnya. Dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas 

dari bahaya duniawi dan ukhrawi. 

Pangan di dalam UU No 7 Tahun 1996 pasal 1 didefinisikan sebagai segala sesuatu 

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

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen muslim, termasuk 

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam 

proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Dalam 

khasanah ilmu Islam, hukum asal segala sesuatu (benda) yang diciptakan Allah 

adalah halal dan mubah. Tidak ada satu pun yang haram, kecuali ada keterangan yang 

sah dan tegas tentang keharaman bahan tersebut. (An-nabani,2001). 
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Makanan yang halal hakikatnya adalah makanan yang didapat dan diolah dengan cara 

yang benar menurut agama. Kini konsumen dapat memilih berbagai macam pilihan 

produk. Salah satunya adalah produk pangan yang sering kita konsumsi setiap hari. 

Sejumlah langkah bisa ditempuh konsumen  untuk mempertimbangkan produk yang 

akan dikonsumsi. 

Peraturan tertinggi yang menyentuh pangan halal adalah Undang-undang Pangan RI 

No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yaitu di dalam Bab IV tentang Label dan Iklan 

Pangan Pasal 30 ayat 2 dan Pasal 34 ayat 1. Di dalam Pasal 30 ayat 2 disebutkan 

bahwa label pangan minimal mencantumkan nama produk, daftar yang digunakan, 

berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau 

memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, keterangan tentang halal serta 

tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. 

Bunyi dari ayat ini secara tersirat mengandung arti bahwa keterangan halal 

merupakan salah satu informasi yang wajib dicantumkan pada label pangan. Akan 

tetapi sayangnya pengertian ini dimentahkan oleh penjelasan dari ayat tersebut yang 

menguraikan bahwa pencantuman keterangan halal pada label pangan baru 

merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan 

pangan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang 

bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Jadi pencantuman keterangan halal pada 

label pangan bukan merupakan suatu kewajiban untuk semua produsen pangan. 

Aturan tentang label dan iklan pangan kemudian diperinci di dalam Peraturan 

Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. 

Pada Pasal 3 ayat 2, persyaratan minimal keterangan yang harus tercantum dalam 

label tidak lagi mencantumkan keterangan halal sebagai salah satu persyaratan 

sebagaimana yang tercantum pada UU Pangan Pasal 30 ayat 2. Di dalam Peraturan 

Pemerintah ini aturan tentang label halal termasuk di dalam Pasal 10 dan Pasal 11. 

Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi dan memasukkan 

pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan 

menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas 

kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal 

pada label. Sedangkan Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa untuk mendukung 

kebenaran pernyataan halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1, setiap 

orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah 

Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan 

tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat-ayat tersebut mempertegas 

penjelasan dari UU Pangan Pasal 30 ayat 2 yaitu pencantuman keterangan atau tulisan 

halal pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan 

atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) 

bahwa produknya halal bagi umat Islam. 

Yang menjadi penentu kehalalan suatu bahan pangan adalah diantaranya tidak 

mengandung alkohol atau komponen yang memabukkan, bukan hewan yang buas, 

bertaring, berkuku panjang dan babi. Untuk bahan makanan yang berasal dari 

tumbuhan dan ikan dijamin kehalalannya, yang menjadi titik kritis keharamannya 

adalah dari alat dan bahan yang ditambahkan ketika pengolahan, juga kemasan. 

Sedangkan untuk bahan pangan yang berasal dari hewan yang dihalalkan untuk 

dikonsumsi yang menjadi titikkritisnya adalah cara penyembelihan, alat dan bahan 
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yang digunakan atau ditambahkan ketika pengolahan, juga pengemas. Makanan dan 

minuman yang diharamkan dalam Islam, secara garis besarnya dapat dikategorikan 

kepada beberapa kriteria sebagai berikut: bukan terdiri dari atau mengandung bagian 

atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya, atau 

yang tidak disembelih menurut ajaran Islam. Tidak mengandung sesuatu yang 

digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam. Tidak mengandung bahan penolong 

dan atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam. Dalam proses 

menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan 

yang memiliki kriteria terlarang. Jenis binatang yang dilarang untuk dimakan : 

a. Babi, anjing dan segala sesuatu yang lahir dari salah satu dari keduanya; 

berupa darah, air   liur, daging, tulang, lemak dan lainnya. 

b. Semua binatang yang dipandang jijik oleh naluri manusia seperti kutu, lalat, 

ulat, kodok, buaya dan sejenisnya. 

c. Binatang yang mempunyai taring termasuk gading, seperti gajah, harimau 

dan sejenisnya. 

d. Binatang yang mempunyai kuku pencakar yang makan dengan menangkar 

atau menyambar seperti burung hantu dan burung elang serta sejenisnya. 

e. Binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintah untuk dibunuhnya yaitu 

tikus, ular dan sejenisnya. 

f. Binatang-binatang yang oleh ajaran Islam dilarang membunuhnya seperti 

semut, lebah, burung Hud-hud dan sejenisnya. 

g. Setiap binatang yang mempunyai racun dan membahayakan apabila 

memakannya. 

Termasuk juga yang diharamkan adalah bangkai yaitu binatang halal dimakan yang 

mati tanpa disembelih menurut cara Islam kecuali bangkai ikan dan belalang. Semua 

jenis darah haram dikonsumsi kecuali hati dan limpa dari jenis binatang halal. Semua 

jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang memabukkan seperti arak dan 

yang dicampur dengan benda-benda najis, sedikit atau banyak. Untuk menentukan 

halal tidaknya suatu produk pangan, selain harus berasal dari bahan pangan yang 

tidak diharamkan juga untuk bahan pangan halal yang diolah harus diperhatikan cara 

penyembelihan, alat yang digunakan untuk menyembelih, alat yang digunakan untuk 

mengolah dan menyajikan, bahan tambahan dan kemasan. 

Untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses produksi 

halal, perusahaan perlu mengetahui dan menentukan titik-titik kritis keharaman 

produk. Titik kritis ini mengacu pada pedoman halal yang telah dibuat, yang 

mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk berproduksi, serta tahapan-tahapan 

proses yang mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk.Untuk menentukan 

titik-titik kendali kritis, harus dibuat dan diverifikasi bagan alir bahan, yang 

selanjutnya diikuti dengan analisa, tahapan yang berpeluang untuk terkena 

kontaminasi bahan yang menyebabkan haram. 

Standarisasi halal ini memiliki fungsi untuk memberikan kepastian, perlindungan, 

dan ketenangan konsumen, terutama umat Islam, dari mengkonsumsi suatu produk 

yang haram. Hal ini merupakan salah satu hak konsumen yang dilindungi dalam 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah 

satunya adalah pada pasal 4 (a) disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. 

Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang 
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merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang 

yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen 

muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, 

alias halal. Selanjutnya, dalam pasal yang sama point (c) disebutkan bahwa konsumen 

juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan atau jasa. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterangan halal yang 

diberikan oleh perusahaan haruslah benar, atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan 

demikian, perusahaan tidak dapat serta merta mengklaim bahwa produknya halal, 

sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan. 

 Standarisasi produk halal juga sangat dibutuhkan oleh para produsen untuk menarik 

minat konsumen Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ia juga 

penting untuk meningkatkan daya saing serta untuk kebutuhan ekspor, terutama 

untuk tujuan negara-negara muslim. Wujud dari standarisasi halal bagi produsen 

adalah ia harus memiliki sertifikat halal. Namun, disini terdapat permasalahan dalam 

pembuatan sertifikat halal. Yang mana para produsen merasa diberatkan dengan 

biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh sertifikat tersebut. Selain itu, hal 

tersebut menimbulkan terhambatnya pertumbuhan investasi di industri makanan, 

terutama bagi usaha skala kecil dan menengah. 

Secara umum Sistem Jaminan Halal didefinisikan sebagai sebuah sistem manajemen 

jaminan proses poduksi halal produk-produk bersertifikat halal. Sedangkan secara 

spesifik bagi perusahaan, Sistem Jaminan Halal adalah sebuah sistem yang disusun 

dan dilaksanakan perusahan pemegang sertifikat halal dengan tujuan untuk menjaga 

kesinambungan proses produksi halal sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin 

kehalalannya. Pengembangan sistem jaminan halal didasarkan pada konsep total 

quality management yang terdiri atas empat unsur utama yaitu komitmen, kebutuhan 

konsumen, peningkatan tanpa penambahan biaya, dan menghasilkan barang setiap 

waktu tanpa rework, tanpa reject, dan tanpa inspection. Karena itu dalam prakteknya, 

penerapan sistem jaminan halal dapat dirumuskan untuk menghasilkan suatu sistem 

yang ideal, yaitu zero limit, zero defect dan zero risk (three zero concept). Artinya 

material haram tidak boleh ada pada level apapun (zero limit), tidak memproduksi 

produk haram (zero defect), dan tidak ada resiko merugikan yang diambil bila 

mengimplementasikan sistem ini (zero risk). Total Quality Management 

didefinisikan sebagai sebuah sistem dimana setiap orang didalam setiap posisi dalam 

organisasi harus mempraktekkan dan berpartisipasi dalam manajemen halal dan 

aktivitas peningkatan produktivitas. Manajemen halal bermula dan berakhir dengan 

pendidikan yang kontinyu (Apriyantono, 2001). 

Sistem audit internal merupakan sistem auditing yang dilakukan oleh perusahaan 

secara periodik untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal. Pelaksanaan 

auditing internal dilakukan oleh tim organisasi halal yang dikoordinir oleh Auditor 

internal halal.Tujuan dilaksanakannya audit internal antara lain: 

a. Untuk memastikan konsistensi operasi untuk memelihara mutu halal suatu 

produk 

b. Memperbaiki cara produksi dengan memperhatikan tahapan proses yang 

dianggap kritis bagi kehalalan produk 

c. Menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan mutu lebih lanjut 

d. Mengevaluasi dan menetapkan secara jelas tanggungjawab dan wewenang dari 

personel kunci yang menentukan pada kegiatan produksi secara halal.Laporan 
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hasil auditing disampaikan kepada LPPOM MUI sebagai pertanggungjawaban 

kepada LPPOM MUI selaku lembaga yang mengeluarkan sertifikat. 

Kebijakan-kebijakan perusahaan tentang produksi halal secara operasional 

dirumuskan dalam Prosedur Pelaksanaan Baku (SOP). SOP tersebut menguraikan 

hal-hal atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh bagian operasional sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. Misalnya SOP untuk R&D menguraikan prosedur 

perubahan formula, penggantian bahan, dan pengembangan produk. SOP untuk 

bagian purchasing akan menjelaskan ketentuan tentang penentuan supplier, 

penggantian supplier, dan syarat-syarat kelengkapan order bahan, dsb. SOP untuk 

bagian QA/QC menguraikan tentang prosedur penggunaan bahan barn, dst. 

 

Adapun Proses Produksi Halal Antara Lain: 

➢ Proses Produksi Halal Untuk RPH (Rumah Potong Hewan) 

Pokok-pokok Standar Operating Procedure (SOP) 

a) Pra Penyembelihan. 

• Kandang hewan yang halal disembelih harus dijauhkan dari kandang hewan-

hewan haram. 

• Ruang Pemotongan harus dipisah antara hewan halal dan hewan haram. 

• Alat yang digunakan untuk menyembelih hanya digunakan untuk 

menyembelih hewan halal saja. 

b) Proses penyembelihan 

• Harus dipastikan bahwa yang melakukan penyembelihan adalah seorang 

muslim. 

• Hendaklah sebelum menyembelih membaca basmalah. 

• Pisau yang digunakan menyembelih harus tajam 

• Hewan yang disembelih hewan yang masih hidup. 

• Bila menggunakan pemingsanan harus dipastikan hewan tidak mati. 

• Penyembelihan dipastikan telah memutus saluran nafas, saluran cerna, dan 

jalan darah. 

• Hendaklah melakukan satu kali sembelih (tidak mengangkat pisau ketika 

menyembelih). 

c) Pasca Penyembelihan 

• Tidak melakukan pengulitan sebelum hewan dipastikan telah mati. 

• Pada proses pengulitan, pemotongan daging dan pengepakan ruangan harus 

dipisahkan dari kontaminasi hewan haram (Babi). 

• Wadah pengemas dan ruangan penyimpanan tidak dicampurkan dengan 

ruang penyimpanan untuk daging hewan haram. 

• Pada proses pendistribusian harus dipisahkan antara daging dari hewan halal 

dan haram (Babi). 

 

➢ Proses Produksi Halal dalam Industri Pengolahan dan Rumah Makan 

Pokok-pokok Standar operating Procedure (SOP) 

a) Perencanaan. 

• Bagian R & D menyusun formula baik formula baru maupun pengembangan. 

• Dalam menyusun formula ditetapkan bagan alir proses. 
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• Berkoordinasi dengan komite halal menentukan titik kendali kritis baik 

menyangkut bahan maupun proses. 

• Bila ada hal-hal yang tidak diketahui, pihak auditor internal halal melakukan 

koordinasi dengan LPPOM MUI. 

• Semua bahan-bahan yang akan diuji cobakan harus dipastikan telah 

halal.Peralatan yang digunakan untuk uji coba produk halal dipisahkan 

dengan produk non halal, bila perusahaan tidak hanya memproduksi bahan 

halal saja. 

b) Pengadaan Bahan Baku Setelah ditetapkan bahan baku yang 

direkomendasikan oleh bagian R&D bagian pembelian akan melakukan 

pemesanan.Ketetuan dalam pemesanan sebagai berikut. 

• Bahan-bahan yang dipesan adalah bahan-bahan yang telah memenuhi 

persyaratan halal. 

• Setiap bahan yang dipesan harus dimintakan dokumen halal (spesifikasi asal 

usul bahan dan sertifikat halal) 

• Setiap penggantian bahan atau suplier harus dipastikan bahwa bahan 

pengganti telah jelas kehalalannya dengan menyertakan dokumen halal dari 

bahan yang bersangkutan. 

• Setiap bahan baku harus terdokumentasi nama produsen dan supplier. 

c) Tahap Proses Produksi 

• Bila ada Produksi non sertifikasi halal harus dipisahkan dari produksi 

bersertifikasi hahal. 

• Area produksi harus dihindarkan dari masuknya kontaminan najis ke dalam 

proses. 

d) Tahap Penyimpanan dan Pengangkutan. 

• Gudang bahan baku dibuat terpisah dari gudang bahan jadi. 

• Bahan baku untuk produksi halal harus dipisah dari bahan baku produksi non 

halal. 

• Bahan jadi produk halal harus dipisahkan dari bahan jadi produk non halal. 

• Proses pengangkutan produk halal harus diatur sedemikian rupa sehingga 

tidak terkontaminasi dengan produk haram atau najis. 

 

Kesimpulan 

1. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh agama dari segi 

hukumnya dan makanan tersebut dapat diolah dengan baik dan benar menurut agama. 

Minuman halal adalah minuman yang dibolehkan oleh agama dari segi hukumnya 

dan minuman tersebut dapat diolah dengan baik dan benar menurut agama. 

2. Jaminan pangan halal dan baik adalah mutlak diperlukan untuk 

meningkatkan daya saing  produk pangan lokal Indonesia baik di dalam maupun di 

luar negeri. 

3. Pangan halal adalah Pangan yang memiliki cita rasa baik, sanitasi higine baik 

dan kandungan gizinya yang baik. Pangan yang baik berkaitan dengan jaminan bahwa 

pangan yang diproduksinya bergizi, rasanya enak, warnanya menarik, teksturnya 

baik, bersih, bebas dari hal-hal yang membahayakan tubuh seperti kandungan 

mikroorganisma patogen, komponen fisik, biologis, dan zat kimia berbahaya. Baik 

(Thayyib) adalah lezat, baik, sehat dan menentramkan. 
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#17 

Peluang Pengembangan pelaku Industri Halal di masa 

Pandemik 
Tri ayu angraeni, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Dalam pemasaran produknya, pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat 

halal dalam memasarkan produknya. Situasi Pandemi Covid-19 berdampak pada 

pengurangan pengajuan sertifikasi halal, sedangkan masa tatanan baru (New 

Normal) dapat memberikan peluang bagi pelaku UMKM industri halal. 

Sementara itu sebagian pelaku UMKM belum memahami proses pengajuan 

sertifikasi halal dan teknis untuk memperoleh sertifikat halal. Berdasarkan 

permasalahan tersebut diselengarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat sebagai 

salah satu solusi. Kegiatan dalam bentuk penyuluhan mengenai sertifikasi halal 

dan peluang UMKM pasca Covid-19. Dari kegiatan tersebut diharapkan adanya 

peningkatan pemahaman peluang sertifikasi halal sebagai sarana daya saing 

UMKM, dan pemahaman proses pengajuan sertifikasi halal secara online melalui 

sistem CEROL, baik pada masa pandemi Covid-19 maupun pada masa New 

Normal. Kegiatan penyuluhan terhadap para pelaku UMKM di Jawa Barat yang 

bekerjasama dengan Kadin Jawa Barat telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 

2020. Berdasarkan survey awal sebagai pemetaan pemahaman peserta mengenai 

sertifikasi halal, telah disampaikan penyuluhan sertifikasi halal, dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan. Dari hasil evaluasi secara umum sebagian besar 

menyatakan kegiatan telah berlangsung dengan baik. Pelaksanaan kegiatan 

diharapkan bisa berperan sebagai salah satu kontribusi dosen Universitas 

Widyatama dan Kadin Jawa Barat untuk mendukung program Dinas 

Perdagangan dan Industri Jawa Barat untuk meningkatkan daya saing UMKM di 

Jawa Barat. Kegiatan yang dilakukan secara online melalui zoom juga untuk 

mendukung kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan social distancing 

pada situasi Pandemi Covid-19. 

 

Pendahuluan 

        Corona virus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom 

pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan 

pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu 

menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020.  

      Yenti Sumarni47wabah koronavirus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat 

Darurat Internasional (PHEIC)pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 

2020.1Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 

sejumlah dua kasus.9 Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi 

berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.10 Tingkat mortalitas Covid-19 di 

Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia 

Tenggara.2Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa 

diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya 

sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan 

mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup 
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signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan 

dampaknya termasuk Indonesia3Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan 

kontak dengan virus kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. 

        Suatu analisis mencoba mengukur laju penularan berdasarkan masa 

inkubasi,gejala dan durasi antara gejala dengan pasien yang diisolasi. Analisis 

tersebut mendapatkan hasil penularan dari 1 pasien ke sekitar 3 orang di sekitarnya, 

tetapi kemungkinan penularan di masa inkubasi menyebabkan masa kontak pasien ke 

orang sekitar lebihlama sehingga risiko jumlah kontak tertular dari 1 pasien mungkin 

dapat lebih besar.4 

        Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia 

sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan 

membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah 

(work from home), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah 

menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah 

dianalisa dengan maksimal tentunya.Indonesia adalah salah satu negara yang 

memberlakukan larangan perjalanan ke luar negeri untuk mengurangi penyebaran 

virus Corona. 

          Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya 

dan beberapa maskapai terpaksa tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku 

pesawatnya kosong demi memenuhi hak penumpang. Para konsumen banyak yang 

menunda pemesanan tiket liburannya karena semakin meluasnya penyebaran virus 

Corona. Keadaan ini menyebabkan pemerintah bertindak dengan memberikan 

kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Virus Corona juga sangat berdampak 

pada sektor pariwisata.  

 

Bahan baku yang sulit didapat 

    Kebijakan social distancing yang dipilih pemerintah Indonesia, telah membuat 

aktivitas produksi terganggu. Beberapa perusahaan mengambil kebijakan Work From 

Home, beberapa lagi memutuskan untuk merumahkan karyawannya, hingga PHK 

massal. Menurut data terbaru Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI 

Jakarta, sebanyak 30.137 pekerja dilaporkan harus kehilangan pekerjaan karena PHK 

massal, sedangkan 132.2799 pekerja lainnya kehilangan penghasilan karena 

dirumahkan tanpa upah. 

     Efek domino dari badai PHK dan pekerja yang dirumahkan telah membuat 

penurunan kapasitas produksi mengalami penurunan ekstrem. Mau tidak mau kondisi 

ini telah menyebabkan bahan baku produksi industri rumah tangga mengalami 

kelangkaan, atau mengalami kenaikan harga yang ekstrem. Misalnya sektor UKM 

pembuat kue dan roti yang dipusingkan dengan melambungnya harga telur dan gula 

pasir. Akibatnya, harga jual produk pun ikut dinaikkan. Pilihan ini tergolong 

beresiko, mengingat saat ini daya beli masyarakat sedang lesu. 

Penerapan kebijakan PSBB oleh pemerintah berdampak besar terhadap penurunan 

kegiatan ekonomi dimasyarakat. mereka cenderung menahan diri untuk melakukan 

konsumsi yang berlebihan dan memilih untuk memprioritaskan pemenuhan 

kebutuhan pokok. Efek dari hal itu sejumlah pengusaha membuat keputusan dengan 

menutup usahanya dan sebagian karyawannya dirumahkan atau melakukan 

pemutusan hubungan kerja karena beban operasional yang tetap berjalan seperti biaya 

sewa tempat,listrik maupun gaji karyawan sementara tidak ada pemasukan. Bagi 
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pengusaha yang memiliki modal yang besar mereka mungkin masih bisa bertahan 

untuk beberapa waktu kedepan namun lain hal nya bila pengusaha yang memiliki 

modal yang relatif kecil atau pas-pas an tentu menjadi pekerjaan rumah yang tidak 

mudah untuk bertahan. 

Industri makanan dan minuman atau F&B merupakan salah satu sektor yang terkena 

imbas dari pandemi covid-19. Dilarangnya interaksi sosial dimasyarakatdalam 

jumlah besar seperti mengadakan perkumpulanselama PSBBturut mempengaruhi 

penurunan penjulan makanan dan minuman yang sangat tajam. Selama ini kalangan 

muda senang berkumpul di Café dan restaurant untuk sekedar berkumpul dengan 

temannya, sebagian orang ada yang menghabiskan waktu weekend nyabersama 

keluarganya di Mall dan restaurantnamun itu tidak diperbolehkan karena aturan 

PSBB yang melarang konsumen untuk makan ditempat tetapi hanya boleh 

dibungkus,diantar atau melalui layanan drive thrudisebagian restaurant. Ini tentu 

mempengaruhi konsumen yang ingin makan ditempat atau dine inkarena ingin 

menikmati suasana restaurant.Merebaknya covid-19 menjadi pukulan berat bagi 

banyak orang terutama yang berkecimpung diindustri makanan dan minuman. 

Menurut Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia 

(Gapmmi)memprediksi pertumbuhan industri makanan dan minuman hanya tumbuh 

4%-5%ditengah pandemi covid.Masyarakat lebih memprioritaskankebutuhan pokok 

seperti pembelian sembako sementara dalam industri F&B tidak hanya 

sembako,berbagaijenis makanan dan minuman sekarang ini banyak yang dijual 

namun tidak laku dijual atau mengalami penurunan.Lesunya 

permintaanmempengaruhi harga kebutuhan pokok menurun seperti harga ayam, telur 

dan beberapa komoditi lainnya karena ditutupnya sejumlah Mall dan tempat makan 

yang sudah menjadi langganan pemasok tetap mereka. Di lain pihakmelimpahnya 

stok pangan karena komoditi yang tidak terserap tersebut membuatbeberapa petani 

merugi. Untungnya hal itu tidak berlangsung lama karena menjelang bulan 

Ramadhan dan Idul fitri permintaan stok pangan mengalami kenaikan karena 

kosumen sebagian telah menerima tunjangan hari raya dan bantuan sosial dari 

pemerintah sehingga konsumsi meningkat. 

 

Industri pariwisata 

      Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran maupun pengusaha 

retail pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus Corona. Okupansi hotel 

mengalami penurunan sampai 40 persen yang berdampak pada kelangsungan bisnis 

hotel. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang 

sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan Masyarakat telah merasakan 

bahwa pandemi corona membawa dampak yang luar biasa, terutama perekonomian. 

Pada sisi yang lain, pandemi corona juga membawa ketakutan yang luar biasa, 

sehingga mereka tidak nyaman dengan adanya pandemi corona ini.  

      Hal ini sangat berdampak terhadap perekonomian, dunia usaha dan pendidikan. 

Diantaranya menyebabkan beberapa hal, yakni: Perekonomian masyarakat menurun, 

Perekonomian Negara menurun drastic, Dari sisi social, Sektor industri dan sektor 

usaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto 

menyampaikan, tak hanya industri yang terganggu, pandemi COVID-19 juga akan 

menambah pengangguran. Ia memprediksi, dalam skenario berat potensi 
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pengangguran akan bertambah 2,92 juta orang dan bisa bertambah sangat besar bisa 

mencapai 5,23 juta. 

Adapun daerah yangsektor retailnya paling terdampak adalah Manado, Bali, 

Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan dan Jakarta.  

      Penyebaran virus Corona juga berdampak pada sektor 

investasi,perdagangan,usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga karena 

para wisatawan yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli oleh-oleh. Jika 

wisatawan yang berkunjung berkurang, maka omset UMKM juga akan menurun. 

Berdasarkan data Bank Indonesia, pada tahun 2016 sektor UMKM mendominasi unit 

bisnis di Indonesia dan jenis usaha mikro banyak menyerap tenaga kerja Kebijakan 

pemerintah dampak pada perekonomian Indonsia, baik dari sisi perdagangan, 

investasi dan pariwisata.  

      Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan padahal 

perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak. Menurut 

data dari Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 

sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Berbeda 

dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

turun sebesar 0,15 persen poin.Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 60 

ribu orang, berbeda dengan TPT yang turun menjadi 4,99 persen pada Februari 2020. 

Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih yang 

paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49 persen. alah satu 

sektor yang terdampak dan begitu terasa adalah sektor ekonomi. 

       Hal ini menjadi merupakan isu terkini dan oleh karena itu penulis tertarik untuk 

membahas tantanga Perekonomian Indonesiamenghadapi dari virus corona yang 

terjadi saat ini.Melihat dampak ekonomi akibat mewabahnya virus Covid-19ini, 

maka pemerintah perlu mengambil langkah yang paling efektif untuk menjaga agar 

perekonomian Indonesia bisa tetap stabil. Sehingga ini bisa menjadi peluang 

sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi khususnya ekonomi syari’ah untuk 

mengambil peran dalam rangka membantu pemerintah menstabilkan ekonomi 

Indonesia. 

      Mengingat bahwa bisnis syari’ah saat ini sedang berkembang dengan cukup baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penulisan paper ini adalah untuk 

mendeskripsikan bagaimana tantangan Ekonomi dan bisnis Syariah di Indonesia 

dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. Karena melihat situasi yang 

sekarang dialami oleh bangsa Indonesia karena adanya Covid-19sehingga membuat 

perekonomian Indonesia memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor. 

Salah satu sektor yang terdampak dan begitu terasa adalah sektor ekonomi. salah 

satunya terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis syariah diIndonesia. 

 

Dampak bagi pelaku industri 

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif pada hampir semua industri 

di Indonesia, termasuk sektor UMKM kerena mereka mengalami penurunan 

permintaan pasar (kumparan.com, 18 Mei 2020). Kementerian Koperasi dan 

UKM (Kemenkop UKM) menerima laporan pelaku koperasi dan usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak wabah virus corona (Covid-19). 

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak semua pihak termasuk 

swasta, BUMN dan masyarakat untuk membantu UMKM agar tetap berproduksi 
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di tengah pandemi Covid-19 (money.kompas.com, 27 Maret 2020). Pandemi 

Covid-19 berdampak pada segala lini, tak terkecuali dalam hal pengajuan 

sertifikasi halal. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Mastuki 

mengatakan, terjadi  pengurangan pengajuan sertifikasi halal dari kalangan 

pelaku usaha di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini. Di beberapa daerah 

terjadi pengurangan pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Namun 

masih banyak yang konsultasi via surat elektronik dan Whatsapp selama WFH 

(Work From Home). 

Dalam situasi pandemi Covid-19 terdapat sejumlah pelaku usaha yang baru 

melakukan konsultasi terkait pengajuan sertifikasi halal di BPJPH. Sebagian 

diantara mereka melakukan konsultasi untuk prosedur dan tata cara pengajuan 

sertifikasi halal. BPJPH melakukan berbagai langkah antisipasi untuk tetap 

memberi pelayanan, antara lain membuka layanan daring. BPJH juga 

berkoordinasi dengan MUI dalam penanganan sertifikasi halal selama WFH. 

Beberapa prosedur telah dimodifikasi antara perusahaan dan lembaga pemeriksa 

halal (LPH). Misalnya, untuk proses audit dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi Zoom antara perusahan dan LPH (antaranews.com, 11 Juni 2020) 

Pasca pandemi Covid-19 berakhir, Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syatiah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyatakan bahwa 

permintaan produk halal diperkirakan akan meningkat (www.minews.id, 16 Mei 

2020). Hal ini sejalan dengan yang yang dinyatakan oleh Direktur Pusat Studi 

Bisnis dan Ekonomi  Syariah (CIBEST) IPB,  Irfan Syauki Beik, yaitu produk 

yang memiliki sertifikat halal diyakini akan melejit lebih cepat setelah pandemi 

Covid-19 (republika.co.id, 11 April 2020). 

Setelah pandemi Covid-19, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa 

tatanan baru atau new normal (normal baru) bisa menjadi peluang bagi pelaku 

industri halal dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk 

memproduksi kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang makanan dan 

perlengkapan kesehatan. Dalam pemberlakuan tatanan baru ini, aspek kesehatan 

dan higienitas menjadi hal mutlak. Di sinilah peluang industri produk halal dapat 

menjadi pilihan (bisnis.tempo.co.id, 4 Juni 2020). Di era menjelang New Normal, 

pembeli menginginkan lebih banyak keterbukaan dari produsen, khususnya di 

sektor pangan, terkait kehalalan produknya. Hal ini menjadi kesempatan bagi 

pelaku UMKM untuk melengkapi produknya dengan sertifikat halal sehingga 

mampu meraih kepuasan pembeli. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat telah melakukan 

sosialisasi dan fasilitasi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menyatakan 

bahwa dukungan dalam perolehan sertifikasi halal merupakan upaya untuk 

mewujudkan Jabar sebagai pionir provinsi halal di Indonesia. Selain itu, juga 

untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan sertifikat 

halal serta untuk meningkatkan daya saing produk melalui standardisasi dan 

sertifikasi (disperkim.jabarprov.go.id, 24 Juli 2019). 

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat yang sudah memiliki 

sertifikasi halal hingga saat ini relatif masih rendah. Menurut Kepala Disperindag 

Jabar, Arifin Soedjayana, jumlah UMKM yang bergerak di industri makanan, 

http://www.minews.id/
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obat-obatan dan kosmetik di Jawa Barat pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 

satu juta. Meskipun demikian masih banyak pelaku UMKM di Jawa Barat yang 

belum memiliki sertifikasi halal. 

 

Metodologi penelitian  

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap pendahuluan,mereduksi 

data,penyajian data, penyajian model dan menarik kesimpulan, dengan taapan 

sebagai berikut : 

1. Tahap pendahuluan dilakukan dengan melakukan observasi awal, 

menemukan fenomenA masalah dan mengidentifikasi masalah awal dalam 

penelitian dan pembuatan proposal penelitian. 

2. Tahap kedua adalah tahap mereduksi data dengan merupakan proses berfikir 

sintesif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan 

yang tinggi. Sedangkan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok,memfokuskan pada hal-hal yang pentingdicari. 

3. Tahap ketiga adalah tahap penyajian data, penyajian data dapat dilakukan 

dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya.Penyajian data yang dilakukan oleh penulis yaitu data-data dari 

studi kepustakaan dan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik 

pembahasan 

4. Tahap keempat adalah penyajian model dengan menginterpretasikan hasil 

dan membandingkannya hasil penelitian sebelumnya. 

5. Tahap menarik kesimpulan adalah menyimpulkan hasil yang dicapai dan 

merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait. 

 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Covid-19 terhadap 

Industri Food & Beverages di Indonesia. Dalam penelitianini peneliti menggunakan 

penelitian kepustakaanyaitu dengan mengambil data dari berbagai sumber Daftar 

Pustaka baik buku,artikelonline dan jurnalyang mendukung untuk penelitian ini 

sehingga peneliti tidak perlu datang langsung ke lapangan. Penelitian ini berjenis 

penelitiankualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu denganmencatat 

segala informasi untukmelakukan analisis data dengan carareduksi data, display data 

dan memberikan kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran mengenai studi 

literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini. 

 

Pembahasan 

Industri Food & Beverages merupakan industri yang paling terdampak dari Covid-

19. Anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah dan melarang makan ditempat 

diseluruh rumah makan sangat mempengaruhi industri F&B. Penurunan pendapatan 

sangat terasa dan berefek negatif terhadap keberlangsungan usaha. Beberapa ada 

yang masih bertahan namun ada juga yang terpaksa menutup usahanya,terutama para 

pelaku usaha F&B yang membuka gerainya dimall-mall yang memang dilarang untuk 

beroperasi. Sementara bagi mereka yang membuka usahanya ditempat tersendiri 

masih diperbolehkan namun tidak untuk dikonsumsi ditempat atau dine in. Dengan 

segala keterbatasan tersebut membuat pelaku usaha harus mengubah strategi bisnis 

mereka agar tetap bertahan ditengah kondisi pandemi covid yang tidak diketahui 

sampai kapan berakhirnya. Pembatasan sosial berskala besar turut mengubah perilaku 
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konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, masyarakat saat inisudah 

terbiasa untuk membeli makanan dan minuman dengan dibungkus atau delivery. 

Setelah berbulan-bulan bekerja,belajar dan beribadah dirumah mengubah pola 

kebiasaan orang untuk melakukan segala hal dirumah termasuk membeli makan dan 

minum. Kebiasaaan ini tentu harus diperhatikan pula bagi pelaku usaha F&B setelah 

pandemi covid ini berakhir dan melangkah ke kehidupan berikutnya yaitu menuju 

New Normaldan Next Normal. Pengusaha harus mengakomodir kebutuhan 

pelanggan melalui bentuk pelayanan yang memudahkan orang dalam melakukan 

pemesanan makanan minuman baik dengan menggunakan jasa pengantaran sendiri 

maupun bekerjasama dengan pihak ketiga serta memastikan produk sampai ke tangan 

konsumen dengan baik. 

 Semakin meluasnya pandemi covid membuat orang memprioritaskan 

kesehatan tubuhnya dengan lebih memilih makanan yang sehat dan higienis. 

Konsumen sekarang ini lebih selektif untuk membeli makan dan minum demi 

menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuhnya. Makanan yang bersih dan 

sehat menjadi perhatian utama konsumen terutama kalangan usia dewasa keatas yang 

menjaga pola makan mereka seiring bertambahnya usia yang rentan tertular covid. 

Minuman pun saat ini orang banyak mengkonsumsijamu atau obat herbal yang 

berguna untuk menjaga daya tahan tubuh dan imunitas. Pelaku usaha yang 

berkecimpung didunia F&B perlu menyadari hal tersebut dengan memenuhi standar 

kesehatanmelalui kontrol yang ketat dari proses produksi hingga produk dikonsumsi.  

Faktor keamanan dan kesehatan menjadi hal yang mutlak dipenuhi sebagai bentuk 

pelayanan kepada konsumen. Penerapan Work from home (WFH) bagi pekerja 

membuat konsumen memilih untuk mengkonsumsi makanan yang mudah dimasak 

dan instan seperti makanan beku atau frozen food,mie instan dan lain-lain. Keinginan 

konsumen untuk memperoleh makanan yang praktis dan mudah disaat terbatasnya 

untuk bepergian akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) turut mendorong 

konsumen membeli produk-produk itu,selain itu keunggulan lainnya makanan 

tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang sehingga bisa dimasak 

kapan saja. 

 Disamping itu saat ini banyak produk olahan makanan maupun minuman 

yang beraneka macam sehingga konsumen dapat memilih sesuai 

kebutuhannya.Kebutuhan konsumen akan makanan dan minuman bagi sebagian 

orang yang loyal pada merek tertentu merupakan suatu kewajiban yang harus 

dipenuhi karena kepercayaan dan pengalaman yang telah mereka rasakan selama 

menggunakan merek itu. Namun disaat pandemi covid hal itu belum tentu menjadi 

suatu pilihan karena konsumen lebihmenggunakan produk yang ketika dibutuhkan 

produk itu tersedia dipasaran. Mereka cenderung tidak loyal akan produk yang selama 

ini mereka pakai namun karena sulitnya mendapatkan produk itu konsumen mencari 

alternatifmerek lain yang bisa memenuhi kebutuhannya,contohnya minuman 

suplemen vitamin C,makanan cepat saji dan berbagai produk perawatan 

tubuh.Penggunaan teknologi disaat pandemi ini menjadi sesuatu hal yang tidak bisa 

dihindari termasuk di industri food and beverages.  

 Beberapa usaha makanan dan minuman mengubah jaringan pembelin mereka 

ke online secara keseluruhan. Menghindari interaksi dan kontak langsungdengan 

pembeli atau penjual namun tetap menjaga standar kesehatan dan kebersihan menjadi 

perhatian utama para pengusaha untuk memastikan protokol kesehatan tetap 
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dijalankan. Bagi industri makanan dan minuman memang tidak mudah mengubah ke 

online karena ada faktor lain mempengaruhinya, sebut saja berbagai usaha makanan 

dan minuman yang dijual di Hotel dan café kendati memiliki sistem online yang 

sudah ada tetapi konsumen belum tentu membelinya karena produk itu lebih cocok 

dikonsumsi ditempat atau dine indengan suasana tempat yang dijual ke konsumen. 

Lain hal bila itu makanan kaki lima akan mudah dibeli oleh konsumen menggunakan 

jasa antar makanan karena makanan yang dibeli tidak menjual hal lain selain rasa dari 

makanan itu. 

Karakteristik pariwisata yang cenderung sensitive, membuat pariwisata mudah 

terpengaruh dalam perkembangannya, membawa dampak positif atau bahkan menuju 

keterpurukan. Kasus pandemi Covid-19, yang terjadi secara global saat ini, 

berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian dan sosial kultural masyarakat. Di 

era pandemi Covid-19 ini, faktor situasional berpengaruh saat melakukan keputusan 

pembelian, konsumen sedang dalam kondisi mengalami kecemasan atas dampak 

pandemi yang mengancam diri dan keluarga mereka. Intervensi pemerintah untuk 

melindungi masyarakatnya, dengan mengeluarkan aturan untuk melakukan 

pembatasan sosial, menjadi faktor sosial yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

 Menurut Pitana dan Diarta (2009), salah satu aspek dari perilaku konsumen 

yang berkaitan dengan keputusan untuk membeli produk pariwisata adalah faktor 

resiko dari produk itu sendiri. Calon wisatawan akan melakukan pembatalan 

pembelian produk wisata bila mengetahui barang/jasa yang ditawarkan tersebut 

mengancam  keselamatan dan kenyamanannya. Artinya calon wisatawan telah 

memiliki kepedulian yang baik akan risiko mengenai produk yang akan dipilihnya.  

Produk pariwisata  berbeda dari produk-produk yang lainnya karena berbentuk 

intangible, tidak berbentuk barang nyata, tidak dapat dilihat, dicoba, dipastikan atau 

dibandingkan sebelum dikonsumsi atau dijalani. Hanya bisa dirasakan dan dievaluasi 

bila sudah mengalami atau membeli. Perilaku konsumen wisatawan dilakukan atas 

dasar pemahaman yang baik  untuk memproteksi diri akan resiko terpapar. Sehingga 

mempengaruhi dan menunjukkan keputusan pembelian yaitu dengan pembatalan 

pembelian dan berdiam diri di rumah saja. 

Banyak negara telah mengenalkan atau mengadopsi program bauran untuk 

menyelamatkan sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM (OECD, 2020). 

Pertama, memberikan subsidi gaji kepada UMKM yang tidak mampu membayar gaji 

pegawainya. Kedua, mendorong pengembangan inovasi wiraswasta agar dapat 

menyerap tenaga kerja yang menganggur. Ketiga, memberikan penangguhan 

penyelesaian kewajiban atau utang UMKM baik untuk kewajiban perpajakan maupun 

kewajiban pinjaman usaha. Keempat, memberikan pinjaman secara langsung kepada 

pelaku UMKM agar dapat memiliki modal yang cukup untuk mempertahankan 

bisnis. Kelima, mendorong digitalisasi usaha UMKM agar dapat tetap beroperasi 

dalam kondisi terdapat pembatasan pergerakan masyarakat. Tabel 3 menyajikan 

ringkasan penanganan COVID-19 pada beberapa negara. Instrumen fiskal seperti 

penangguhan pajak penghasilan (PPh) masih menjadi pilihan umum yang digunakan 

oleh banyak negara dalam mengatasi pandemi Covid-19 (Febrantara, 2020). 

Pemberian Bantuan Sosial  diberikan kepada para pelaku UMKM yang masuk dalam 

kategori miskin dan rentan (Kemenkop-UKM, 2020).Termasuk dalam skema 

bantuan sosial ini adalah penurunan tarif listrik 50 persen untuk pelangganlistrik 

dengan kapasitas450 wattlebih dari tiga bulan (Arifin, 2020), yang umumnya dapat 
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merupakan para pekerja atau pelaku usaha UMKM. Kendala pemberian 

bansostersebut adalah masih banyak penerima yang belum terdata secar detail. 

Strategi jangka pendek diperlukan agar kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan 

UMKM saat ini dapat berjalan secara efektif selama dan sesudah pandemi COVID-

19.Beberapa langkah atau strategi jangka pendek perlu digalakkan untuk mendukung 

langkah penyelamatan UMKM oleh pemerintah. Langkah tersebut berkaitan dengan 

penerapan protokol kesehatan yang ketat, pemberian peluang dan dorongan layanan 

digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi kepada asosiasi dan pelaku usaha, 

penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi 

bisnis. Masing-masing strategi jangka pendek tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

Pertama, UMKM perlu menjalankan protokol kesehatan secara ketat dalam 

menjalankan aktivitas ekonominya. Bahkan Pakpahan (2020)menyarankan agar 

potokol kesehatan yang ketat juga dapat diterapkan ketika pemerintah memberikan 

izin bagi UMKM untuk menjalankan aktivitasnya, artinya hanya UMKM yang 

memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang diijinkan beroperasi. Kedua, 

Pemerintah dapat memberikan ruang dan dukungan bagi perkembangan layanan 

digital karena dapatmengurangi interaksi fisik namun proses transaksi dapat tetap 

terjadi. Pemerintah dapat menggandeng BUMN, BUMD atau perusahaan-perusahan 

ekspedisi untuk melakukan penghantaran produk-produk UMKM. Pemberian 

insentif bagi perusahaan-tersebut dapat dipertimbangkan, agar biaya pengiriman 

tidak menjadi tambahan biaya yang memberatkan penjual dan pembeli. Menurut 

Burhan (2020), saat pandemi ini pengguna jasa layanan antar makananmeningkat 

hingga 30%. Digital marketing perlu diperkenalkan kepada pelaku UMKM untuk 

menjadi salah satu strategi promosi dan pemasaran yang efisien. Ketiga, Asosiasi 

pelaku usaha seperti Apindo, Kadin, dan IPMI perlu ikut aktif mensosialisasikan 

kebijakanpemerintah, dan mendorong agar seluruh stakeholder dalam bisnis UMKM 

mengambil peran terbaik. Keempat, Tidak kalah penting dari keberhasilan kebijakan 

pemerintah adalah upaya penyederhanaan proses administrasi terkait dengan 

kebijakan pelonggaran atau penundaan pembayaran kredit bagi UMKM. Kelima. 

Penguatan proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja 

pemberdayaan COVID-19. Kelima, Pemerintah melakukan pembinaan ke UMKM 

dengan mendorong inovasi dan berubahan strategi bisnis menyesuaikan situasi. 

Misal, UMKM yang awalnya berbisnis kuliner dapat merubah bisnis ke bahan baku 

makanan, mengingat saat ini orang lebih suka memasak sendiri makanan di rumah. 

Menurut Burhan (2020), setelah pandemi, order langsung di restoran turun dari 80% 

total transaksi menjadi 60% dari total transaksi 

 

Kesimpulan 

      Tidak ada satupun negara yang dapat memprediksi kapan pandemi COVID-19 ini 

akan berakhir. Cara sederhana beradaptasi dan menghadapi pandemi ini adalah 

dengan menyiapkan strategi-strategi jangka pendek dan jangka panjang sambil terus 

berharap vaksin virus COVID-19 segera ditemukan dan diproduksi massal. 

Kebijakan jangka pendek yang dapat diterapkan adalah bantuan keuangan baik dalam 

bentuk pinjaman lunak atau bantuan tunai langsung dengan melibatkan pemerintah 

dan sektor swasta. Sementara strategi jangka panjang difokuskan pada pengenalan 

dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM sekaligus persiapan untuk memasuki 

era Industri 4.0  
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     Berdasarkan dari gambaran terhadap kondisi industrifood and beverages disaat 

pandemi covid diatas dapat disimpulkan bahwa covid ini memiliki dampak yang 

sangat besar terhadap keberlangsungan industrimakanan dan minuman terutama 

bagaimana para pelaku usaha dapat bertahan disaat kondisi yang tidak pasti. 

Segalanya telah berubah dan akan berbeda dengan yang lalu sehingga mereka harus 

bisa membiasakan terhadap segala perubahan itu terutama menyikapi perubahan 

perilaku dan konsumsi konsumen. Apalagi setelah pandemi diberlakukannya new 

normal yang tentu berbeda dengan keadaaan normal pada umumnya. Penerapan 

protocol kesehatan yang tetap dijalankan dengan pembatasan orang diberbagai 

tempat serta membiasakan hidup bersih dan sehat seperti mencuci 

tangan,penggunaan masker dan lain sebagainya. Maka kesimpulan yang dapat 

diambil dari dampak Coronavirus ini terhadap industri food and beveragesadalah :1. 

    Penutupan sejumlah tempat makan seperti restoran,cafe,hotel membuat dampak 

terhadap penurunan pendapatan yang berujung pada kerugian sehingga berdampak 

pula kepada pengurangan karyawan dan pekerja di industri food & 

beverages.2.Perubahan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan 

minuman selama pandemi covid terlihat dari konsumsi mereka pada makanan dan 

minuman yang sehat,higienis dan aman dikonsumsi tubuh. Pembatasan sosial 

berskala besar turut mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang mudah 

dan instan seperti makanan beku atau frozen food,mie instan,makanan ringan dan lain 

sebagainyaserta konsumen mulai terbiasa membeli makanan dengan memilih 

melakukan pemesanan atau delivery.3.Dimasa covid konsumen cenderung tidak 

loyal terhadap merek yang sudah mereka konsumsi selama ini. mereka lebih memilih 

merek yang tersedia dipasaran disaat dibutuhkan.seperti suplemen vitamin 

C,makanan cepat saji dan berbagai produk perawatan tubuh.4.Pembatasan interaksi 

sosial memaksa pengusaha food and beveragesmengubah strategi bisnis mereka ke 

online secara keseluruhan. penerapan pembayaran cashless dengan berbagai macam 

metode pembayaran 

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar dan sesuai 

dengan program yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan tersebut terdiri 

dari tahapan survei pendahuluan, pelatihan dengan dua materi dan 

tahapan evaluasi. Hal yang baru dari kegiatan tersebut adalah 

dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) secara 

online. 

2. Materi yang diberikan bermanfaat untuk peningkatan pemahaman peserta 

mengenai sertifikasi halal. Hal ini terlihat dari evaluasi atau penilaian 

peserta terhadap kegiatan tersebut. Peserta juga antusias mengikuti 

jalannya kegiatan dan sebagian diantaranya aktif bertanya dan berdiskusi. 

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut juga dapat direkomendasikan saran kepada 

beberapa pihak, sebagai berikut: 

1. Kadin Jawa Barat perlu tetap mendukung UMKM dalam upaya bangkit 

kembali pada masa New Normal, yang antara lain dapat dilakukan melalui 

kerjasama dengan perguruan tinggi. 

2. Pelaku UMKM perlu membangun kekompakan dan semangat kebersamaan 

antar anggota komunitas di UMKM Jawa Barat, melalui sebuah media pertukaran 

informasi misalnya melalui media sosial, sehingga setiap anggota bisa 

menyalurkan aspirasi, saran, dan masalah yang dihadapi. 



162 

Berdasarkan masukan dari peserta, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 

perlu menindaklanjuti kegiatan tersebut dengan membuat kegiatan lanjutan. Pada 

kegiatan selanjutnya diharapkan kegiatan dapat dilakukan melalui tatap muka, 

dengan waktu yang lebih memadai, serta dapat membahas lebih mendalam 

mengenai teknis pengajuan sertifikasi halal. 
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#18 

Pengaruh Persepsi Label Halal Terhadap PDaftar Pustaka 

Konsumen terhadap restoran cepat saji KFC di Makassar 
Wahyu Raamadhana, Muhammad Nusran 

 

 

Pengantar 

          Label halal memiliki peran penting untuk membuat konsumen mengenali 

dengan mudah kualitas produk, terutama bagi konsumen Muslim. Ini telah 

meningkatkan citra  kebersihan  produk, kemurnian,  dan tidak  ada salahnya.  Non-

Muslim  juga memberikan umpan balik positif tentang label halal. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap label halal, pengaruh 

persepsi label halal terhadap  pDaftar Pustaka  pembelian  konsumen  di  KFC  

Restaurant. Tentukan  apakah  ada  perbedaan  persepsi  konsumen  tentang  label  

halal berdasarkan  jenis  kelamin,  agama, latar  belakang pendidikan,  dan  

pendapatan. Tentukan apakah ada perbedaan pengaruh pada label label halal 

berdasarkan jenis kelamin,  agama,  latar belakang pendidikan  dan pendapatan 

terhadap  pDaftar Pustaka konsumen. Penelitian ini adalah kuantitatif dengan 200  

sampel responden Pizza dan  KFC,  metode  simple  random  sampling.  Pengumpulan  

data  melalui kuesioner  skala  likert.  Data  dianalisis  menggunakan  Analisis  

Korelasi,  Uji-T Berbeda & Uji-F  (Anova),  dan Analisis Multivariat  Analisis  Varian 

(Manova). Hasil penelitian menemukan bahwa secara keseluruhan tingkat rata-rata 

persepsi responden terhadap label halal baik. Hasil pengujian hipotesis menemukan 

bahwa persepsi  label  halal  positif  dan  berpengaruh  signifikan  terhadap  pDaftar 

Pustaka. Kemudian  hasil  analisis  perbedaan  persepsi  menemukan  bahwa  terdapat 

perbedaan yang signifikan antara persepsi label halal konsumen berdasarkan jenis 

kelamin,  agama,  latar  belakang  pendidikan,  sedangkan  berdasarkan  tingkat 

pendapatan, tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Analisis hasil yang berlaku, 

menemukan bahwa ada perbedaan yang  signifikan  persepsi persepsi  label halal pada  

karakteristik pDaftar Pustaka pembelian  konsumen:  jenis  kelamin, agama,  latar 

belakang pendidikan, dan pendapatan. 

  

Pendahuluan 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang mesti 

dipenuhi agar dapat menjalankan kehidupan sehari hari dengan baik. Perbedaaan 

jenis kelamin, usia, pekerjaan, keadaan,dan lain nya menyebabkan kebutuhan 

makanan setiap manusia itu berbeda. Tak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita 

tidak terlepas dari kegiatan pemenuhan kebutuhan makanan. Oleh karena itu, banyak 

perusahaan atau produsen yang berusaha memenuhi kebutuhan makanan tersebut 

dengan mengembangkan beragam jenis dan inovasi produk. Inovasi produk ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen yang 

diharapkan akan memilih produknya secara berkelanjutan. Konsumen dapat 

melakukan berbagai cara dalam pemilihan produk makanan yang dianggap paling 

memenuhi kepuasan kebutuhannya. Kepuasan tidak hanya diperoleh dari kondisi 

fisik produk melainkan juga ketenangan batin yang dirasakan konsumen ketika 
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mengkonsumsinya. Salah satunya adalah kepuasan yang disebabkan oleh perasaan 

tenang mengkonsumsi makanan yang telah dijamin bahan dan kehalalaannya. 

Jaminan kehalalan makanan merupakan hal yang sangat sering dan urgen 

diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jumlah 

mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim. Meskipun pada hakikatnya 

konsep makanan halal dan baik bukan hanya untuk umat Islam saja melainkan untuk 

masyarakat keseluruhan. (M Nusran, Triana, Raehana, Damis, & ..., 2018) 

Konsep tentang makanan halal dan baik diatur dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 

168, dimana dalam ayat tersebut termaktub makanan halal dan baik untuk seluruh 

umat manusia.  “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” (Al Baqarah: 168) 

Dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan manusia untuk hanya memakan 

makanan yang halal lagi baik. Halal disini berarti bahan atau jenis makanannya, 

sedangkan thayyib atau baik berarti kebersihan dan kesehatannya yang biasa disebut 

dengan higienis. Secara global, permintaan konsumsi makanan halal meningkat 

secara pesat sejalan dengan ekspansi 2,1 miliar populasi muslim di seluruh dunia. 

Perkembangan pasar halal di seluruh dunia adalah sekitar USD 2,1 Triliun dan pada 

tahun 2011 diperkirakan bahwa perkembangan pasar untuk sektor makanan halal 

adalah USD 661 milyar (World Halal Forum, 2011). Indonesia merupakan negara 

dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di Asia Tenggara yakni sebesar 

207.176.162 (www.bps.go.id). Indonesia dengan populasi penduduk mayoritas 

muslim merupakan pasar potensial yang besar bagi berbagai produsen barang dan 

jasa. Secara umum konsumen muslim akan memiliki sikap yang positif terhadap 

produk-produk yang menggunakan pendekatan halal. Meskipun masingmasing 

konsumen muslim memiliki kadar kepatuhan terhadap syariah yang berbeda-beda. 

     Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah beragama islam, sehingga ajaran 

islam mewarnai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungannya dangan 

makanan dan minuman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung 

sangat cepat. Dalam hitungan menit saja dapat gerjadi banyak sekali perkembangan 

dan kemajuan di berbagai bidang. Mungkin hanya masyarakat di daerah sangat 

terpencil dan statis saja yang paling sedikit tersentuh oleh dampak perkembangan ini. 

     Perkembangan yang demikian cepat berpengaruh pula pada makanan manusia 

secara global. Pada awal kemerdekaan pemerintah dan pengusaha makanan 

melakukan transaksi bahan mentah atau produk makanan masih sedikit jumlah 

variasinya, sehingga masalah yang muncul karenanya juga sangat terbatas. akan 

tetapi pada saat ini karean perkembnagn teknologi di bidang makanan serta 

kemudahan dan cepatnya transportasi dan komunikasi, tentu diperlukan pencermatan 

yang lebih baik bukan hanya aspek teknologi namun juga aspek budayanya. dalam 

hal ini aspek kehalalan bahan dan produk makanan. Untuk melindungi masyarakat 

dari makanan dan tidak memenuhi standar dan persyaratan kesehatan, pemerintah 

melakukan pengawasan agar makanan yang beredar tidak menimbulkan dampak 

yang tidak dikehendaki. 

Namun demikian pada hakekatnya mutu dan keamanan serta kehalalan makanan 

adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri/pengusaha/pedagang 

makanan dan konsumen. Agar pengawasan makanan tersebut berhasil guna, yang di 

tunjang oleh peraturan-peraturan perundangan yang mempunyai aspek legal. Dengan 
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demikian rambu-rambu yang menyangkut mutu, keamanan serta kehalalan makanan 

tersebut benar-benar ditaati oleh semua pihak. Sehubungan dengan perundangan 

yang menyangkut makanan halal, hingga saat ini telah diterbitkan peraturan oleh 

instansi terkait baik dari segi produksi maupun dikstribusi makanan halal tersebut. 

Dalam hal ini tentu saja pemerintah tidak berdiri sendiri, akan tetapi di tunjang oleh 

organisasi nono pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dorongan 

dari organisasi-organisasi konsumen lain. 

     Telah terbukti, umat islam sangat marah, jika prinsip ajaran agamanya dijadikan 

obyek penipuan, dan usaha tertentu meremehkan vbahkan menghina. Heboh 

makanan haram selama satu bulan (oktober 1998) terus berkepanjangan. Menkes, 

Menag, Menperindag, DPR dan MUI. sudah turun tangan menenangkan umat islam, 

tetapi umat islam belum puas. Sampai Presidenpun sudah ikut urun rembung. Sekali 

lagi tetap umat islam menuntut jaminan makanan halal yang jelas tanda-tandanya 

untuk jual di pasaran. Betapa tersengatnya hati umat islam indonesia, ketika bersedar 

kabar beberapa jenis makanan: Biskuit (dalam berbagai merek), coklat,jelly, susu, ice 

cream, kecap dan masih banyak lagi, Konon telah di buktikan oleh penelitian seorang 

Dosen di Malang Tri Susanto, bahwa mengandung unsur haram.Tegasnya, unsur itu 

berasal dari babi. 

     Kabar ini bertambah bumbu dan keterangannya. Umat islam semakin bertambah 

resah. Ibu-ibu rumah tangga, mengucapkan istighfar dan buru-buru membuang susu 

dancownya, karena merek ini di sebut-sebut mengandung bahan babi. Beberapa pasar 

sawalayan besar di lima wilayah jakarta, melakukan aksi pengamanan secara besar-

besaran (untuk menarik ke gedung), jenis-jenis makanan yang di sebut oleh koran 

pagi ibukota, mengandung unsur haram. Shortening bisa juga disebut dari sumber 

hewani (biasanya disebut dari lemak babi). Jenis yang satu ini memang biasa 

diedarkan di daratan eropa. Artinya, setiap makanan yang mengandung shortening 

(dan khususnya di edarkan di eropa) tentu mengandung babi. 

Bahan lain yang di anggap mengandung unsur haram adalah gelatin, yang biasanya 

di campurkan untuk pembuatan coklat, ice cream, susu, dan jelly. Bahan ini di buat 

dari bahan tulang, kulit, dan otot hewan yang direbus dan diambil sarinya. Di Eropa, 

makanan mengandung gelatin terbuat dari babi. tetapi di indonesia, melalui Dirjen 

POM (Pengawasan obat dan makanan) Depkes. Slamet Susilo dijelaskan bahwa : 

Gelatin yang beredar di indonesia terbuat dari sapi dan telah di buktikan oleh 

pengimportnya dengan sertifikat. 

Adanya jelas kiranya, jika pemerintah kali ini melakukan pengujian ulang secara 

ilmiah melalui laboratorium tehadap setiap makanan/minuman, alat cosmetika, yang 

akhir-akhir inidisebut-sebut mengandung unsur haram. Pengujian dengan tim 

mengikutsertakan MUI dan berbagai organisasi masa islam untuk ikut menjadi saksi 

     Pengertian Produk Halal Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan 

pokok manusia, dari sisi bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung 

sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang terpenting dalam menjanjikan makanan 

dan minuman sebagi lahan bisnis berusaha keras jangan sampai tercampur unsur yang 

merugikan orang lain (beracun, kadarluarsa dan haram).  Makan merupakan aktifitas 

yang dipandang dari segi dzat dan hakikatnya adalah tunggal. Adapun jika disebut 

buruk, maka hal tersebut hanyalah karena membawa implikasi buruk, atau memang 

sebab-sebabnya buruk. Pada hakikatnya mengkonsumsi daging babi atau darah sama 

dengan mengkonsumsi nasi. Tetapi daging babi dan darah diharamkan karena 
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membawa pengaruh yang amat buruk. Menurut hukum Islam, secara garis besar 

perkara (benda) haram terbagi men-jadi dua, haram li-zatih dan haram li-gairih. 

Kelompok pertama, subtansi benda tersebut diharamkan; sedangkan yang kedua, 

subtansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya 

tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua 

terbagi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penangananya tidak dibenarkan oleh 

ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak dipotong secara syar‟i, sedangkan yang 

kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh 

agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan sebagainya. Mengenai benda haram ini 

di jelaskan, antara lain dalam firman Allah.18 Barang yang haram karena sifat-

sifatnya atau sebab memperolehnya atau oleh sebab keduanya, tidak dapat dihalalkan 

lagi. Sebaliknya barang yang telah halal karena sifat-sifatnya, maka tidak dapat 

diharamkan kecuali berdasarkan cara (sebab) memperolenya.(Muhammad Nusran, 

Gunawan, Razak, Numba, & Wekke, 2018) 

     Produk halal menjelaskan bahawa produk halal adalah Produk yang telah 

dinyatakan halal sesuai dengan syariat.20 Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan 

bahwa : “Panganan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan 

yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan 

baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya 

termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetik dan iridasi 

pangan, dan yang pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama 

Islam”. Setiap musim meyakini bahwa Islam adalah salah satu agama yang membawa 

petunjuk kebaikan bagi umat manusia. Islam memberikan petunjuk kepada manusia 

dalam setiap kehidupannya termasuk dalam hal makanan. Seorang Muslim harus 

memakan makanan yang sehat dan halal. Artinya : “Dan menghalalkan bagi mereka 

segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (QS. Al-A‟raf: 

157).22 

     Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan 

siksaan. 24 Kehalalan untuk melakukan atau memakan sesuatu telah ditetapkan 

secara jelas dalam nash Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. 25 Halal dapat ditinjau 

dari segi pandangan hukum dan thayyib yaitu yang melekat pada materi (Produk). 

Oleh karena itu halal harus mencakup dua aspek, yaitu halal secara lahiriah dan 

batiniah. Halal secara lahiriah dikaitkan dengan yang dapat diketahui dengan panca 

indera, khususnya penglihatan, penciuman dan pendengaran. Menyangkut status 

kesehatan, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Di samping itu, peralatan yang 

dipergunakan pada proses pembuatan produk tersebut tidak digunakan juga untuk 

mengolah suatu bahan yang haram. Jenis bahan baku, pekerja dan teknik 

mengerjakan harus memenuhi kriteria halal. Dalam Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, dijelaskan bahwa produk merupakan 

barang dan/ jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk 

kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, 

digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pengertian produk halal 

adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.(Muhammad Nusran, 

Dahlan, Rauf, Nur, & Ahmad, 2018) 

     Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 
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hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi konsumen berangkat dari 

pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi 

atau tidak. Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada perorangan 

saja tetapi juga menyangkut suatu badan hukum. Perlindungan konsumen adalah 

istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan 

kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari halhal yang 

merugikan konsumen itu sendiri 

     Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 

1 ayat (1) menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui 

undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-

wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-undang 

Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak 

dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika 

ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan asas kemanfaatan, 

keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian 

hukum. 

     Kata ”halal” dan ”haram” merupakan istilah Al Quran dan ini digunakan dalam 

berbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan 

dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Muhammad 

Shalallahu alaihi Wasallam. Halal secara bahasa, artinya sesuatu yang dibolehkan 

menurut syariat. Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi 

penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.” 

Menurut Abû Ja„far al-Tabârî (224-310 H), lafaz halâl berarti terlepas atau terbebas. 

Dari kalangan ulama kontemporer, seperti Yusuf alQaradhawî, mendifniskan halal 

sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah 

memperbolehkan untuk dikerjakan. Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat 

ditarik kesimpulan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk (i) 

dilakukan, (ii) digunakan, atau (iii) diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan 

yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian 

cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang. Dasar yang 

digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, 

tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal lagi thayyib (baik) tercantum dalam 

Alquran dan Hadis. Contoh perintah untuk mengonsumi dan memanfaatkan yang 

halal yaitu: al-Baqarah [2]: 168 dan 172, Q.s. al-Nahl [16]: 412, al- Mâidah [5]: 87 

dan 88, al-Anfâl [8]: 69, alNahl [16]:114. Dalam ayat-ayat ini kata ”halal” menjadi 

dasar perintah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Menurut 

MUI, syarat kehalalan sebuah produk adalah pertama, tidak mengandung DNA babi 

dan bahan- bahan yang berasal tradisional dari babi. Kedua, Tidak mengandung 

bahan-bahan yang diharamkan seperti; darah hewan. Ketiga, Semua bahan yang 

berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat islam. Keempat, Semua tempat 

penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh 

digunakan untuk daging babi; jika pernah digunakan untuk daging babi atau barang 
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yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur 

menurut syariat. (Muhammad Nusran, Dahlan, Rauf, Nur, & Ahmad, 2018) 

     Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim 

untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. 

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan 

kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal MUI ini 

merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan 

produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Lembaga Pengkajian Pangan, 

Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM 

MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan 

memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan 

produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi 

pengajaran agama islam yakni boleh atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat 

Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, 

merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat Pembentukan 

LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada 

tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan 

pemeriksaan dan sertifikasihalal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI 

menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota 

Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan 

MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan 

Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang 

menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan 

pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Dalam proses 

dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan Perguruan Tinggi di 

Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. 

Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Univeristas Wahid Hasyim Semarang, serta 

Universitas Muslimin Indonesia Makasar. Sedangkan kerjsama dengan lembaga telah 

terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur 

Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan 

POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal 

pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.(Muhammad Nusran, 

Gunawan, Razak, Numba, & Wekke, 2018) 

     Kini, dalam usianya yang ke-28 tahun, LPPOM MUI semakin menunjukkan 

eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional 

maupun internasional. Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang 

serta dimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi 

oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 42 lembaga 

dari 25 negara (halalmui.org) Menurut penelitian Zailani, Omar, dan Kepong (2011) 

menyatakan sertifikasi halal sebagai bentuk pengujian terhadap makanan mulai dari 

persiapan, penyembelihan, pembersihan, proses, perawatan, pembasmian kuman, 

penyimpanan, pengangkutan, sebaik mungkin sebaik praktik manajemennya. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal (halal 

certification) adalah persoalan pokok yang berasal dari prinsip agama Islam dan 

prosedur yang membuktikan bahwa suatu produk harus bagus, aman, dan pantas 

untuk dikonsumsi umat muslim. Sertifikasi halal menjamin keamanan suatu produk 

agar bisa dikonsumsi umat muslim. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 69 

tahun 1999 tentang label halal dan iklan menyebutkan label adalah setiap keterangan 

mengenai pangan yang berbentuk gambar,tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk 

lain yang disertakan pada pangan , dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau 

merupakan bagian kemasan pangan. Berikut adalah label halal resmi dari MUI 

     Bahan makanan adalah bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam produk 

makanan. Dalam perspektif Islam, bahan produk dapat mencakup beberapa isu yang 

perlu dipertimbangkan yaitu perhatian konsumen pada bahan dan kualitas serta 

keamanan isi makanan. Itulah sebabnya pengetahuan tentang bahan produk menjadi 

penting sebagai pertimbangan konsumen dalam memilih produk. Dalam pemikiran 

Islam, makanan halal tidak hanya persoalan tentang mengandung bagian hewan yang 

tidak halal untuk dimakan atau digunakan oleh umat Islam. Namun, ada juga kriteria 

tertentu yang harus dianggap seperti makanan halal juga mencakup aspek 

keselamatan dan kualitas yang sangat terkait dengan penanganan, pengolahan, 

peralatan, alat bantu pengolahan, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi 

dan ritel (Ardayanti, Nashril & Helmi, 2013) 

     Keputusan Pembelian Konsumen merupakan sebuah tindakan yang dilakukan 

konsumen untuk membeli suatu produk. Setiap produsen pasti menjalankan berbagai 

strategi agar konsumen memutuskan untuk memberli produknya. keputusan 

pembelian menurut Kotler (2009), adalah tindakan dari konsumen untuk mau 

membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen 

selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk sudah yang sudah dikenal oleh 

masyarakat. Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen 

melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, (1) pengenalan masalah, (2) pencarian 

informasi. (3) evaluasi alternatif, (4) keputusan membeli atau tidak, (5) perilaku 

pascapembelian. Pengertian lain tentang Keputusan pembelian menurut Schiffman 

dan Kanuk (2000) adalah “the selection of an option from two or alternative choice”. 

Dapat diartikan, keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang dimana dia 

memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang mesti dipenuhi agar 

dapat menjalankan kehidupan sehari hari dengan baik. Perbedaaan jenis kelamin, 

usia, pekerjaan, keadaan,dan lain nya menyebabkan kebutuhan makanan setiap 

manusia itu berbeda. Tak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari 

kegiatan pemenuhan kebutuhan makanan. Oleh karena itu, banyak perusahaan atau 

produsen yang berusaha memenuhi kebutuhan makanan tersebut dengan 

mengembangkan beragam jenis dan inovasi produk. Inovasi produk ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen yang diharapkan akan 

memilih produknya secara berkelanjutan. Konsumen dapat melakukan berbagai cara 

dalam pemilihan produk makanan yang dianggap paling memenuhi kepuasan 

kebutuhannya. Kepuasan tidak hanya diperoleh dari kondisi fisik produk melainkan 

juga ketenangan batin yang dirasakan konsumen ketika mengkonsumsinya. Salah 

satunya adalah kepuasan yang disebabkan oleh perasaan tenang mengkonsumsi 
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makanan yang telah dijamin bahan dan kehalalaannya. Jaminan kehalalan makanan 

merupakan hal yang sangat sering dan urgen diperbincangkan oleh masyarakat 

Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jumlah mayoritas penduduk Indonesia merupakan 

muslim. Meskipun pada hakikatnya konsep makanan halal dan baik bukan hanya 

untuk umat Islam saja melainkan untuk masyarakat keseluruhan. (M Nusran, Triana, 

Raehana, Damis, & ..., 2018) 

     Konsep tentang makanan halal dan baik diatur dalam Alquran surat Al Baqarah 

ayat 168, dimana dalam ayat tersebut termaktub makanan halal dan baik untuk 

seluruh umat manusia.  “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” (Al Baqarah: 

168) Dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan manusia untuk hanya memakan 

makanan yang halal lagi baik. Halal disini berarti bahan atau jenis makanannya, 

sedangkan thayyib atau baik berarti kebersihan dan kesehatannya yang biasa disebut 

dengan higienis. Secara global, permintaan konsumsi makanan halal meningkat 

secara pesat sejalan dengan ekspansi 2,1 miliar populasi muslim di seluruh dunia. 

Perkembangan pasar halal di seluruh dunia adalah sekitar USD 2,1 Triliun dan pada 

tahun 2011 diperkirakan bahwa perkembangan pasar untuk sektor makanan halal 

adalah USD 661 milyar (World Halal Forum, 2011). Indonesia merupakan negara 

dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di Asia Tenggara yakni sebesar 

207.176.162 (www.bps.go.id). Indonesia dengan populasi penduduk mayoritas 

muslim merupakan pasar potensial yang besar bagi berbagai produsen barang dan 

jasa. Secara umum konsumen muslim akan memiliki sikap yang positif terhadap 

produk-produk yang menggunakan pendekatan halal. Meskipun masingmasing 

konsumen muslim memiliki kadar kepatuhan terhadap syariah yang berbeda-beda. 

     Pengertian Produk Halal Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan 

pokok manusia, dari sisi bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung 

sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang terpenting dalam menjanjikan makanan 

dan minuman sebagi lahan bisnis berusaha keras jangan sampai tercampur unsur yang 

merugikan orang lain (beracun, kadarluarsa dan haram).  Makan merupakan aktifitas 

yang dipandang dari segi dzat dan hakikatnya adalah tunggal. Adapun jika disebut 

buruk, maka hal tersebut hanyalah karena membawa implikasi buruk, atau memang 

sebab-sebabnya buruk. Pada hakikatnya mengkonsumsi daging babi atau darah sama 

dengan mengkonsumsi nasi. Tetapi daging babi dan darah diharamkan karena 

membawa pengaruh yang amat buruk. Menurut hukum Islam, secara garis besar 

perkara (benda) haram terbagi men-jadi dua, haram li-zatih dan haram li-gairih. 

Kelompok pertama, subtansi benda tersebut diharamkan; sedangkan yang kedua, 

subtansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya 

tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua 

terbagi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penangananya tidak dibenarkan oleh 

ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak dipotong secara syar‟i, sedangkan yang 

kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh 

agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan sebagainya. Mengenai benda haram ini 

di jelaskan, antara lain dalam firman Allah.18 Barang yang haram karena sifat-

sifatnya atau sebab memperolehnya atau oleh sebab keduanya, tidak dapat dihalalkan 

lagi. Sebaliknya barang yang telah halal karena sifat-sifatnya, maka tidak dapat 



171 

diharamkan kecuali berdasarkan cara (sebab) memperolenya.(Muhammad Nusran, 

Gunawan, Razak, Numba, & Wekke, 2018) 

 

Metode Penelitian 

     Pada penelitian ini jumlah ibu rumahtangga muslim tidak diketahui dengan pasti 

sehingga untuk menghitung jumlah sampel minimum yang dibutuhkan menggunakan 

formula Lemeshow untuk populasi yang tidak diketahui. sehingga jika berdasarkan 

rumus tersebut maka n yang didapatkan adalah 96,04 = 100 orang sehingga pada 

penelitian ini penulis mengambil data dari sampel sejumlah 100 orang.  

     Penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu salah satu teknik sampling 

non random sampling. Teknik ini dipilih karena populasi dan sampel yang diambil 

memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut yaitu merupakan Ibu 

rumahtangga yang merupakan konsumen atau pengguna produk makanan halal yang 

berusia lebih dari 17 tahun dan berdomisili di Makassar 

     Penelitian ini menggunakan instrumen angket atau kuesioner. Data dikumpulkan 

dari para responden dengan menggunakan kuesioner dengan skala Likert yang 

nantinya digunakan untuk mengukur pengaruh sertifikasi halal dan bahan makanan 

terhadap keputusan pembelian produk makanan oleh ibu rumhatangga muslim. 

Instrumen penelitian ini berisi sebanyak 31 item butir peryataan yang diperoleh dari 

penelitian 

 

Pembahasan 

Hasil deskriktif tentang tingkat persepsi label halal menunjukkan bahwa 

sebagian  besar jawaban  responden  adalah  setuju  pada  sebagian  besar  item 

pertanyaan.  Nilai rata-rata  keseluruhan menunjukkan angka 3,88  berarti  secara 

keseluruhan rata-rata tingkat persepsi responden terhadap label halal adalah baik 

karena berada pada interval 3,41-4,20. Tingkat persepsi yang paling baik terjadi pada 

definisi halal adalah semua makanan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam 

dengan  rata-rata  4,42 (Sangat baik).  Sedangkan tingkat persepsi terendah responden 

terjadi pada item tentang ingatan lebel halal ketika akan mengkonsumsi makanan 

dengan rata-rata sebesar 3,62 walaupun masih dalam kriteria yang baik. Berdasarkan 

analisis korelasi yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy)  sebesar  

0,265  dan  probabilitas  sebesar  0,000  <  0,05.  Dengan  demikian terdapat  pengaruh  

positif  dan  signifikan  antara  persepsi  label  halal  dengan pDaftar Pustaka  beli.  

Semakin  baik  persepsi  konsumen  terhadap  label  halal,  maka pDaftar Pustaka beli  

konsumen juga  semakin meningkat.  Dengan  demikian  hipotesis pertama yang 

menyatakan “terdapat pengaruh antara persepsi label halal terhadap pDaftar Pustaka  

beli  konsumen di  Restoran  Kentucky Fried  Chicken (KFC) di Makassar” dapat 

didukung. 

Secara keseluruhan setiap responden memiliki pemahaman yang baik tentang label 

halal baik dilihat dari sisi karakteristiknya, yaitu jenis kelamin, agama, latar belakang 

pendidikan dan pendapatan konsumen. Penelitian ini menggaris bawahi persepsi  

tentang  label  halal  dari  sisi  konsumen  Muslim  dan  konsumen  non-Muslim,  baik  

dari  sisi  agama  maupun  latar  belakang  pendidikan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  

persepsi label  halal  tidak hanya dipahami oleh  konsumen Muslim  atau  konsumen  

yang  berlatar  belakang  pendidikan  Islam  saja,  namun konsumen non-Muslim pun 

dan yang berlatar pendidikan berbasis umum hingga berbasis  agama  selain  Islam  
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memiliki  persepsi  positif  terhadap  label  halal, sekalipun pemahamannya tidak 

sebaik konsumen Muslim. Mengingat  bahwa  negara  Indonesia  merupakan  negara  

dengan  mayoritas penduduk beragama Muslim, namun demikian di Indonesia juga 

terdapat banyak penduduk  non-Muslim.  Dimana  penduduk  non-Muslim  di  

Indonesia  hidup berdampingan dengan mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia, 

sehingga logo label halal MUI bukan lagi merupakan hal  yang asing. Logo label halal 

secara tidak langsung membentuk persepsi konsumen terhadap label halal tersebut 

tidak hanya kepada  konsumen Muslim namun  juga konsumen non-Muslim. 

Sehingga walaupun responden yang diteliti dalam  penelitian tidak seluruhnya 

merupakan masyarakat  muslim  yaitu terdapat 30%  konsumen non  muslim, namun  

mereka memahami  dengan baik  apa  yang  dimaksud  dengan label  halal.  Dimana 

label halal merupakan surat keterangan halal (Fatwa halal)  atas  suatu produk 

panganyang dibuat secara tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa di Indonesia. Hasil 

pengujian hipotesis  pertama menemukan  bahwa persepsi  tentang label halal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pDaftar Pustaka beli. Hal ini berarti 

semakin  besar  persepsi  konsumen tentang  label  halal maka  pDaftar Pustaka  

belinya akan  semakin meningkat.  Produk halal  memiliki kualitas yang relatif  baik 

dan mempengaruhi  baik  dari  segi  agama,  hambatan  mengkonsumsi,  dan  sikap 

 

Kesimpulan 

Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  dari  200  responden yang  diteliti 

dalam penelitian  ini  rata-rata  memberikan  persepsi  sebesar  3,88  berarti  secara 

keseluruhan rata-rata tingkat persepsi responden terhadap label halal adalah baik 

karena  berada  pada  interval  3,41–4,20.  Tingkat  pemahaman  yang  paling  baik 

terjadi pada definisi halal adalah semua makanan yang boleh dikonsumsi menurut 

syariat  Islam  dengan  rata-rata  4,42  (Sangat  baik).  Sedangkan  tingkat  persepsi 

terendah  responden  terjadi  pada  item  tentang  ingatan  lebel  halal  ketika  akan 

mengkonsumsi  makanan  dengan  rata-rata  sebesar  3,62  walaupun  masih  dalam  

kriteria yang baik.  
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#19 

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk 

Makanan Berlabel Halal 
Annisa Asrianti, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.Bentuk perlindungan konsumen 

adalah LPPOM MUI menerbitkan sertifikasi halal kepada beberapa produk, dan 2. 

Bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dengan cara 

survey pasar dan melakukan mekanisme pelaporan implementasi, dan jika ditemukan 

perusahaan yang telah diberikan sertifikasi halal dan mengubah status produksinya 

menjadi sampai berubahnya status kehalalannya, maka tanpa adanya surat 

peringatan, sertifikasi halalnya akan dicabut dan dipublikasikan. Dan juga setiap 

perusahaan wajib melaporkan kondisi produk setiap enam bulan sekali kepada 

LPPOM MUI. Implikasi penelitian ini, Perlindungan kesehatan masyarakat atas obat 

dan makanan yang dikomsumsi, salah satunya melalui sertifikasi halal. Konsumen 

muslim semakin kritis, konsumen tidak sekedar menuntut produk yang higenis dan 

terjamin kandungan gizinya, tetapi juga masyarakat muslim,menuntut kehalalannya. 

Label halalpun menjadi kunci pokok bagi masyarakat untuk memutuskan apakah 

akan membeli atau tidak pada suatu produk. Label halal merupakan keharusan. 

Semenarik apapun makanan itu, jika tidak memiliki Label Halal, maka sebaiknya di 

tinggalkan dan tidak di beli dan di komsumsi 

 

Pendahuluan 

Perkembangan      ekonomi       ditandai       dengan       adanya       perubahan-

perubahan   yang  menyebabkan  perusahaan  akan  menghadapi  berbagai   kendala   

di   dalam perkembangan   bisnisnya.   Kondisi   pertumbuhan   bisnis    dapat    dilihat    

dari bermunculanya    perusahaan-perusahaan    dengan    produk    yang     sejenis     

sebagai   pesaing,   sehingga   akan   terjadi   persaingan    yang    semakin    ketat    

memperebutkan pangsa    pasar.    (Husein    Umar,    2005).    Setiap    perusahaan    

yang    sejenis    akan    saling       mengungguli       dan       saling       mengembangkan       

hasil        produksinya   dengan  harapan  dapat  lebih  berkualitas  dari  para  

pesaingnya.  Agar   dapat   bersaing   dengan produk  pesaing,  suatu  perusahaan  

melaksanakan  teknik-teknik  atau  strategi pemasaran    yang    baik    sehingga    

dengan    strategi     bersaing     yang     tangguh perusahaan      akan      mampu      

merebut       ataupun       mempertahankan       posisi perusahaan    yang    terbaik    di    

dalam    pasar    tujuannya.    (Purnomo,     2001).     Pemasaran   perlu   mendapat   

perhatian   serius   oleh   para   pemilik   bisnis   terutama   didalam  proses   penetapan   

strategi   dalam   bidang   pemasaran.   Apalagi   kondisi   persaingan   yang    semakin    

ketat    seperti    saat    ini,    kemampuan    untuk    merebut  pangsa    pasar    akan    

mempengaruhi    kelangsungan    hidup    bisnis     itu     sendiri.  Keadaan   ini   tidak   

terkecuali   sedang   dihadapi   oleh   UKM    Multi    Kue    yang merupakan  salah  

satu  unit  usaha  yang  memproduksi   kue   bagea   di   Kota   Palopo.   Adanya    

penurunan    volume     penjualan     yang     dialami     UKM     Multi     Kue    ditengah    

ketatnya    persaingan    menjadi    sebuah     masalah     besar     bagi   keberlangsungan   

hidup   bisnis   UKM    Multi    Kue.    Dalam    upaya    meningkatkan  volume   
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penjualan,   dibutuhkan   strategi    pemasaran    dengan    melakukan    analisis    

strategi   terlebih   dahulu    terhadap    variable    bauran    pemasaran    (produk,    

harga,   tempat,    promosi,    orang,    proses    dan    lingkungan    fisik)    yang    

diterapkan    oleh  UKM Multi Kue. Analisis dari bauran pemasaran dilakukan untuk 

mengetahui variable yang paling berpengaruh terhadap terhadap volume penjualan 

sehingga dapat ditentukan kekuatan, kelemahan, ancaman serta peluang yang akan 

menjadi strategi bersaing dalam meningkatkan volume penjualan. 

 

Metode Penelitian 

Agar suatu penelitian dapat bersifat objektif maka dalam mengambil kesimpulan 

harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, 

menggunakan metode penelitian  kuantitatif,    dimana   penelitian  ini  menghasilkan  

data  yang  berbentuk  angka-angka   dan   diolah  komputer menggunakan program 

SPSS 
 

Pembahasan 

Adapun peranan LPPOM MUI berdasarkan hasil keterangan wawancara 

oleh bapak Tajuddin Abdullah selaku Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan 

Langkah awal untuk sertifikasi, menunggu dari perusahaan dan masih bersifat 

sukarela. Dan setelah mengisi formulir jaminan halal ini yang bisa membuat 

perusahaan mempertahankan konsistensi perodaknya, setelah itu barulah diaudit 

apakah benar yang telah dilampirkan sudah benar atau sesuai. Baru dibuatkan yang 

mananya rapat auditor, dan dikalau terdapat masalah barulah diperintah untuk 

memperbaiki, setelah rapat auditor barulah diangendakan rapat komisi fatwa, setelah 

rapat komisi fatwa barulah dapat diketahui apakah produk tersebut dikatakan halal 

ataupun tidak. LPPOM MUI membantu komisi fatwa untuk melihat produk itu, 

komisi fatwa tidak mengetahui bahan-bahan dari prodak itu. Maka dari itu LPPOM 

MUI mengadakan auidit untuk komisi fatwa mengetahui produk dapat di jamin 

kehalalannya ataupun tidak. Peranan perlindungan ke konsumen, selalu aktif 

menghimbau mensosialisasikan terutama kepada masyarakat muslim agar untuk 

selektif dalam mengonsumsi makanan, selalu 

memperhatikan yang bersertifikasi halal. Berusaha menghimbau kepada perusahaan 

untuk melakukan proses produksi sesuai aturan yang berlaku supaya peroduknya 

konsisten kepada kehalalannya. Tetapi harapanya tetap kepada produsennya. 

Kemudian dapat diketahui yang menjadi indikasi bahwa produk makanan tersebut 

tidak memiliki sertifikasi halal yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI yaitu 

Indikasinya LPPOM MUI mengeluarkan dari komisi fatwa terdapat jenis logo label 

halal yang dibuat secara khusus, nomor registrasi, dan nomor perusahaan, karena 

seringkali ditemukan hanya logo halal saja, sebenarnya itu tidaklah sah, yang sah itu 

adalah logo halal dari komisi fatwa. 

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh 

LPPOM MUI Sulawesi Selatan di kota Makassar 

Setelah terdapat logo dan nomor registrasi, LPPOM MUI dapat menjamin kehalalan 

dari suatu produk. Karena penelitian dilakukan mencangkup dari setiap bahan yang 

pergunakan dan cara pembuatan atau pengolahannya dari perusahaan. Tetapi 

LPPOM MUI tidak jamin kehalalan suatu produk yang hanya memiliki label logo 

dan tidak disertakan nomor registrasi. 
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Kesimpulan 

1. Bentuk perlindungan konsumen adalah LPPOM MUI menerbitkan sertifikasi 

halal kepada beberapa produk. 

2. Bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dengan 

cara survey pasar dan melakukan mekanisme pelaporan implementasi, dan jika 

ditemukan perusahaan yang telah diberikan sertifikasi halal dan mengubah status 

produksinya menjadi sampai berubahnya status kehalalannya, maka tanpa 

adanya surat peringatan, sertifikasi halalnya akan dicabut dan dipublikasikan. 

Dan juga setiap perusahaan wajib melaporkan kondisi produk setiap enam bulan 

sekali kepada LPPOM MUI. 
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#20 

Analisis Pengembangan Industri Halal Terhadap Produk 

Makanan & Minuman Di Luwu Timur 
Ravella, Muhammad Nusran 

 

 

Pengantar 

Industri pangan halal merupakan salah satu sektor perekonomian yang sangat 

potensial. Industri ini mengalami perkembangan global yang sangat pesat. Indonesia 

merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Selain itu, 

negara ini juga memiliki berbagai potensi besar dalam mengembangkan industri 

pangan halalnya di kancah global. Namun, berbagai permasalahan dan bentuk 

regulasi yang ada, membuat Indonesia masih belum mampu bersaing dengan negara-

negara lain. Oleh karenanya, penelitian ini mencoba menggali berbagai peluang dan 

tantangan industri pangan halal terhadap perekonomian di Luwu Timur.  

Mengkonsumsi suatu produk tidak boleh sembarangan, karena kita tidak tahu apa saja 

kandungan yang terdapat pada produk tersebut. Apalagi  masa pandemik Covid-19 

dan masa new normal  kita disarankan untuk mengkomsumsi makan bersifat protektif 

yang dapat membantu meningkatkan sistem imun.  

Oleh karena itu, masyarakat sebagai konsumen harus teliti dan kritis terhadap suatu 

produk yang akan di konsumsi. Konsumen tidak hanya sekedar menuntut produk 

yang terjamin kandungan gizinya, namun juga keamanannya. Bagi konsumen muslim 

produk yang aman bukan hanya sekedar terbebas dari cemaran fisik, kimia, maupun 

mikrobiologi. Namun juga ada satu unsur yang hakiki, yaitu aman dari bahaya barang 

yang diharamkan atau diragukan [1] 

Keywords: pengembangan, industri halal, makanan, minuman 

 

Pendahuluan 

     Halal artinya disahkan, dibolehkan dan diizinkan. Makanan atau minuman yang 

halal artinya adalah makanan yang sah (boleh) dikonsumsi, halal zatnya dan halal 

cara memperolehnya. Sedangkan haram artinya larangan (dilarang oleh agama). Jadi 

makanan dan minuman haram artinya dilarang oleh agama untuk dikonsumsi manusia 

(Zulaikah & Kusumawati 2005). [2] 

Mengkonsumsi suatu produk tidak boleh sembarangan, karena kita tidak tahu apa saja 

kandungan yang terdapat pada produk tersebut. Oleh karena itu, masyarakat sebagai 

konsumen harus teliti dan kritis terhadap suatu produk yang akan di konsumsi. 

Konsumen tidak hanya sekedar menuntut produk yang terjamin kandungan gizinya, 

namun juga keamanannya. Bagi konsumen muslim produk yang aman bukan hanya 

sekedar terbebas dari cemaran fisik, kimia, maupun mikrobiologi. Namun juga ada 

satu unsur yang hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan atau 

diragukan.  

Konsep kehalalan di kehidupan masyarakat indonesia sudah diterapkan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Halal di peruntukkan bagi suatu yang baik, dan bersih 

untuk dimakan atau dikonsumsi oleh manusia menurut syariat islam. Lawan halal 

adalah haram, yaitu tidak di benarkan menurut ajaran agama islam. Allah telah 
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menegaskan dalam AlQur’an surat Al Maidah 3:Artinya: “Diharamkan bagimu 

(memakan) bangkai, darah, dan daging babi”. [3] 
 

Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan 

indusri halal terhadap produk makanan dan minuman di Luwu Timur  

 

Tinjauan Pustaka 

     Perkataan halal berasal dari kalimah Arab iaitu halla, yahillu, hillan, wahalalan 

yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum Syarak. Dalam Munjid, ia 

didefinisikan sebagai sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT2 . Manakala menurut 

Kamus Dewan, halal bermaksud hukum membenarkan sesuatu perbuatan dilakukan 

(dalam Islam), diperbolehkan (tidak ditegah oleh syarak), diizinkan, dibenarkan3 . Ia 

merupakan perkataan yang berlawanan maksud dengan perkataan haram. Perkataan 

halal juga ditakrifkan mengikut Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasaan 

“Halal”) 1975.4 Begitu juga dalam Garis Panduan Makanan, Minuman Dan Barang 

Gunaan Orang Islam. [5] 

     Dari sudut Istilah syarak, halal didefinisikan sebagai sesuatu yang harus, yang 

diizinkannya di sisi syarak5 . Dr. Yusuf al-Qardawi pula mendefinisikan halal sebagai 

sesuatu yang diharuskan, yang terungkai padanya ikatan larangan, dan diizinkan oleh 

syarak untuk melakukannya6 . Berpandukan definisi tersebut, dapatlah dirumuskan 

bahawa halal adalah merujuk kepada sesuatu yang diharuskan oleh Allah SWT untuk 

manusia memakan, mengguna, bermuamalah dan sebagainya. Sesuatu perkara 

dianggap halal dalam Islam selama mana tiada nas atau dalil yang menunjukkan 

bahawa ia adalah haram. Sehubungan itu, skop halal dalam Islam bukan sahaja 

tertumpu kepada makanan dan barang gunaan, bahkan, meliputi sistem ekonomi, 

kewangan dan seluruh aspek kehidupan manusia. 

      Rasa dapat digunakan pemasar untuk menawarkan produk dengan berupaya 

mengasosiasikan rasa tersebut dengan perasaan konsumen. Kata rasa, menjadi 

motivasi bagi konsumen dalam memilih produk. Faktor itulah yang menjadi fokus 

perhatian bagi produsen atau pemasar. Jadi siapa yang menjadi konsumen atau 

pembeli itu sangat penting diketahui oleh pihak produsen atau pembeli. [7] 

     Perbahasan halal merupakan satu perbahasan yang amat luas. Sebagai contoh, jika 

dilihat dari aspek pemakanan sahaja, sesuatu makanan yang diproses boleh 

dikelaskan sebagai halal sekiranya ia dihasilkan dengan menggunakan bahan mentah, 

komponen dan aditif yang halal serta pemprosesannya berasaskan panduan yang 

ditetapkan syarak. Dengan kata lain, aspek halal dalam pemakanan adalah 

merangkumi penyediaan, pemprosesan, penyimpanan, pembungkusan, pengendalian 

dan pengangkutan. Keseluruhannya hendaklah tidak terkeluar daripada ketentuan 

syarak. [6] 

     Islam merupakan agama yang syumul. Syariatnya mencakupi seluruh aspek yang 

diperlukan oleh manusia, meliputi akidah, ibadah, muamalat, munakahat, jenayah 

dan akhlak. Ringkasnya, Islam menetaskan hukum, peraturan dan undang-undang 

terhadap semua perkara yang menyentuh perbuatan manusia. Matlamat pensyariatan 

hukumhakam dalam Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan7 manusia bagi 

kehidupan di dunia atau akhirat atau kedua-duanya8 . Bagi merealisasikan matlamat 
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tersebut, Allah SWT telah menjelaskan sepenuhnya kepada manusia, apa yang baik 

dan buruk, halal ataupun haram untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. [7] 

 

Kriteria Makanan Halal dalam Islam 

     Ada tiga kriteria dasar dalam menentukan suatu makanan yang diperbolehkan atau 

dilarang untuk dikonsumsi, yaitu halal, haram, dan syubhat. “Sesungguhnya yang 

halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang 

samar atau tidak jelas”. (HR. Bukhari). Yang halal jelas diperbolehkan untuk 

dikonsumsi, yang haram jelas dilarang keras untuk dikonsumsi (kecuali pada 

kondisikondisi darurat), sedangkan syubhat merupakan kondisi yang berada diantara 

keduanya, dimana terdapat dalil yang tidak jelas mengenai halal-haramnya suatu 

makanan atau karena adanya perbedaan pendapat diantara para ahli fiqih dalam 

menetapkan suatu makanan. Dalam menyikapi hal-hal yang syubhat, Islam 

menekankan untuk mengambil sikap hati-hati (wara’) dan menjauhi makanan syubhat 

supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram (Suhodo, 2009). Allah telah 

menyediakan lebih banyak makanan yang halal daripada yang haram. Bahwa 

sesungguhnya semua makanan halal, kecuali yang telah jelas diharamkanNya, seperti 

yang tertera dalam AlQur’an, Al-Baqarah ayat 173 dan Al Maidah ayat 3 bahwa Allah 

hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan binatang (daging hewan) 

yang ketika disembelih disebut (nama) selain Allah. Selain itu Islam juga melarang 

meminum minuman keras yang biasa disebut khamar (orang Awam menyebutnya 

minuman beralkohol), yang juga tertera dalam Al-Qur’an Surat Al-Ma`idah ayat 90. 

 

Pentingnya Mengkonsumsi Halal dan Konsekuensinya dalam Islam 

     Yusuf Qardhawi (2000) mendefinisikan istilah halal sebagai segala sesuatu yang 

boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai 

sanksi dari Allah Swt. Haram berarti segala sesuatu atau perkara-perkara yang 

dilarang oleh syara’ (hukum Islam), jika perkara tersebut dilakukan akan 

menimbulkan dosa dan jika 3 ditinggalkan akan berpahala. Segala aktivitas tentunya 

dilandasi oleh pencarian yang halal ini, tidak hanya makanan tapi juga termasuk 

pekerjaan dan kehidupan sosial lainnya. Namun demikian, masalah halal-haram 

dalam pemilihan makanan akan berdampak pada pertumbuhan jasmani dan rohani 

seseorang dan keluarganya. Sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang menyatakan 

bahwa, ”tidak akan masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari (makanan) yang 

haram, neraka lebih pantas baginya.” (HR. Ahmad). [8] 

Yang dimaksud dengan makanan halal itu sendiri mencakup dari proses pemotongan, 

penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan (Syafie & Othman, 

2006). Oleh karenanya, selain makanan halal, juga diwajibkan mengkonsumsi 

makanan yang baik (Thoyib), seperti belum daluarsa, tidak mengandung pewarna 

pakaian, dlsb. Dalam Islam, mengkonsumsi produk halal dan baik menjadi sebuah 

hal yang mutlaq dan tidak 4 bisa ditawar-tawar lagi sebagaimana Allah wahyukan 

dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 88:  

 

“dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan 

kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. 
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Pengembagan Industri 

     Pengembangan industri halal akan menjadi lebih kompetitif dengan keterlibatan 

dari sektor industri keuangan dan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi peran perbankan syariah dalam pengembangan industri makanan 

halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 

deskriptif dengan telaah literatur. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan 

bahwa peran perbankan syariah tidak hanya terbatas pada pembiayaan berbasis 

syariah yang bebas riba (bunga), maysir (ketidakpastian), dan gharar (perjudian). 

Akan tetapi juga pada seluruh tahapan proses produksi (halal value chain 

management). Peran penting yang dapat dilakukan perbankan syariah guna 

mengembangkan dan meningkatkan industry makanan halal, diantaranya dalam tiga 

proses halal integrity. Pertama pada tahap pengendalian halal, kedua pada proses 

logistik dan terkahir tahap halal verification. 

 

Metodologi Penelitian 

Ruang lingkup suatu penelitian merupakan batasan dalam penelitian. Pada penelitian 

ini, dikhususkan dan dispesifikan pada identifikasi industri pangan halal di Indonesia, 

baik mencakup perkembangannya; peluang; dan tantangan serta kaitannya dengan 

perekonomian Indonesia.  

 

Jenis Penelitian  

Berdasarkan tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui peluang dan tantangan 

industri pangan halal terhadap perekonomian di Indonesia, maka jenis penelitian yang 

diambil adalah kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan 

metode dengan melakukan pengumpulan berbagai data pustaka, membaca dan 

mencatat serta mengolah data tersebut sebagai bahan penelitian (Zed, 2008).  

 

Teknik Pengambilan Data 

      Proses validasi dilakukan dengan struktur uji konfirmatori, parameter uji dan uji 

kondisi ekstrim. Validasi bertujuan untuk memastikan bahwa model telah dirancang 

sesuai dengan tujuan merancang model. Skenario dan Model Pengembangan, Usulan 

skenario Halal 

Sosialisasi dimana perusahaan SELALU jika tidak disebutkan berarti menggunakan 

model setting awal. Kondisi skenario sosialisasi halal ke perusahaan dalam skala 3, 

selalu syarat, 

nilai 15, dengan catatan jika tidak disebutkan berarti menggunakan model pengaturan 

awal model [8]. 

 

Pembahasan 

Perkembangan Industri Pangan Halal di Indonesia 

     Perkembangan industri pangan halal di Indonesia tidak terlepas dari adanya 

pergeseran secara struktural dari agraris ke sektor industri Dimana, sektor ini 

dipercaya mampu meningkatkan perekonomian negara secara signifikan. Diyakini 

sejak tahun 1969, Indonesia sudah mulai menggunakan pendekatan strategi 

Industrialisasi (Yustika, 2007 dalam Kuncoro, 2007). Indonesia juga merupakan 

negara yang memiliki hasil sumber daya alam yang melimpah, sehingga pasokan 

bahan makanan cenderung sangat mudah dan murah didapatkan. Selain itu, jumlah 
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penduduk muslim yang tinggi membuat negara ini memiliki permintaan pangan yang 

tinggi. Tingginya populasi muslim, juga dibarengi dengan semakin meningkatnya 

kesadaran mengkonsumsi makanan halal. Perkembangan industri pangan halal di 

Indonesia juga diwarnai dengan berbagai kasus makanan haram yang sempat 

mengehohkan masyarakat Indonesia, terutama umat muslim. Bermula dari adanya 

penelitian yang dilakukan oleh Tri Soesanto pada tahun 1988, yang merupakan dosen 

Universitas Brawijaya terhadap adanya produk-produk di supermarket yang 

disinyalir mengandung unsur babi pada waktu itu. Temuan itu lantas menimbulkan 

kepanikan dikalangan masyarakat luas, termasuk para produsen produk pangan. 

Dikatakan bahwa dengan adanya isu tersebut membuat penurunan omzet penjualan 

sejumlah perusahaan makanan. Produsen produk mie instan Indomie mengaku 

penjualannya turun 20-30 persen dari omset 40 juta bungkus perbulannya. Penjualan 

Kecap ABC juga menurun hingga 20 persen, dan produk es krim Campina yang 

sempat dikait-kaitkan dengan penelitian tersebut turun hingga 40 persen. 

(www.hpainternational.id, 2018). Dari latar belakang tersebut, pemerintah Indonesia 

mulai merespon dengan mendirikan lembaga penjamin halal yang dikenal dengan 

sebutan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika - 

Majelis Ulama Indonesia). Disisi lain, pemerintah juga telah banyak mengeluarkan 

peraturan-peraturan terkait pangan halal, antara lain: Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan 

Produksi dan Peredaran Makanan Olahan; UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan; Keputusan Menteri Pertanian nomor 413/Kpts/Tn.310/7/1992 tentang 

Tata Cara Pemotongan Hewan Ternak dan Penanganannya; UU Nomor 7 Tahun 1996 

tentang Pangan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

82/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label 

Makanan; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 518 Tahun 2001 

tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal; 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang 

Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal; UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

 

Sub Kategori 2011 2012 2013 2014 2016 

Makanandan Minuman 24,77 24,47 25,23 26,76 29,15 
catatan: 

 *) angka sementara  

**) angka sangat sementara  
Sumber: Data diolah BPS, 2018 

 

 Jika dilihat dari komposisi penyumbang ekspor Indonesia, kelompok 

industri makanan dan minuman merupakan penyumbang terbesar. Terbukti, dari total 

23 kelompok hasil industri, kelompok industri makanan menghasilkan nilai ekspor 

terbesar berturut-turut dari tahun 2012 hingga 2016 (BPS, 2018). Sebagaimana yang 

diketahui bahwa industri pangan halal tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan 

komponen industri makanan minuman secara keseluruhan. Sejauh ini diketahui, 

26,11 persen produk yang beredar telah tersertifikasi halal 

(www.simbi.kemenag.go.id, 2018). Industri pangan diharapkan dapat menjadi 

lokomotor penggerak PDB negara dengan terus meningkatkan jumlah produk yang 

telah tersertifikasi halal. Sehingga, dengan pesatnya perkembangan industri pangan 
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halal baik secara nasional maupun internasional akan sangat berdampak bagi 

perekonomian Indonesia kedepannya. 

Kompleksitas proses dalam industri pangan menjadi hal yang amat perlu diperhatikan 

aspek halalnya. Selama ini perhatian konsumen pada kehalalan produk hanya sebatas 

pada labelisasi halal saja. Sedangkan, jaminan kehalalan suatu produk sebenarnya 

mencakup semua elemen dalam proses pembuatan produk tersebut hingga sampai ke 

tangan konsumen. Secara sederhana, sistem logistik dan supply chain produk halal 

sebenarnya meliputi proses bahan baku dari pemasok, produksi, distribusi dan 

peredaran produk di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indonesia hingga saat ini, masih fokus pada proses produksi yang meliputi 

lokasi, alat dan bahan baku (UU JPH). Belum adanya peraturan dan regulasi 

mengenai logistik dan supply chain produk halal menjadi tantangan bagi Indonesia 

kedepannya. Diharapkan, keseluruhan proses suatu produk yakni proses logistik dan 

supply chain dapat menjadi perhatian pemerintah untuk mengembangkan industri 

pangan. Sehingga kepercayaan konsumen (masyarakat) akan jaminan halal dapat 

meningkat dan produk halal Indonesia bisa bersaing sesuai dengan permintaan pasar. 

 

Kesimpulan 

     Prospek pengembangan industri pangan halal di Indonesia didukung oleh 

tingginya pasar muslim global dan tingginya permintaan non-muslim terhadap 

makanan organik dan sehat. Adapun peluang industri pangan halal di Indonesia, 

antara lain: pengembangan agroindustri dan produk FMCG (Fast Moving Consumer 

Goods) halal; pengembangan e-commerce produk pangan halal oleh pelaku industri; 

memaksimalkan momen MEA untuk meningkatkan perkembangan sektor UMKM; 

pengembangan produk premium halal organik; pengembangan artikel pangan dan 

event pangan halal global. Tantangan industri pangan halal di Indonesia, antara lain: 

memastikan keberhasilan pelaksanaan jaminan produk halal; meningkatkan 

kapabilitas jaminan produk halal dengan memanfaatkan perkembangan teknologi; 

memastikan logistik dan supply chain (rantai pasokan) makanan halal; pendanaan 

syari’ah bagi pengembangan industri pangan halal. 
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#21 

Etika Penyembelihan Hewan Secara Islami Dan Relevansinya 

Terhadap Keamanan Pangan 
Riski Noviani, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sleman dalam beberapa kali 

survey menemukan fakta bahwa di Kabupaten Sleman ditemukan beberapa kasus 

makanan tidak halal bagi muslim antara lain dalam bentuk: (1) penjualan daging sapi 

dicampur daging babi (penempatannya tidak dipisah); (2) penjualan daging ayam 

dicampur bangkai/ayam mati; (3) penjualan makanan saji seperti sate, bakso, mi 

ayam, gudeg, dan lainnya, dicampur dengan barang yang tidak halal misalnya daging 

babi, minyak babi, bangkai, darah ayam/saren atau lainnya; (4) cara penyembelihan 

hewan yang kurang sesuai dengan syariat Islam yang bisa menyebabkan hewan tidak 

halal dimakan. 

Berdasarkan temuan tersebut, MUI Kabupaten Sleman telah mengambil beberapa 

langkah antara lain diterbitkannya buku beserta VCD tentang Penyembelihan Hewan 

secara Islam dan segera menindaklanjuti dengan pengusulan diterbitkannya PERDA 

perlindungan makanan halal bagi muslim khususnya di Kabupaten Sleman. 

Mengingat pentingnya masalah makanan halal bagi muslim ini karena keterkaitannya 

dengan kesehatan baik kesehatan badan maupun kesehatan mental khususnya 

kesehatan ruhani yang berimbas kepada perilaku, maka masalah makanan ini hams 

gencar disosialisasikan pada masyarakat. 

 

Definisi Halal 

     Halal artinya dibenarkan. Lawannya haram artinya dilarang, atau tidak dibenarkan 

menurut syariat Islam. Sedangkan thoyyib artinya bermutu dan tidak membahayakan 

kesehatan. Kita diharuskan makan makanan yang halal dan thoyyib, artinya kita harus 

makan makanan yang sesuai dengan tuntunan agama dan bermutu, tidak merusak 

kesehatan. 

 Dalam ajaran Islam, semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya 

adalah halal, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan. Yang haram itupun 

menjadi halal bila dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa menjadi 

haram bila dikonsumsi melampaui batas. Pengertian halal dan haram ini 

sesungguhnya bukan hanya menyangkut kepada masalah makanan dan minuman 

saja, tetapi juga menyangkut perbuatan. Jadi ada perbuatan yang dihalalkan, ada pula 

perbuatan yang diharamkan. Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Terlalu 

banyak bahkan hampir semua jenis makanan adalah halal dan dapat dikonsumsi. 

Sebaliknya terlalu sedikit jenis makanan yang diharamkan yang tidak boleh 

dikonsumsi. Hikmah pelarangan tersebut jelas Allah yang Maha Mengetahui. Adapun 

kebaikan dari adanya larangan tersebut jelas untuk kepentingan dan kebaikan bagi 

manusia itu sendiri. Di antaranya, sebagai penguji ketaatannya secara rohaniah 

melalui makanan dan minumannya dan agar manusia tahu/mau bersyukur. Bangkai, 

darah dan babi secara tegas diharamkan oleh Allah, sesuai dengan ayat diatas. 

Selanjutnya semua binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan 

hukumnya haram, disamakan dengan bangkai. Termasuk binatang yang mati dalam 
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pengangkutan sekalipun baru sebentar, tidka boleh ikut disembelih dan dikonsumsi 

oleh manusia 

Penyembelihan Dalam Kehidupan Sehari 

     Penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan. Mematikan binatang 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dipukul, disabet dengan senjata, 

disiram dengan air panas atau dibakar. Namun cara-cara tersebut tidak dicontohkan 

oleh Rasulullah SAW dan termasuk tindakan kejam. Adapun yang dimaksud 

penyembelihan binatang ialah memutus 

 

jalan makan, minum, nafas dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan 

menggunakan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan 

syara`.  

 Maka dari itu dalam melakukan penyembelihan harus dilakukan dengan baik 

dan benar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah menetapkan 

supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah 

dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik dan 

hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap binatang 

yang disembelih. (HR. Muslim).  

 Sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh menyembelih binatang secara 

sembarangan. Kita harus mengikuti tata cara dan ketentuan-ketentuan syarat dalam 

menyembelih binatang. Adapun mengenai penyembelihan hewan sebenarnya sudah 

diatur dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi 

Penyembelihan Halal. 

 

Mengonsumsi Makanan Dalam Islam 

Makanan dan minuman adalah kebutuhan utama bagi manusia dalam hidupnya. 

Makan menghilangkan lapar, untuk kelanjutan hidup dan kesanggupan bekerja untuk 

menunaikan kewajiban. Sebab itu manusia bekerja keras, membanting tulang dan 

mencurahkan keringat, untuk mencari makan supaya lanjut hidupnya. Walaupun 

bahan makanan manusia telah tersedia di muka bumi ini, namun masih perlu juga 

berusaha mencari, mengumpulkan dan mengolahnya, karena semua dalam keadaan 

masih mentah. Manusia memasak dan memberi bumbu makanannya, supaya lebih 

lezat cita rasanya. Tuhan tidak menyediakan makanan yang telah terhidang dengan 

siap disantap oleh manusia dengan seenaknya. Bukan hanya manusia biasa melainkan 

Rasul-Rasul juga memerlukan makan dan minum.  

 Al-Qur'an memberikan keterangan, bahwa makanan untuk manusia dan 

hewan telah tersedia dibumi, tetapi memerlukan usah-usaha sebelum dimakan. Selain 

itu manusia disuruh memakan makanan yang halal dan baik (tayib) dengan tiada 

berlebihan, atau melampaui batas. Halal dalam hal mencari, mengambil dan 

mengumpulkannya dan tidaklah dengan cara yang haram. Memakan yang haram itu 

terlarang, karena akibatnya dosa dan bahaya. Baik (tayib), artinya berkhasiat kepada 

tubuh manusia, menjadikan tubuh manusia sehat dan kuat. Dilarang memakan 

makanan yang merusak tubuh, akal dan pikiran. Makan dengan cara berlebihan atau 

melampaui batas, akibatnya membahayakan kesehatan tubuh manusia. 

 Adapun ayat yang berkenan yaitu Q.S. Al-Baqarah (2) : 57 “Dan Kami 

naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa".8 

Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu; dan 
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tidaklah mereka Menganiaya kami; akan tetapi merekalah yang Menganiaya 

dirimereka sendiri.” 

 

Syarat Dan Cara Penyembelihan 

Sembelihan menurut istilah Ilmu Fikih disebut dzakaat yang berarti baik atau suci. 

Penyembelihan hewan yang sesuai dengan ketentuanketentuan syara' akan 

menjadikan binatang yang disembelih itu baik dan suci sehingga halal dimakan. Jika 

binatang-binatang yang secara sy ar' i boleh dikonsumsi dengan cara disembelih, 

tetapi tidak dilakukan penyembelihan atau dilakukan penyembelihan yang tidak 

sesuai dengan ketentuan Islam, kedudukannya berubah menjadi bangkai yang 

menjadikannya berubah statusnya menjadi haram dikonsumsi.13 Menyembelih 

binatang secara benar, diatur oleh Islam sebagai berikut: 

1. Kriteria hewan yang akan disembelih  

a. Hewan yang dikategorikan boleh dikonsumsi dan bukan yang diharamkan 

dalam    hukum fikih misalnya sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, angsa, kelinci 

b. Hewan dalam keadaan hidup (bukan bangkai yang telah mati)  

c. Hewan dapat dikuasai untuk disembelih (tidak liar atau sulit dikuasai) Khusus 

binatang dari jenis ikan dan belalang, halal dikonsumsi tanpa harus 

menyembeliiinya terlebih dahulu. 

2. Orang yang menyembelih 

a. Beragama Islam 

b. Berakal 

c. Laki laki, atau perempuan  

d. Tidak Murtad 

3. Alat yang digunakan 

Alat yang dipergunakan untuk menyembelih/memotong hewan disyaratkan yang 

tajam baik dari jenis besi, kuningan, tembaga, kayu, bambu, plastik, maupun lainnya. 

Tidak diperkenankan menggunakan gigi, kuku atau tulang. Penyembelihanbinatang 

secara mekanik dengan pemingsanan (dengan catatan tidak sampai meninggal yang 

berarti telah berubah menjadi bangkai), diperbolehkan berdasarkan keputusan Komisi 

Fatwa MUI tanggal 24 Syawal 1396 H/18 Oktober 1976. 

4. Bagian tubuh yang disembelih 

a. Bagian tubuh hewan yang disembelih adalah leher, boleh pada bagian atas, 

tengah, atau bawah, dengan cara memutus jalan makanan (disebut hulqum) dan 

jalan nafas (disebut mari}, lebih baik lagi jika dua urat nadi di samping leher 

yang disebut wadajain juga putus.  

b. Leher hewan boleh putus sama sekali, boleh juga tidak  

c. Posisi orang yang menyembelih bebas, boleh sambil berdiri, jongkok, atau 

duduk. Tidak ada keharusan menghadap ke arah tertentu, boleh ke timur, ke 

barat, selatan, utara dan seterusnya  

d. Beberapa keutamaan menyembelih adalah menghadapkan hewan yang akan 

disembelih ke arah kiblat (terutama bagi hewan korban), meniatkan 

penyembelihan hewan semata-mata karena Allah dan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan syara', dan membiarkan hewan yang disembelih itu sampai benar-

benar mati baru dibersihkan 

5.Bacaan doa saat menyembelih 
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 Pada saat melakukan penyembelihan, orang yang menyembelih disyaratkan 

membaca atau menyebut nama Allah. Nama Allah yang dibaca pada umumnya adalah 

basmalah :'Bismillaahirrahmaanirrahiim', bisa juga bacaan pendek misalnya 'Allahu 

Akbar/atau 'Allah' saja, dan Iain-lain. Hal ini mengacu pada Al-Qur'an Surat Al-

An'am ayat 118: "Makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah 

ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat Allah" 

Penyembelihan Hewan Dalam Keamanan Pangan 

Daging sebagai bahan makanan berprotein tinggi memiliki kecenderungan mudah 

terkontaminasi terutama oleh mikroba karena itu selama proses penyediaan daging 

harus diupayakan sehigienis mungkin untuk mencegah pencemaran mikroba. Dalam 

rangka menjamin keamanan pangan dan keselamatan masyarakat terhadap daging 

yang dikonsumsi, pemerintah sebenarnya telah menyediakan Rumah Pemotongan 

Hewan (RPH) dan mengatur tata cara pemotongan ternak termasuk sapi. Perangkat 

hukum yaang mengatur RPH dan operasionalisasinya diatur dalam SK Menteri 

Pertanian No.555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang syarat-syarat rumah pemotongan 

hewan dan usaha pemotongan hewan , SK Menteri Pertanian No.413 tahun 1992 

tentang pemotongan hewan dan pengamanan daging serta hasil ikutannya, selain itu 

juga telah ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6159-1999 tentang rumah 

pemotongan hewan yang pelaksanaannya masih bersifat sukarela (voluntary) bagi 

pelaku usaha RPH penyediaan daging di Indonesia.  

 Rumah Pemotongan hewan adalah kompleks bangunan dengan desain 

tertentu dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene 

tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong selain unggas 

bagi konsumen masyarakat. Persyaratan RPH telah diatur dalam SK Menteri 

Pertanian No. 555/Kpts/TN.240/9/1986, dalam persyaratan tersebut ditetapkan kelas 

RPH yaitu A, B, C, dan D berdasarkan luas peredaran daging, dan pengelompokan 

didasarkan pada fasilitas yang harus dimiliki RPH bukan pada persyaratan minimum 

yang menyangkut aspek teknik higiene, sanitasi, dan kesehatan masyarakat veteriner. 

Ketentuan sanitasi dan higiene diatur dalam SNI 01-6159-1999 tentang rumah 

pemotongan hewan, namun sifat penerapannya masih sukarela sehingga semua RPH 

tidak dapat dipaksa menerapkannya. Hal ini perlu dikoreksi dengan menerapkan 

kewajiban menerapkan program higiene dan sanitasi di RPH. 

 Jaminan produk daging sehat yang dihasilkan RPH diperoleh dengan 

menerapkan praktek higiene dan sanitasi atau dikenal sabagai praktek yang 

baik/higienis, good manufacuring practice (GMP) atau good slaughtering practice 

(GSP). Secara umum praktek higiene dan sanitasi tersebut meliputi higiene personal, 

bangunan, peralatan, proses produksi, penyimpanan, dam distribusi (Luning et.al., 

2003) dan di Indonesia ditambahkan kehalalan dan kesejahteraan hewan. 

 Sebelum penyembelihan, hewan sebaiknya diistirahatkan minimum selama 

12 jam dan dipuasakan (tetapi tetap diberi minum), hal ini akan memberi kesempatan 

ternak untukmmemulihkan tenaga dari stress perjalanan. Hewan stress apabila 

disembelih akan menghasilkan daging yang kurang baik kualitasnya seperti daging 

menjadi lebih gelap, keras, dan kering (DFD) selain itu juga menurunkan 

keawetannya. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (antemortem) 

dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga paramedis di bawah pengawasan dokter 

hewan maksimum 24 jam sebelum disembelih (Gracey & Collins, 1992), tindakan ini 

merupakan prosedur wajib yang harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa hewan 
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dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Hewan yang dinyatakan sehat saja yang 

boleh disembelih dan proses penyembeliannya harus mengikuti syariat agama Islam 

dan ditangani dengan baik, hewan tidak mengalami penderitaan dan penyiksaan 

sebelum mati. 

Kesimpulan 

    Halal artinya dibenarkan. Lawannya haram artinya dilarang, atau tidak dibenarkan 

menurut syariat Islam. Sedangkan thoyyib artinya bermutu dan tidak membahayakan 

kesehatan. Kita diharuskan makan makanan yang halal dan thoyyib, artinya kita harus 

makan makanan yang sesuai dengan tuntunan agama dan bermutu, tidak merusak 

kesehatan.  

     Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menyembelih yaitu Kriteria 

hewan yang akan disembelih, Orang yang menyembelih, Alat yang digunakan, 

Bagian tubuh yang disembelih, Bacaan doa saat menyembelih 

     Sebelum penyembelihan, hewan sebaiknya diistirahatkan minimum 

selama 12 jam dan dipuasakan (tetapi tetap diberi minum), Hewan stress apabila 

disembelih akan menghasilkan daging yang kurang baik kualitasnya seperti daging 

menjadi lebih gelap, keras, dan kering (DFD) selain itu juga menurunkan 

keawetannya. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (antemortem) 

dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga paramedis di bawah pengawasan dokter 

hewan maksimum 24 jam sebelum disembelih (Gracey & Collins, 1992), tindakan ini 

merupakan prosedur wajib yang harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa hewan 

dalam kondisi sehat dan layak disembelih. 
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Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk  

Yang Tidak Di Perpanjang Sertifikat Halalnya Di Sulsel 
Ade Shinta Amalia Kartika, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Penelitian ini mengungkap pengaruh sikap, norma subyektif dan persepsi 

kontrol perilaku terhadap minat beli konsumen, yang berbasis pada Theory of 

Planned Behavior dari Ajzen (1991). Obyek penelitian yang dipilih adalah produk 

roti yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, yang sebelumnya dikenal sebagai produk 

yang telah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun 

kemudian sampai dengan proses pengumpulan data ini dilakukan sertifikat halal 

tersebut tidak lagi tercantum dalam label kemasan produknya. Data penelitian 

dikumpulkan dengan angket dan melibatkan 100 responden mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang dipilih dengan teknik judgement 

sampling dengan asumsi kelompok mahasiswa tersebut beragama Islam yang dapat 

menjadi perwakilan dari konsumen muslim. Proses perhitungan uji pengaruh dengan 

regresi berganda menggunakan program AMOS. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif semua variabel bebas terhadap minat beli 

konsumen muslim.  

 

 

Pendahuluan 

        Kehalalan produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Setiap 

umat Islam wajib hukumnya dalam mengkonsumsi makanan halal. Syariat Islam 

telah mengatur cara pemenuhan kebutuhan pangan manusia seperti yang tertera 

dalam Al Qur’an surat Al Maidah ayat 88. Dalam Al Qur’an disebutkan bahwa 

makanan yang halal adalah semua jenis makanan, kecuali yang secara khusus 

disebutkan sebagai haram yang dilarang atau melanggar hukum Islam seperti yang 

dijelaskan dalam Al Qur’an surat Al Maidah ayat 3. Ayat di atas menjadi 

pertimbangan umat muslim dalam membeli atau mengkonsumsi produk pangan 

(makanan atau minuman). Jika suatu makanan atau minuman jelas kehalalannya 

seperti yang tertera dalam Al Qur’an, konsumen muslim bisa dengan tenang 

mengkonsumsinya. Namun jika suatu produk pangan sudah diolah dengan teknologi 

yang semakin kompleks, maka konsumen muslim dituntut untuk lebih selektif dalam 

memilih produk yang dikonsumsi. Karena di era ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semakin maju ini, kehalalan produk pangan tidak dapat ditentuksekarang ini, 

untuk menjamin kehalalan suatu produk, disediakan sertifikasi halal yang dapat 

diterbitkan oleh salah satu dari seratus lebih lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia 

(Lada et al., 2009). Di lingkup Indonesia lembaga yang berhak mengeluarkan 

sertifikat halal di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini 

mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat 

halal, sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat 

mencantumkan label halal pada produknya. Di antara pendekatan pegungkapan 

derajat minat beli konsumen tersebut adalah dengan Theory of Planned Behavior 

(TPB). TPB merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang 
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dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (Taylor and Todd, 1995). TRA menjelaskan 

perilaku manusia yang berkaitan dengan sikap dan norma subjektif konsumen, 

sedangkan pada TPB ditambahkan variabel persepsi kontrol dari perilaku konsumen. 

Artinya, TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh minatnya untuk 

berperilaku. Minat tersebut dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif, dan persepsi 

kontrol perilaku. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan industry yang mengusung 

konsep halal di Indonesia mencapai 40%, yang terdiri dari pakaian, makanan, hotol, 

kosmetik, dan syariah finansial (Mix 2017). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-

obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai satu-satunya 

lembaga yang berwenang dalam memberikan sertifikat halal sampai tahun 2014 

sebanyak 26 979 dari jumlah 8636 perusahaan dengan jumlah produk yang sudah 

disertifikasi halal sebanyak 53 383 dari 231 851 produk yang beredar (Kementrian 

Agama 2015).  

         Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pendudukSikap adalah evaluasi 

positif atau negatif seseorang untuk melakukan suatu perilaku (Lada et al., 2009). 

Adapun norma subyektif adalah tekanan sosial pada individu untuk melakukan atau 

tidak melakukan perilaku tertentu, atau motivasi untuk mematuhi pandangan orang 

lain (referen) yang dianggap penting (Bonne et al., 2007). Sedangkan menurut 

Soesilowati (2010), persepsi kontrol perilaku merupakan suatu persepsi terhadap 

kemampuan untuk melakukan kontrol suatu perilaku. Pemahaman seseorang untuk 

mengikuti aturan agamanya merupakan persepsi yang akan mengontrol perilakunya. 

 

Metode Penelitian 

           Produk Halal Lada et al., (2009) mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang 

diperbolehkan. Dalam bahasa Inggris, halal sering mengacu pada makanan yang 

diperbolehkan menurut hukum Islam. Setiap umat Islam wajib hukumnya dalam 

mengkonsumsi makanan halal. Hal itu terkait dengan adanya ajaran Al Qur’an dalam 

surat Al Maidah ayat 88, yang menyebutkan: Dan makanlah makanan yang halal lagi 

baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah 

yang kamu beriman kepada-Nya. Antonim dari halal adalah haram. Semua jenis 

makanan adalah halal, kecuali yang secara khusus disebutkan dalam     

           pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, 

sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini 

telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu 

nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa 

terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. Minat Beli Minat digambarkan sebagai faktor-

faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku dan untuk menunjukkan besar 

usaha yang dikerahkan seseorang untuk bersedia mencoba atau melakukan suatu 

perilaku (Jalal, 2009). Minat beli digambarkan sebagai faktor-faktor motivasional 

yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembelian. Menurut Fandos dan 

Flavian (2006), minat beli mencerminkan perilaku jangka pendek konsumen pada 

masa yang akan datang untuk keputusan pembelian pada masa depan (rencana belanja 

berikutnya). Minat beli adalah hal yang paling tepat untuk memprediksi perilaku 

konsumen. Minat beli mengacu pada kemungkinan konsumen untuk membeli suatu 

produk. Minat beli merupakan rencana sadar individu untuk melakukan upaya 

membeli suatu produk (Chi et al., 2011).  
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Khusus di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk 

yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki sertifikat halal Majelis 

Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat 

dengan cara memberikan sertifikat halal, sehingga produk yang telah memiliki 

sertifikat halal tersebut dapat mencantumkan label halal pada produknya. Artinya 

produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari 

unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi 

kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara 

aman oleh konsumen Muslim (Rangluti, 2010).  

 

Sertifikat Halal 

      Sertifikat halal hanya berlaku selama dua tahun. Namun, untuk daging yang 

diekspor, surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan atau pengiriman. 

Selanjutnya 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, MUI akan 

mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Setelah itu 2 

bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus melakukan 

pendaftaran kembali untuk memperoleh sertifikat halal yang baru. Bagi produsen 

yang tidak memperbaharuinya, tidak diizinkan kembali untuk menggunakan sertifikat 

halal tersebut pada produk-produk yang dijualnya dan dihapus dari daftar yang 

terdapat dalam Jurnal Halal, sebagai majalah resmi MUI (Republika, 2008)). Theory 

of Planned Behavior Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari 

Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen 

(Taylor and Todd, 1995). Theory of Reasoned Action (TRA) adalah sebuah model 

untuk memprediksi minat dan perilaku. Model ini mencakup prediksi minat dan 

perilaku dari sikap dan norma subyektif. Model TRA memiliki keterbatasan dalam 

memprediksi minat dan perilaku konsumen karena konsumen tidak memiliki kontrol 

atas kehendak perilaku mereka. Padahal tidak sepenuhnya semua perilaku manusia 

terjadi atas kehendak sendiri atau dikendalikan oleh individu manusia sendiri. Oleh 

karena itu, model Theory of Planned Behavior (TPB) diusulkan untuk memperbaiki 

keterbatasan ini. Icek Ajzen mengembangkan TRA menjadi TPB dengan 

menambahkan prediksi dari persepsi kontrol perilaku. Jadi TPB mencakup prediksi 

dari sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku (Taylor and Todd, 1995). 

Selain penelitian yang dilakukan oleh Taylor and Todd tersebut, penggunaan 

pendekatan TPB dalam suatu penelitian kehalalan produk juga dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Misalnya penelitian Alam and Sayuti (2011) yang menguji penentu 

utama minat beli makanan halal di Malaysia dengan responden mahasiswa kelas riset 

pemasaran fakultas bisnis manajemen universitas mereka. Penelitian yang dilakukan 

mengadaptasi kerangka konsep TPB dari Taylor and Todd. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku memiliki 

pengaruh positif terhadap minat beli makanan halal. Penelitian lebih lanjut berjudul 

dilakukan oleh Soesilowati (2010). Penelitian Soesilawati berkaitan juga dengan 

perilaku konsumen muslim dalam mengkonsumsi.  

makanan halal, dengan respondennya adalah masyarakat muslim di Banten-Jawa 

Barat. Hasil penelitian yang juga mengadaptasi TPB ini menghasilkan temuan bahwa 

produk halal bagi masyarakat Banten menjadi prioritas pilihan yang utama untuk 

mengkonsumsi produk. Dengan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 

penggunaan pendekatan TPB dalam suatu penelitian telah banyak dilakukan. 



192 

Meskipun demikian, penelitian dengan pendekatan yang sama masih tetap relevan 

dilakukan untuk memperkuat pendekatan TPB agar menjadi satu pendekatan yang 

telah matang dan teruji (robustness) untuk mengungkap minat dan perilaku beli 

konsumen, terutama jika menggunakan subyek dan lingkup kekinian (waktu) 

penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

Bahan Produk Halal  

     Bahan  yang digunakan dalam proses produk halal terdiri dari bahan baku, bahan 

olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan yang dimaksud berasal dari 

hewani, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melaui proses kimiawi, 

proses biologi atau proses rekayasa genetik. Bahan yang berasal dari hewani pada 

dasarnya halal kecuali yang diharamkan menurut syariat Islam. Bahan yang berasal 

dari hewan yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi dan atau hewan yang 

disembelih tidak sesuai dengan syariat. Hewan yang digunakan sebagai bahan produk 

wajib disembelih sesuai syariat Islam dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan 

serta kesehatan masyarakat veteriner. Bahan yang berasal dari tumbuhan pada 

dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan atau membahayakan kesehatan bagi 

orang yang mengkonsumsinya.  

        Theory of Planned Behavior Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan 

perluasan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein 

dan Ajzen (Taylor and Todd, 1995). Theory of Reasoned Action (TRA) adalah 

sebuah model untuk memprediksi minat dan perilaku. Model ini mencakup prediksi 

minat dan perilaku dari sikap dan norma subyektif. Model TRA memiliki 

keterbatasan dalam memprediksi minat dan perilaku konsumen karena konsumen 

tidak memiliki kontrol atas kehendak perilaku mereka. Padahal tidak sepenuhnya 

semua perilaku manusia terjadi atas kehendak sendiri atau dikendalikan oleh individu 

manusia sendiri. Oleh karena itu, model Theory of Planned Behavior (TPB) diusulkan 

untuk memperbaiki keterbatasan ini. Icek Ajzen mengembangkan TRA menjadi TPB 

dengan menambahkan prediksi dari persepsi kontrol perilaku. Jadi TPB mencakup 

prediksi dari sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku (Taylor and Todd, 

1995).  

         Selain penelitian yang dilakukan oleh Taylor and Todd tersebut, penggunaan 

pendekatan TPB dalam suatu penelitian kehalalan produk juga dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Misalnya penelitian Alam and Sayuti (2011) yang menguji penentu 

utama minat beli makanan halal di Malaysia dengan responden mahasiswa kelas riset 

pemasaran fakultas bisnis manajemen universitas mereka. Penelitian yang dilakukan 

mengadaptasi kerangka konsep TPB dari Taylor and Todd. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku memiliki 

pengaruh positif terhadap minat beli makanan halal. Penelitian lebih lanjut berjudul 

dilakukan oleh Soesilowati (2010). 

           Penelitian Soesilawati berkaitan juga dengan perilaku konsumen muslim 

dalam mengkonsumsiDengan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan 

pendekatan TPB dalam suatu penelitian telah banyak dilakukan. Meskipun demikian, 

penelitian dengan pendekatan yang sama masih tetap relevan dilakukan untuk 

memperkuat pendekatan TPB agar menjadi satu pendekatan yang telah matang dan 

teruji (robustness) untuk mengungkap minat dan perilaku beli konsumen, terutama 
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jika menggunakan subyek dan lingkup kekinian (waktu) penelitian yang berbeda 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

Tata cara memperoleh sertifikat halal  

     Pengajuan permohonan dilakukan oleh pelaku usaha dengan melengkapi dokumen 

data, Penetapan lembaga pemeriksa halal oleh BPJPH untuk menetapkan lembaga 

pemeriksa halal, pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk, penetapan kehalalan 

produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa dan keputusan kehalalan produk 

diterima dari MUI, maka badan penyelenggara jaminan produk halal menerbitkan 

sertifikat pada produk halal. 

 

Proses Produk Halal  

               Lokasi tempat dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, 

tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpangan, pengemasan, 

pendistribusian, penjualan dan penyajian produk halal. Lokasi dan tempat dan alat 

proses produk halal wajib untuk dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis 

dan bebas dari bahan tidak halal. Tata cara memperoleh sertifikat halal 

 

Labelisasi Halal  

               Terbitnya sertifikasi halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label 

halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/ atau tempat tertentu 

pada produk yang tentunya label yang dicantumkan yang telah ditetapkan oleh badan 

penyelenggara jaminan produk halal yang berlaku nasional. Label sebagai informasi 

berfungsi : pertama, mengubah perilaku konsumen terhadap produk, kedua 

mengakomodasi pDaftar Pustaka konsumen serta meningkatkan keamanan pangan 

(food safety) dan ketiga, sebagai jaminan bahwa Ne gara sedang mempertimbangkan 

kepentingan konsumen (cunsemur interests).6 Dengan demikian, tujuan dari label 

adalah sebagai informasi untuk membantu konsumen mengindetifikasi produk 

makanan yang paling sesuai dengan pilihan mereka. Jika konsumen mengetahui 

identitas suatu produk dengan jelas, memungkinkan bagi konsumen untuk memilih 

produk yang disukai dalam konteks ini, memberikan informasi adalah upaya 

meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan konsumen 

untukmenggunakan hak pilih mereka, karena konsumen membuat keputusan 

berdasarkan informasi yang ada pada label. Jadi label sangat membantu konsumen 

untuk mendapat informasi yag akurat mengenai produk tersebut bagi kemanfaatan 

dan kesejahteraan konsumen. Sertifikasi dan labelisasi halal membantu konsumen 

untuk mengetahui sifat dan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk 

memilih berbagai produk yang saling bersaing (competing products). Informasi inilah 

yang dibutuhkan konsumen pada produk panganan halal, dengan informasi yang 

simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengkonsumsi produk 

panganan halal, karena informasi yang simetris merupakan kesejahteraan (walfare) 

bagi konsumen, sehingga dengan sertifikasi dan dan labelisasi tercipta keadilan bagi 

konsumen. 

 

Sikap 

           Sikap adalah kepercayaan positif atau negatif untuk menampilkan suatu 

perilaku tertentu (Alam and Sayuti, 2011). Seorang individu akan berminat untuk 
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menampilkan suatu perilaku tertentu ketika ia menilainya secara positif. Sikap 

ditentukan oleh kepercayaankepercayaan individu mengenai konsekuensi dari 

menampilkan suatu perilaku (behavioral beliefs), daripada berdasarkan hasil evaluasi 

terhadap konsekuensinya (outcome evaluation). Menurut Albari dan Liriswati 

(2004), sikap adalah kecenderungan yang dipelajari untuk bereaksi terhadap 

penawaran produk dalam masalah yang baik ataupun kurang baik secara konsisten. 

Sikap menguraikan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan diri seseorang terhadap 

suatu obyek serta menempatkan seseorang dalam suatu kerangka pemikiran 

mengenai menyukai-tidak menyukai atau mendekati-menjauhi suatu obyek tertentu. 

Sikap mencerminkan evaluasi umum konsumen dalam melakukan perilaku (Peter dan 

Olson, 1996). Sikap adalah evaluasi positif atau negatif seseorang untuk melakukan 

suatu perilaku (Lada et al., 2009). Sikap adalah kecenderungan psikologis yang 

diekspresikan dari mengevaluasi perilaku tertentu dengan menunjukkan setuju atau 

tdk setuju (Bonne et al, 2007). 

              terhadap objek atau ide. Sikap menempatkan seseorang ke dalam kerangka 

pikiran menyukai atau tidak menyukai sesuatu yang kemudian dapat mendekatkan 

atau menjauhkannya terhadap hal tersebut. Menurut Kinnear dan Taylor (1992), sikap 

adalah proses yang berorientasikan tindakan, evaluatif, dasar pengetahuan, dan 

persepsi abadi dari seseorang individu berkenaan dengan suatu obyek atau penemuan. 

Secara umum, sikap dianggap mempunyai tiga komponen utama yaitu:  

1. Komponen Kognitif Komponen kognitif mengacu pada kesadaran responden dan 

pengetahuannya terhadap beberapa obyek atau fenomena. 

 2. Komponen Afektif Komponen afektif mengacu pada pDaftar Pustaka dan 

kesenangan responden terhadap obyek atau fenomena. 

 3. Komponen Perilaku Komponen perilaku mengacu pada perilaku pembeli yang 

berupa minat membeli dan membeli. Sikap memiliki pengaruh positif.  

   2.7 Pengaruh Kesadaran halal terhadap Minat beli  

                Hubungan antara kesadaran halal dengan minat beli menunjukan pengaruh 

signifikan positif dengan nilai t-statistik 2.139, sehingga keputusan hipotesis 

diterima. Penelitian menunjukan bahwa kesadaran masyarakat muslim untuk 

membeli produk makanan olahan halal tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Hamdan et al (2013) dan Aziz and Chok (2013), 

meskipun berbeda dari hasil yang ditunjukan oleh Awan et al (2015) yang 

menyatakan kesadaran halal tidak berpengaruh signifikan.  

  2.8 Pengaruh Citra merek terhadap Persepsi  

                  kualitas Citra merek berpengaruh positif terhadap persepsi kualitas, 

dengan nilai t sebesar 2,818. Hasil tersebut sesuai dengan temuan Wang dan Tsai 

(2014) yang menunjukan bahwa citra merek memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap persepsi kualitas. Hal ini menunjukan bahwa produk makanan halal dengan 

merek dan yang sudah banyak diakui dan dinilai baik setelah pembelian sebagai 

faktor yang sangat kuat mencerminkan citra dari merek. Semakin baik citra merek 

suatu produk makanan halal maka persepsi konsumen akan kualitas produk juga 

semakin baik. 

 

Sertifikasi dan labelisasi halal Perspektif Maslahat  

              Sertifikasi dan labelisasi produk halal merupakan hasil pemikiran hukum 

Islam yang semuanya dibangun atas pertimbangan maslahat. Misi yang dibawa oleh 
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agama Islam sendiri adalah untuk kemaslahatan manusia. Begitu pula ketentuan-

ketentuan hukumnya, tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan maslahat atau tidak. 

Namun demikian, apa yang disebut “kemaslahatan” dari masa ke masa selalu 

mengalami perubahan dan perkembangan seiring dinamika yang terjadi di tengah 

masyarakat. Maslahat berasal dari kata al-islah yang berarti damai dan tentram. 

Damai berorientasi pada fisik sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Lawan dari 

maslahah adalah mafsadat dari fasada yafsudu artinya sesuatu yang merusak dan 

tidak baik. Dalam perspektif Islam konsep maslahat identik dengan manfaat. Segala 

sesuatu yang mengandung manfaat bagi dari upaya untuk memperolehnya maupun 

upaya menghindarkannya dari bahaya. Maslahat adalah manfaat yang menjadi tujuan 

Allah swt. terhadap hambanya, dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta benda. Sementara manfaat adalah kenikmatan atau sesuatu yang menjadi 

perantara pada kenikmatan dan menolak bahaya ataupun semua yang menjadi 

perantaranya. Manfaat merupakan suatu standar yang berhubungan dengan kebaikan 

dalam kehidupan manusia. Manfaat dan maslahat yang ada dalam hukum Islam yaitu 

manfaat yang sesuai fitrah manusia, karena Islam adalah agama yang sesuai dengan 

fitrah demikian pula dengan hukum-hukum yang terkait dengannya. 

 

Pembahasan 

        Indonesia merupukan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Secara tuntuan 

agama setiap muslim di wajibkan mengkonsumsi dan menggunakan produk produk 

yang terjamin kehalalnya. Produsen dituntut untuk memenuhi permintaan pasar yang 

cukup besar terkait kehalalan suatu produk, mulai dari mulai dari bahan baku, proses 

sampai produk siap konsumsi. Oleh karena itu umat Islam dituntuk untuk mencari 

solusi atas permasalahan tersebut. 

 

1. Perilaku ekonomi, baik konsumsi maupun produksi halal, selain untuk 

memenuhi tuntutan syariat agama, juga telah menjadi budaya bagi masyarakat 

muslim di berbagai belahan dunia. Salah satu alasan mengkonsumsi produk halal, 

selain karena aspek higienitas adalah pemenuhan syariat Islam.Berdasarkan data 

Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, penduduk Indonesia yang memeluk agama 

Islam tercatat sekitar 88 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah dan proporsi 

ini di prediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Dan mayoritas 

penduduk muslim secara ekonomi berada pada level middle class, yang pada akhir-

akhir ini sedang meningkat daya belinya. Kalangan menengah inilah yang diyakini 

akan membawa perubahan besar di negeri ini. Mereka telah selesai dan terpenuhi 

kebutuhan primernya. 

 

2. Produk halal yang beragam, Meningkatnya pDaftar Pustaka masyarakat 

secara umum terhadap produk halal, menjadikan keragaman produk halal yang 

beredar di pasaran juga semakin beragam, demikian dengan derivatif produknya.  

 

             Sebelum digunakan untuk analisis, data penelitian yang berhasil 

dikumpulkan diuji dahulu kualitasnya dengan pengujian validitas dan reliabilitas. 

Pendekatan pengujian validitas yang digunakan adalah confirmatory factor analisys 

(CFA) dan diolah menggunakan program AMOS Data dinyatakan valid jika 

standardized loading factor untuk masingmasing indikator variabel minimum 0,50 
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(Ghozali, 2005). Selanjutnya dalam pengujian reliabilitas, konstruk dikatakan reliabel 

jika nilai construct reliability (CR) tersebut minimal sebesar 0,60. Besarnya nilai 

reliabilitas tersebut dapat diterima dengan syarat validitas indikator-indikator dalam 

model adalah baik (Ghozali, 2005). Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat 

dalam Tabel 1. Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas data yang disajikan 

dalam Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator penelitian dinyatakan valid 

dan reliabel, sehingga data dari indikator-indikator variabel penelitian tersebut dapat 

digunakan sebagai data analisis penelitian ini.  

           Dari Tabel 1 tersebut juga dapat diperoleh informasi bahwa rata-rata penilaian 

responden terhadap variabel sikap adalah sebesar 3,93. Nilai tersebut termasuk dalam 

kriteria penilaian yang baik, karena berada pada interval 3,414,20 (dari skala 1 sampai 

5). Penilaian tertinggi terjadi pada butir pernyataan membeli produk halal adalah 

penting dengan skor rata-rata sebesar 4,00 (baik), dan penilaian terendah terjadi pada 

butir pernyataan suka membeli produk bersertifikat halal dengan skor rata-rata 

sebesar 3,86 (baik). Hasil penilaian variabel norma subyektif menunjukkan bahwa 

rata-rata penilaian responden adalah sebesar 3,28, atau konsumen cukup terpengaruh 

oleh pendapat dari kelompok referen atau orang dekat mereka. Pada variabel ini 

penilaian tertinggi terjadi pada butir pernyataan membeli produk halal karena 

keputusan sendiri dengan skor rata-rata sebesar 4,21 (sangat terpengaruh), dan 

penilaian terendah terjadi pada butir pernyataan membeli produk bersertifikat halal 

karena tuntutan guru dengan skor rata-rata sebesar 2,91 (cukup terpengaruh). Pada 

variabel persepsi kontrol perilaku, penilaian tertinggi terjadi pada butir pernyataan 

membeli produk halal karena muslim dengan skor rata-rata sebesar 4,18 (tinggi), dan 

penilaian terendah terjadi pada butir pernyataan melakukan kontrol apakah produk 

bersertifikat halal dengan skor rata-rata sebesar 3,77 (tinggi). Nilai-nilai tersebut 

menghasilkan rata-rata penilaian responden terhadap persepsi kontrol perilaku 

sebesar 4,03. Nilai rata-rata tersebut termasuk dalam kriteria nilai yang tinggi. 

Terakhir, pengukuran terhadap minat beli konsumen terhadap produk halal. Hasil 

penilaian menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap minat beli 

adalah sebesar 4,00, atau nilai yang termasuk dalam kriteria yang tinggi. Nilai 

tersebut di antaranya berasal dari nilai pengukuran tertinggi yang terjadi pada butir 

pernyataan akan selalu membeli produk halal dengan skor rata-rata sebesar 4,05 

(tinggi), dan penilaian terendah yang terjadi pada butir pernyataan mengajak orang 

lain membeli produk halal dengan skor rata-rata sebesar 3,95 (tinggi). Selanjutnya 

berasarkan nilai-nilai data yang rekapitulasi validitas dan reliabilitasnya tercantum 

dalam Tabel 1 tersebut digunakan untuk menguji model penelitian agar dapat 

diperoleh hasil model penelitian yang goodness of fit. H.  

  

                                         Tabel  1. Hasil Uji Regresi Berganda  
Pengaruh Antar 

Variabel 

Koefisien 

Standardized 

Critical Ratio Nilai 

Probabilitas 

Keterangan 

Minat beli   > 

sikap  

Minat beli > 

norma subyektif  

Minat beli  > 

control pelaku  

0,297 

 

0,379 

 

0,844 

2.501 

 

3.343 

 

4.044 

0.012 

 

0.000 

 

0.000 

H1 didukung 

 

H2 didukung  

 

H3 didukung  
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Kesimpulan 

Hasil perhitungan dari penelitian ini telah membuktikan hipotesis pertama, 

hipotesis kedua, dan hipotesis ketiga bahwa sikap, norma subyektif, dan persepsi 

kontrol perilaku yang terbentuk dari PRODUK BT yang tidak diperpanjang sertifikat 

halalnya memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen muslim. Hasil 

analisis regresi berganda pada penelitian berhasil menunjukkan bahwa sikap, norma 

subyektif, dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh positif terhadap minat 

beli pada PRODUK BT.  
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#23 

Identifikasi Persepsi Perilaku Konsumen Tentang Produk 

Makanan Halal Di masa Pandemi COVID-19 dan Adaptasi 

New Normal 
Nurul Aulia Uswa, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Objek penelitian yang dipilih adalah produk makanan yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan, yang sebelumnya dikenal sebagai produk yang telah mendapat 

sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun kemudian sampai dengan 

proses pengumpulan data ini dilakukan sertifikat halal tersebut tidak lagi tercantum 

dalam label kemasan produknya. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang 

menjelaskan tentang perkembangan industry halal. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif makanan halal terhadap minat beli 

konsumen muslim/ perilaku konsumen. 

 

Pendahuluan 

Makanan yang halal serta baik adalah merupakan makanan yang 

mengandungi banyak khasiat serta baik untuk kesehatan. Allah SWT pada dasarnya 

telah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini adalah halal melainkan terdapat 

bahaya di dalamnya, maka Allah SWT mengharamkannya. 

Agama Islam sangat memperhatikan bagi pemeluknya untuk mengkosumsi makanan 

yang baik dan halal. Secara etimologi makanan adalah memasukkan sesuatu melalui 

mulut. Makanan yang halal dan baik merupakan tuntunan agama. Halal dari segi 

dhahiriyah dan sumber untuk mendapatkan makanan tersebut apakah melalui cara – 

cara yang halal. Memakan makanan yang halal dan baik merupakan bukti ketaqwaan 

kita kepada Allah, karena memakan makanan halal dan baik merupakan salah satu 

ibadah.Allah membolehkan manusia seluruhnya memakan makanan yang telah 

diberikan Allah di bumi ini, yang halal dan yang baik saja, serta meninggalkan yang 

haram. 

Begitu banyak beredar tentang makanan sehari-hari yang ternyata diklaim tidak halal. 

Oleh karena fenomena ini penulis tertarik untuk memaparkan bagaimana persepsi 

konsumen terhadap permintaan produk makanan halal di masa Pandemi Covid-19 

dan adaptasi new normal 

 

Tinjauan Pustaka 

Makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat 

dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam serta makanan 

tersebut bukanlah makanan haram yang disebutkan oleh Allah dalam Al Qur’an. Di 

dalam al-quran sendiri Allah memberikan petunjuk tentang makanan halal dan syarat-

syarat makanan halal. Kata makan disebutkan dalam Al Qur’an oleh Allah subhanahu 

wa ta’ala sebanyak 109 kali sedangkan kata makanlah yang merupakan kata perintah 

didebutkan dalam al-qur’an sebanyak 27 kali. 

Menurut buku petunjuk teknis yang mengatur sistem produksi makanan halal dan 

diterbitkan oleh Departemen Agama Islam negara Indonesia menyebutkan bahwa 

makanan halal adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum 
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manusia dan serta bahan yang digunakannya adalah halal. Hal tersebutlah yang 

menandai bahwa Allah dengan jelas mengatur apa yang dapat dikonsumsi oleh 

manusia berdasarkan manfaatnya dan mengharamkan segala sesuatu yang 

mendatangkan mudhorot atau akibat buruk bagi yang memakannya. 

 

Kategori Makanan Halal 

Halal Zatnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu 

makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Misalnya makanan yang 

berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah 

SWT.Adapun jika dalam makanan disebut terkandung zat atau makanan yang tidak 

halal, maka status makanan yang tercampur tersebut adalah haram dan tidak boleh 

dikonsumsi oleh umat Islam. 

Halal Cara Memperolehnya. Pada dasarnya, semua makanan halal juga dapat menjadi 

haram jika memperolehnya dengan cara yang tidak tepat. Makanan halal dapat 

menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melalukan perbuatan zina, 

menipu, hasil riba, korupsi, dan lain sebagainya. 

Halal Cara Memprosesnya. Kategori halal yang harus dipenuhi selanjutnya adalah 

cara memproses makanan tersebut. Misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk 

memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau 

diharamkan untuk dikonsumsi maka makanan tersebut bisa menjadi haram. 

Halal Cara Menyajikan, Mengantarkan, dan Menyimpannya. Kategori halal yang 

terakhir 

adalah bagaimana makanan tersebut disimpan, diangkut, dan disajikan sebelum 

akhirnya dikonsumsi. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari 

halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring untuk tujuan 

yang tidak baik. Atau, memotong ayam dengan tidak membaca basmalah terlebih 

dahulu. 

 

Persepsi konsumen 

Persepsi Konsumen Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah 

tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan dan proses seseorang 

mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Sedangkan menurut Deddy 

Mulyana mengatakan persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita 

memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan 

proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Persepsi juga merupakan pengalaman 

tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. (Rahmat 2005, 51) Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi konsumen, yaitu (Gaspers 2001, 

118): 

1. Kebutuhan dan keinginan, yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan 

konsumen ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan 

produsen/pemasok produk (perusahaan). Jika pada saat itu kebutuhan dan 

keinginannya besar, harapan atau ekspektasi konsumen akan tinggi, demikian 

pula sebaliknya. 

2. Pengalaman masa lalu (terdahulu), ketika mengkonsumsi produk dari 

perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. 

3. Pengalaman dari teman-teman, di mana mereka akan menceritakan kualitas 
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produk yang akan dibeli oleh konsumen itu. Hal ini jelas mempengaruhi 

persepsi konsumen terutama pada produk-produk yang dirasakan berisiko 

tinggi. 

4.  Komunikasi dan pemasaran, juga mempengaruhi persepsi konsumen. Orang- 

orang di bagian penjualan dan periklanan seyogyanya tidak membuat. 

 

Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Metode penelitian 

terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode yang terstruktur 

untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan yang kemudian 

mudah dipahami publik secara umum. Berdasarkan pada permasalahan dan pokok 

bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe 

deskriptif. Tipe penelitian deskritif yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan dan pada saat tertentu atau mengenai 

gejala yurudis yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dan di dalam 

tipe penelitiannya, Penelitian ini merupakan fasilitas untuk menambah pengetahuan 

dan memperkuat ilmu pengetahuan. Menurut teori di atas, bahwa tipe penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian  

digunakan untuk mengambarkan secara jelas, rinci dan sistematis tentang kriteria 

makanan kemasan yang halal, syarat dan prosedur sertifikasi halal produk pangan 

serta pengawasan BPJPH. Sumber data adalah tempat atau asal data itu diperoleh. 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur– literatur 

terkait yang menjadi tolak ukur terapan. 

 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan mengkaji dan 

menelaah ketentuan-ketentuan normatif empiris sebagai sumber hukum menangani 

masalah pangan dan sertifikasi khususnya dalam masalah sertifikasi halal produk 

pangan. Ketentuan normatif yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri 

Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada 

Label Makanan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang 

Standarisasi Fatwa Halal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait serta 

didukung literatur, dan dokumen. Sedangkan penelitian empiris adalah pemberlakuan 

atau implementasi ketentuan normatif dalam praktik proses sertifikasi halal sebagai 

sahnya produk pangan dinyatakan halal bagi konsumen. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, maka metode 

pengumpulan data yang dipergunakan sebagai berikut Studi Pustaka (Library 

Research) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari 

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian. 
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Pembahasan 

Terdapat banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi minat pembelian 

konsumen yang berhubungan dengan produk halal. Diantaranya pada penelitian ini 

adalah dilihat dari persepsi sertifikasi halal, kesadaran halal dan penggunaan bahan 

makanan. Penjelasan mengenai persepi perilaku konsumen adalah sebagai berikut: 

Pengaruh Sertifikasi Halal Pada analisis persepsi permintaan konsumen, sertifikat 

halal sangat berpengaruh terhadap permintaan masyarakat dalam membeli suatu 

barang. Pada penelitian lain disebutkan bahwa Variabel sertifikasi halal dinyatakan 

berpengaruh signifikan yang Hal ini berati bahwa sertifikasi halal yang dimiliki tiap 

konsumen memiliki peranan penting terhadap minat beli perilaku konsumen. 

Penelitian menunjukkan bahwa variabel sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap 

minat beli. Minat beli dipengaruhi oleh sertifikasi halal. 

 

Pengaruh Kesadaran Halal terhadap Minat Beli 

Kesadaran halal sudah semakin marak dan disadari oleh masyarakat muslim 

pada masa sekarang ini. Berita-berita yang banyak menampilkan produk-produk 

tidak halal menjadi bukti bahwa kesadaran halal masyarakat muslim semakin 

meningkat. Pada penelitian yang lain disebutkan bahwa Variabel kesadaran halal 

dinyatakan signifikan yang Hal ini berati bahwa kesadaran halal yang dimiliki tiap 

konsumen memiliki peranan penting terhadap minat beli, variabel kesadaran halal 

berpengaruh positif terhadap minat beli. Minat beli dipengaruhi oleh kesadaran halal. 

 

Kesimpulan  

1. Variabel sertifikasi halal berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

persepsi permintaan konsumen dan Variabel kesadaran halal berpengaruh 

positif signifikan terhadap variabel persepsi permintaan konsumen. 

2. Persepsi perilaku konsumen atas makanan berlabelkan halal masih bersifat 

parsial yakni belum mengetahui konsepsi kehalalan secara utuh dan lebih 

cenderung kepada fitur, design, merk dan jaminan penggunaan namun tidak 

terhadap kualitas, layanan, kemasan dan labelnya. 

 

Daftar Pustaka 

Assael,Henry. (2001). Consumer Behaviour 6th Edition. Yew York: Thompson 

Learning. 

CAP (2006). Panduan Persatuan Pengguna Pulau Pinang : Halal Haram, Persatuan 

Pengguna Pulau Pinang, Malaysia. 

Che Man Y. , Sazili A.Q. ( 2010) Food Production from the Halal Perspective. 

In:GuerreroLegarreta I., Alarcón-Rojo, A.D., Y. H. Hui, Alvarado C. Handbook 

of Poultry Science and Technology. 183- 216. 

Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 

19.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Golnaz, R., Zainal, A. M. & Mad-Nasir, S. (2012), Assessment of Consumers 

Confidence on Halal Labelled Manufactured Food in Malaysia, Social, 

Science. & Humanities. 20 (1),33 – 42 

 

 

 



202 

#24 

Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Perulaku 

Konsumen Memilih Produk Makanan Di Makassar 
La Risman, Muhammad Nusran 

 

Pendahuluan 

     Seiring dengan pesatnya perkembangan media saat ini, arus informasi yang 

diperoleh konsumen akan semakin banyak dan dapat pula mempengaruhi pola 

konsumsi konsumen. Labelisasi halal merupakan label yang mengimformasikan 

kepada konsumen produk yang berlabel tersebut, bahwa produk tersebut benar-benar 

halal dan bahan-bahan yang dikandungnya tidak mengandung unsur- unsur yang 

diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut dapat dikonsumsi oleh 

konsumen. dengan demikian produk- produk yang tidak mencantumkan label halal 

pada produknya, dianggap belum mendapatkan persetujuan oleh lembaga yang 

berwenang (LPPOM-MUI) untuk diklasifikasikan dalam produk yang halal atau 

dianggap masih diragukan kehalalannya. (Tengku Putri Lindung Bulan, 2016) 

      Dalam industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan 

metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi 

masyarakat di seluruh dunia. Namun demikian perlu diingat bahwa sebagian besar 

produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem 

sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawtiran bahwa dalam menghadapi 

perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global, Indonesia sedang 

dibanjiri produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi 

unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan 

acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan 

tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam. (May 

Lim Charity, 2017) 

 

Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yakni 

pengaruh labelisasi halal terhadap perilaku konsumen memilih produk makanan 

 

Pembahasan 

 

Pengertian Labelisasi Halal 

Menurut Stanton dalam Suryani (2008), label adalah bagian sebuah produk yang 

membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualnya. Sebuah label 

bisa merupakan bagian dari kemasan atau pula etiket (tanda pengenal) yang 

dicantumkan pada produk. Label dibagi kedalam 3 klasifikasi yaitu:  

1. Brand label, yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada   

kemasan.  

2. Descriptive label, yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai 

penggunaan, konstruksi/pembuatan, perhatian/perawatan dan kinerja produk, serta 

karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk. 
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3. Grade label, yaitu label yang mengidentifikasikan penilaian kualitas produk dengan 

suatu huruf, angka atau kata. Misalnya buah-buahan dalam kaleng diberi label 

kualitas A, B dan C. 

 

      Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan 

menyebutkan label dengan setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk 

gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, 

dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. 

Dengan demikian label pangan sekurang-kurangnya memuat keterangan: 

1. Nama produk  

2. Daftar bahan yang digunakan 

3. Berat bersih atau isi bersih  

4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau perusahaan yang memasukkan 

pangan ke dalam wilayah Indonesia 

5. Tanggal, bulan dan tahun kedaluarsa. Pengertian Halal menurut Departemen 

Agama yang dimuat dalam Keputusan Menteri Agama Republik dilarang untuk 

dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat 

Islam.” Indonesianomor 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan 

Halal adalah: “…tidak mengandung unsur atau bahan haram atau halal. 

(Tengku Putri Lindung Bulan, 2016) 

  Proses-proses yang menyertai dalam suatu produksi makanan atau minuman, 

agar termasuk dalam klasifikasi halaladalah proses yang sesuai dengan standard halal 

yang telah ditentukan oleh agama Islam. Standar halal tersebut diantaranya:  

1. Tidak mengandung babi atau produk- produk yang berasal dari babi serta tidak 

menggunakan alkohol sebagai ingridient yang sengaja ditambahkan.  

2. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata 

cara syariat Islam. 

3. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.  

4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan 

dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, 

tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur 

menurut syari’at Islam. (Tengku Putri Lindung Bulan, 2016) 

 

Analisis Labelisasi Halal Terhadap Konsumen 

Labelisasi halal merupakan rangkaian persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh 

pelaku usaha yang bergerak dibidang produk pengolahan makanan dan minuman atau 

diistilahkan secara umum sebagai pangan. Pangan (makanan dan minuman) yang 

halal, dan baik merupakan syarat penting untuk kemajuan produk-produk pangan 

lokal maupun dari luar negeri, di Indonesia khususnya supaya dapat bersaing dengan 

produk lain baik didalam maupun diluar negeri. Indonesia merupakan negara yang 

mayoritas penduduknya adalah muslim demi ketentraman dan kenyamanan 

konsumen pelaku usaha wajib menampilkan labelisasi halal yang sah dikeluarkan 

oleh pemerintah melalui aparat yang berwenang. Halal berkaitan dengan jaminan 

kehalalan yang ditunjukkan dengan adanya sertifikasi halal dari LPPOM MUI. 

Disamping jaminan pangan baik, pemberian jaminan halal akan meningkatkan daya 

saing produk pangan lokal Indonesia terhadap produk-produk impor yang tidak 

mendapatkan sertifikasi halal. (Dewi Kurnia Sari 2013) 



204 

 

Hasil Analisis Data Tanggapan responden terhadap Labelisasi Halal 

     Berdasarkan  dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 82 responden, dapat 

diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 33 orang (40%) 

dari total jumlah responden yang ada, sedangkan untuk responden yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 49 orang dari total jumlah responden yang ada. 

 

 

 
    Tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh labelisasi halal membuat konsumen 

merasa percaya dan yakin terhadap kehalalan produk makanan impor dalam kemasan, 

hal ini ditunjukkan oleh frekuensi jawaban-jawaban responden cukup banyak 

menyatakan setuju dan sangat setuju. Diantaranya mengenai pernyataan bahwa 

labelisasi halal memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen muslim 

dalam mengkonsumsi suatu produk makanan dalam kemasan diketahui bahwa 

terdapat 52 responden (63,41%) yang menjawab setuju dan juga 13 responden 

(15,85%) yang menyatakan sangat setuju. 

       Kemudian pada pernyataan tentang dengan adanya labelisasi halal maka tidak 

meninmbulkan keraguan bagi konsumen muslim dalam menentukan mana produk 

yang dihalalkan dan mana produk yang diharamkan oleh  diketahui bahwa terdapat 

40 responden (48,78%) yang menyatakan setuju dan 30 responden (36,59%) 

menyatakan sangat setuju, dan pada pernyataan tidak menimbulkan keraguan bagi 

konsumen muslim dalam mengkonsumsi suatu produk makanan impor dalam 

kemasan terdapat 45 responden (54,88%) yang menyatakan setuju dan 15 responden 

(18,29%) yang menyatakan sangat setuju, keadaan ini disebabkan karena konsumen 

telah memiliki pengetahuan mengenai labelisasi halal yang ada pada produk makanan  

dalam kemasan. (Dewi Kurnia Sari, 2013) 

 

Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Makanan 

Istilah perilaku erat hubungannya dengan objek yang studinya diarahkan 

pada permasalahan manusia. Di bidang studi pemasaran, konsep perilaku konsumen 

secara terus menerus dikembangkan dengan berbagai pendekatan. 

Pemahaman tentang perilaku konsumen (consumer behavior) bagi setiap pemasar 

merupakan sesuatu yang penting dalam menginterpretasikan konsep pemasaran. 

Konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan 

kebutuhan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pemasaran yang berhasil 

adalah konsep pemasaran yang selalu berorientasi kepada konsumen (consumer 

oriented). (Eddy Soegiarto k dan Mardiana. 2016) 
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Faktor-faktor Perilaku Konsumen 

     Faktor-faktor perilaku konsumen merupakan manifestasi dari perilaku manusia 

yang sangat kompleks dan komprehensif, hal ini disebabkan oleh banyaknya variabel 

yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen dengan Dalam interaksi tersebut 

sosialisasi antara individu mengakibatkan terjadinya transfer dan interaksi perilaku 

(Swastha kecenderungan untuk saling berinteraksi. Perilaku konsumen ditimbulkan 

oleh adanya interaksi antara faktorfaktor lingkungan dan individu. dan Handoko, 

2000:27) 

 

Kesimpulan 

    Kesadaran Nasional Terhadap sertifikst halal saat ini belum mengalami signifikan 

pengembangan. Stagnasi yang terjadi pada aturan validasi jaminan halal di Indonesia 

tersebut membutuhkan gerakan nasional agar masyarakat Indonesia cepat dapat 

perlindungan pemerintah akan memenuhi haknya sebagai warga Negara, dengan 

fokus pada aturan hal pangan, obat-obatan dan kosmetik yang di gunakan.  Kesadaran 

halal di pengaruhi oleh beberapa factor seperti halal pengetahuan dengan sering 

mengikuti perkembangan halal atau acara pemeran halal, atau pelatihan halal dan 

sejenisnya, serta faktor waktu proses sertifikasi halal.  

     Makanan yang halal penting bagi setiap muslim, Karena kebanyakan mayoritas 

penduduk Indonesia beragama islam masalah makanan, minuman, obat, kosmetik, 

produk kimia biologi dan produk rekayasa ginetik yang terjamin kehalalannya 

menurut syari’at merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah.  
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#25 

Pentingnya Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif 

Maslahat Dalam Peradilan dan Hukum Islam di Indonesia 
Muliana, Muhammad Nusran 

  

Pengantar 

Sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif maslahat memberikan perlindungan, 

jaminan, informasi tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan 

masyarakat. Kebutuhan konsumen terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal 

dikategorikan maslahat dharuriyyah karena faktor kemajuan pengetahuan dan 

teknologi menyebabkan semakin rumitnya menentukan produk halal atau haram, 

sehingga dibutuhkan penetapan sertifikasi dan labelisasi produk halal. Maslahat 

dharuriyah dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Penduduk 

Indonesia dengan mayoritas muslim (87,18 persen) menjadikan kebutuhan terhadap 

produk halal sangat besar. Perlu adanya jaminan produk halal terhadap produk yang 

masuk maupun beredar di Indonesia. Jaminan produk halal di Indonesia diatur oleh 

Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan. Kehalalan suatu produk dapat 

diketahui dengan melakukan sertifikasi halal dengan melakukan pemeriksaan produk 

mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai hasil akhir produk. Proses 

sertifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah, perkembangan, dan implementasi 

sertifikasi halal di Indonesia salah satunya yaitu sebelum dan sesudah keluarnya 

undang-undang mengenai Jaminan Produk Halal (JPH)  

 

Pendahuluan 

Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. 

Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal 

pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.  

Label merupakan ciri lain dari produk yang perlu diperhatikan. Label adalah bagian 

dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang 

penjualannya. Label bisa merupakan bagian sebuah kemasan, atau merupakan etiket-

lepas yang ditempelkan pada produk. Sewajarnya jika antara kemasan, label, dan 

merek terjalin suatau hubungan yang erat sekali. Sebagai lembaga otonomi bentukan 

MUI, LPPOM MUI tidak berjalan sendiri. Keduanya memiliki kaitan erat dalam 

mengeluarkan keputusan. Sertifikat Halal merupakan langkah yang berhasil 

dijalankan sampai sekarang. Labelisasi halal adalah perizinan penggunaan kata 

“halal” pada kemasan produk dari sutu perusahaan oleh badan POM. Izin 

pencantuman “label halal” pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh 

badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sarifikat halal MUI. 

Sartifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM 

MUI. Di dalamnya tertulis fatwa halal MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk 

sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap 

produk makanan minuman, obat-obatan, dan kosmetika.  

Kata maslahah berarti kepentingan, manfaat yang jika digunakan bersama dengan 

kata mursalah berarti bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau 
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kepentingan yang diputuskan secara bebas Metode maslahah mursalah muncul 

sebagai pemahaman mendasar tentang konsep bahwa syari at ditujukan untuk 

kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikankemanfaatan dan 

mencegah kemudaratan. Para ulama ushul fikih membagi maslahah ke dalam tiga 

kategori yaitu: I maslahah berdasarkan segi perubahan maslahax, terdiri dari 

almaslahah as- sabitah dan al-mastahah al-muiagayyirah 2. Maslahah berdasarkan 

keberadaan maslahat menurut syara', terdiri dari : al-maslahah al-mu'tabarah, al-

maslahah al-mulgah, dan almaslahah al- mursalah. 3. Maslahah berdasarkan segi 

kualitas dan kepent'ngan kemaslahatan, terdiri dari: al- maslahah al-dharuriyyah, al-

maslahah al-hajiyyah dan al-maslahah al-tahsiniyah. 

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan 

khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan 

berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, 

globalisasi dan perdagangan bebas 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 ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. 

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena 

kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta 

semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan atau 

jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan 

fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan 

konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. 

Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang 

sebesarbesarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta 

penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Atas dasar kondisi 

sebagaimana dipaparkan diatas, perlu upaya pemberdayaan dan perlindungan 

konsumen dalam hal sertifikasi dan labelisasi produk halal yang pada dasarnya sangat 

terkait dengan hajat kehidupan orang banyak. Pada dasarnya manusia dengan akal 

pikirannya dapat mengetahui jenis-jenis makanan yang layak untuk dirinya. Manusia 

dengan akalnya membuat aturan tentang wewenang, hak dan kewajiban antara 

sesamanya dalam memenuhi kebutuhannya. Akal pikiran manusia sesungguhnya 

dapat mengetahui makanan apa yang pantas dan baik untuk dirinya, baik secara 

kepatutan, kesehatan, maupun norma sosial. Dalam al-Quran, Allah memerintahkan 

manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus 

juga baik. Q.S. al Maidah (5): 88 :  

 
  

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan 

kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.  

  

             Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan 

rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Halal di sini 

mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan 

baik adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat 

bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya. Makanan tidak baik 
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selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan.2 Ayat 

ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Maksud ayat tersebut tidak 

terbatas pengertiannya hanya pada makanan, tetapi juga produk-produk lainnya, 

seperti kosmetika, obat dan barang gunaan lainnya yang harus halal. Namun pada 

zaman sekarang, yang diikuti perkembangan teknologi proses pengolahan makanan 

minuman, kosmetika dan obat telah melibatkan proses yang kompleks dan 

mengandung aneka ragam bahan sehingga permasalahan makanan, minuman obat 

kosmetika dan barang gunaan halal menjadi tidak seimbang, penetapan kehalalan 

suatu produk halal tidaklah mudah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

bidang pangan dewasa ini menyebabkan semakin rumitnya menentukan mana yang 

halal dan mana yang haram. Produk-produk pangan olahan semakin banyak beredar 

juga membutuhkan penetapan kehalalannnya, tidak hanya dari bahan bakunya tetapi 

juga mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 

pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Oleh karena itu dibutuhkan 

pengetahuan yang cukup memadai tentang pedoman atau standar hukum Islam untuk 

mengetahui kehalalan dan keharaman suatu produk.  

  

Metode 

   Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan dengan 

mengunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman. Bahan hukum sekunder 

berupa buku-buku, pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak 

konsumen Jenis penelitian kualitatif bersifat yuridis normatif. Data yang diperoleh 

dari hasil penelitian perpustakaan dianalis secara sistematik, ilmiah untuk menjawab 

rumusan masalah  

 

Pembahasan 

Landasan Hukum Produk Halal  

      Landasan Hukum Produk Halal Menurut Syariat Islam, Landasan hukum produk 

halal sesuai Syariat Islam antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 168 artinya, 

Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, 

dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang 

nyata bagimu.orang-orang yang beriman. QS. al ±Baqarah: 172 artinya, Wahai orang 

orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu 

dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. QS. Al-

Baqarah:173 artinya Sesunguhnya 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 Allalh 

Maha Pengampun. Berdasarkan surat Al Baqarah tersebut di atas, Allah 

memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makan yang halal dan 

mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak 

menyebut nama Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak melampaui batas. Untuk 

menentukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat itu halal 

harus ada logo sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada kemasannya.   
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     Sertif Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

kehalalan produk makanan dan minuman antara lain Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang Undang 

Republik Indonesia Nomor i8 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 

dan Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Mentri Pertanian No. 

745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar 

negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan 

Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 huruf 

a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen berhak atas kenyamanan, 

keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Keputusan 

Mentri Agama Nomor 519 tahun 2001, Pasal 1 menyatakan bahwa Majelis Ulama 

Indonsia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang 

dikemas dan diperdagangkan di Indonesia.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratam dan Pengawasan Pemasukan daging 

dar luar Negeri yng diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, 

pasal 97 menyatakan, setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk 

diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termasuk label halal atu 

tanda halal bagi yang dipersyaratkan. Pemasukan daging untuk konsumsi umum 

harus berdasarkan ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan 

dinyatakan dalam sertifikat halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi 

konsumen mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah disahkan undang-undang 

ini semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal 

pada kemasannya dan. sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal 

berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantum pada kemasan produk 

tanda tidak halal, misalnya gambar babi.   

Perdagangan makanan halal meningkat pesat sementara semakin banyak negara telah 

mengadopsinya Keuangan Islam dalam sistem perbankan mereka. Kosmetik halal 

dan perawatan pribadi berada di urutan berikutnya Bisnis Halal. Faktanya, semakin 

banyak perusahaan di seluruh dunia yang sekarang berproduksi kosmetik halal dan 

perawatan pribadi untuk memanfaatkan pasar yang sedang berkembang ini. 

Kebanyaka kosmetik dan lainnya produk perawatan pribadi dibuat oleh produsen non 

muslim dan berasal dari negara non muslim yang bisa diperdebatkan tentang 

kehalalan bahannya. Banyak kosmetik mengandung alkohol sebagai humektan yang 

membantu mengirimkan bahan-bahan ke dalam kulit, pelembab, atau agen 

pembersih. Demikian pula, beberapa asam lemak dan gelatin yang digunakan dalam 

produk seperti pelembab, sampo, masker wajah, dan lipstik berasal dari babi. Selain 

itu, sektor kosmetik dan farmasi pun terkena imbas yang lebih besar pengawasan oleh 

cendekiawan Muslim atas kecurigaan bahwa banyak merek internasional 

menggunakan enzim diekstrak dari daging babi atau alkohol  

  

Proses Pemberian Sertifikat Halal   

      Sebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014, Tanda kehalalan suatu produk 

berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal6 
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adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang 

halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang 

diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM 

MUI Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistim 

Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan 

Halal yang dikeluarkam oleh LP-POM MUI. LPPOM MUI mengangkat seorang atau 

Tim Auditor halal Internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan 

produk halal. Menanda tangani kesedian untuk diinspeksi secara mendadak tanpa 

pemberitahuan sebelumnnya oleh LPPOM MUI. membuat laporan berkala setiap 6 

bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.. Bagi Rumah Potong Hewan 

Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan. Setiap pemohon yang 

mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi borang 

tersebut yang berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta 

bahan ±bahan yang digunakan. Borang yang sudah diisi beserta dokumen 

pendukungnnya dikembalikan ke sekretariat. LPPOM MUI memeriksa 

kelengkapannya dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai 

dengan ketentuan. LPPOM MUI melakukan audit Tim auditor melakukan 

pemeriksaan/audit kelokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam 

keadaan memproduksi produk yang disertifikasi. Proses validasi dilakukan dengan 

struktur uji konfirmatori, parameter uji dan uji kondisi ekstrim. Validasi bertujuan 

untuk memastikan bahwa model telah dirancang sesuai dengan tujuan merancang 

model. Skenario dan Model Pengembangan, Usulan skenario Halal Sosialisasi 

dimana perusahaan selalu jika tidak disebutkan berarti menggunakan model setting 

awal. Kondisi skenario sosialisasi halal ke perusahaan dalam skala 3, selalu syarat, 

nilai 15, dengan catatan jika tidak disebutkan berarti menggunakan model pengaturan 

awal model  

 
  

Gambar 1  Expired rate of Halal Certification (Sumber: Nusran, 2015) 

     

   Nusran (2015) menunjukkan bahwa untuk pengaruh sosialisasi halal kepada 

produsen ada dua kegiatan yang telah dilakukan secara rutin oleh LPPOM MUI atau 

perusahaan yang ada 3 kali dalam 1 tahun acara yaitu pelatihan auditor internal untuk 

lebih memahami pentingnya perusahaan bagi produk Jaminan halal yang mereka 
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pasarkan. Kemudian Forum Halal bahwa perusahaan halal, jadi itu mempengaruhi 

kesediaan keputusan perusahaan untuk mensertifikasi produknya. Untuk tingkat 

kesadaran produk halal 40 persen (LPPOM MUI, 2013) di tingkat produk 

berdasarkan data LPPOM MUI. Hal tersebut dipengaruhi oleh empat hal: 1. Lembaga 

Sosial (organisasi), lembaga kepada Islamisasi, Pembinaan dan Yayasan Pendidikan 

dan lainlain, 2. Pengaruh media sosial seperti Facebook. Whatsapp, Twitter, BBM 

dan lain-lain., 3. Pengaruh media cetak dan elektronik seperti koran, majalah, buletin 

dan lain-lain, 4. Pengaruh promosi perusahaan terhadap halal produk. Untuk keempat 

hal yang mempengaruhi tingkat kesadaran konsumen tersebut, sejauh ini belum ada 

penelitian selanjutnya, pakan mana yang paling efektif (tepat sasaran) yang 

mempengaruhi tingkat kesdaran kehalalan produk. Oleh karena itu berdasarkan hal 

tersebut peneliti memberikan rekomendasi untuk selanjutnya penelitian, karena 

sertifikasi halal mengalami trend tinggi sehingga rasionya semakin meningkat dan 

lebih dari itu, kita perlu mengadakan model kebijakan yang sesuai dengan tuntutan 

perubahan.  

      Alur mekanisme sertifikasi halal melalui BPJPH tidak jauh berbeda dengan alur 

sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI, yakni melalui lima tahapan utama. Adapun 

lima tahapan tersebut yakni:   

1) Mendaftarkan diri dan melampirkan berkas persyaratan;   

2) BPJPH akan meneliti persyaratan yang telah dilampirkan;   

3) Melakukan audit dan pemeriksaan produk,   

4) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa; dan   

5) Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit.   

     Untuk saat ini, produk yang belum melakukan sertifikasi tidak langsung terjerat 

oleh hukum. Namun akan diberi sosialisasi dan pembinaan serta diberi kesempatan 

mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Jadi, selama kurun waktu lima 

tahun ini akan dilakukan sertifikasi secara bertahap. Pada awalnya sertifikasi 

dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI. Alurnya seperti yang tertera pada gambar 

3. Alur sertifikasi LPPOM MUI sebagai berikut; 1) Pelaku usaha mempersiapkan 

segala kelengkapan dokumen, 2) Verifikasi dokumen oleh LPPOM MUI, 3) 

Melakukan audit yang dilakukan oleh auditor LPPOM MUI, 4) MUI mengkaji dan 

menetapkan kehalalan produk, 5) Penerbitan sertifikat halal.  
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Gambar 2. Mekanisme Sertifikasi oleh LPPOM-MUI 

 

Labelisasi halal   

       Terbitnya sertifikasi halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal 

pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/ atau tempat tertentu pada 

produk yang tentunya label yang dicantumkan yang telah ditetapkan oleh badan 

penyelenggara jaminan produk halal yang berlaku nasional. Label sebagai informasi 

berfungsi : pertama, mengubah perilaku konsumen terhadap produk, kedua 

mengakomodasi pDaftar Pustaka konsumen serta meningkatkan keamanan pangan 

(food safety) dan ketiga, sebagai jaminan bahwa Negara sedang mempertimbangkan 

kepentingan konsumen (cunsemur interests).6 Dengan demikian, tujuan dari label 

adalah sebagai informasi untuk membantu konsumen mengindetifikasi produk 

makanan yang paling sesuai dengan pilihan mereka. Jika konsumen mengetahui 

identitas suatu produk dengan jelas, memungkinkan bagi konsumen untuk memilih 

produk yang disukai dalam konteks ini, memberikan informasi adalah upaya 

meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan konsumen untuk 

menggunakan hak pilih mereka, karena konsumen membuat keputusan berdasarkan 

informasi yang ada pada label. Jadi label sangat membantu konsumen untuk 

mendapat informasi yag akurat mengenai produk tersebut bagi kemanfaatan dan 

kesejahteraan konsumen. Sertifikasi dan labelisasi halal membantu konsumen untuk 

mengetahui sifat dan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk 

memilih berbagai produk yang saling bersaing (competing products). Informasi inilah 

yang dibutuhkan konsumen pada produk panganan halal, dengan informasi yang 

simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengkonsumsi produk 

panganan halal, karena informasi yang simetris merupakan kesejahteraan (walfare) 
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bagi konsumen, sehingga dengan sertifikasi dan dan labelisasi tercipta keadilan bagi 

konsumen. Maslahat bisa dijadikan dalil, dampak maslahat dan mafsadah tidak hanya 

di dunia, tapi juga berdampak pada kehidupan akhirat, jadi pekerjaan yang 

menghasilkan sesuatu yang baik walaupun hasinya tidak secara langsung maka 

termasuk kategori amal saleh. Setiap pekerjaan yang diyakini akan membuahkan 

hasil yang baik di masa sekarang dan yang akan datang adalah termasuk maslahat.   

      Maslahat tidak dinilai dari kenikmatan materi saja, akan tetapi sesgala sesuatu 

yang menjadi kebutuhan bagi tubuh, jiwa dan roh manusia. Maslahat agama menjadi 

dasar bagi maslahat yang lain, dan posisinya harus didahulukan.7 Maslahat diartikan 

sebagai manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut Imam al-Gazali 

maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka 

memenuhi tujuan-tujuan syariat. Maslahat dikemukakan ulama ushul fikh dalam 

membahas metode yangdipergunakan saat melakukan istinbat yaitu menetapkan 

hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nash.8 Dalam konteks sertifikasi 

dan labelisasi produk halal, maka konsep maslahat sangat tepat untuk diterapkan bagi 

pemenuhan kebutuhan hidup manusia.  

Sertifikasi dan labelisasi halal Perspektif Maslahat   

      Sertifikasi dan labelisasi produk halal merupakan hasil pemikiran hukum Islam 

yang semuanya dibangun atas pertimbangan maslahat. Misi yang dibawa oleh agama 

Islam sendiri adalah untuk kemaslahatan manusia. Begitu pula ketentuan-ketentuan 

hukumnya, tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan maslahat atau tidak. Namun 

demikian, apa yang disebut “kemaslahatan” dari masa ke masa selalu mengalami 

perubahan dan perkembangan seiring dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. 

Maslahat berasal dari kata al-islah yang berarti damai dan tentram. Damai 

berorientasi pada fisik sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Lawan dari 

maslahah adalah mafsadat dari fasada yafsudu artinya sesuatu yang merusak dan 

tidak baik. Dalam perspektif Islam konsep maslahat identik dengan manfaat. Segala 

sesuatu yang mengandung manfaat bagi dari upaya untuk memperolehnya maupun 

upaya menghindarkannya dari bahaya. Maslahat adalah manfaat yang menjadi tujuan 

Allah swt. terhadap hambanya, dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta benda. Sementara manfaat adalah kenikmatan atau sesuatu yang menjadi 

perantara pada kenikmatan dan menolak bahaya ataupun semua yang menjadi 

perantaranya. Manfaat merupakan suatu standar yang berhubungan dengan kebaikan 

dalam kehidupan manusia. Manfaat dan maslahat yang ada dalam hukum Islam yaitu 

manfaat yang sesuai fitrah manusia, karena Islam adalah agama yang sesuai dengan 

fitrah demikian pula dengan hukum-hukum yang terkait dengannya.  

Bentuk Maslahat   

     Maslahat dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu pertama mewujudkan 

manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut فعجلب المنا ) membawa 

manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang 

melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Kedua menghindari umat 

manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut درع المفاسد) menolak kerusakan). 

Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan 

perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai 

sesuatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan 

keburukannya. Pembagian Maslahat   
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1. Al-Maslahah ad-daru>riyyah ( ضرورية)  

       Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di 

dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara 

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan 

memelihara harta, yang selanjutnya diistilahkan al-masalih al-khamzah. 

Misalnya untuk memelihara akal adalah faktor dalam menentukan 

kehidupannya, sehingga Allah swt. menjadikan akal sebagai sesuatu yang 

pokok. Untuk itu Allah swt. melarang meminum minuman keras, karena bisa 

merusak akal dan hidup manusia.   

2. Al-Maslahah al Hajjiyah (  حاجية)  

      Maslahah al-hajjiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam 

menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang 

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar 

manusia. Misalnya dalam muamalah dibolehkan bekerjasama dalam pertanian 

muza>raa>h.   

3. Al-Maslahah Takhsiniyah ( تحسينية)  

      Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat 

melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan makan makanan 

yang bergizi.9 Kebutuhan konsumen terhadap sertifikasi dan labelisasi produk 

halal dikategorikan sebagai maslahat dharuriyyah karena terkait dengan 

kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, 

sebagai pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Sertifikasi dan 

labelisasi produk halal sebagai maslahat daruriyyah tentu saja dilakukan secara 

bertahap karena sangat sulit dilakukan sertifikasi dan labelisasi produk halal 

secara bersamaan oleh karenanya diperlukan pemetaan produk mana yang 

diprioritaskan, sehubungan dengan itu maka dibutuhkan peraturan pemerintah 

lebih lanjut. Dengan adanya sertifikasi dan labelisasi halal membantu 

masyarakat memilih dan menginformasikan mengenai produk halal sebagai 

kebutuhan dalam rangka memenuhi kemaslahatan yakni menjaga dan 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.   

    

   Seluruh syariat adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan 

meraih maslahat, pekerjaan manusia ada yang membawa kepada maslahat, adapula 

yang menyebabkan kepada mafsadat. Baik maslahat dan mafsadat ada yang untuk 

kepentingan dunia dan adapula yang untuk kepentingan akhirat, dan ada juga yang 

untuk kepentingan dunia sekaligus akhirat. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh 

syariat dan seluruh yang mafsadat dilarang oleh syariat. Setiap kemaslahatan 

memiliki tingkatan tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan 

setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan dalam keburukan dan 

kemudharatannya. Kemaslahatan dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada yang wajib 

dilaksanakan, ada yang sunnah dilaksanakan dan ada yang mubah dilaksanakan dan 

kemafsadatan ada yang haram dilakukan dan ada yang makruh dilakukannya.10 

Dengan demikian kemaslahatan terhadap sertifikasi dan labelisasi halal adalah 

kemaslahatan dunia dan akhirat, dan dianjurkan untuk dilakukan karena terkait 

dengan perintah kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal, dan tindakan 

preventif di era sekarang untuk mengetahui produk halal atau produk tidak halal maka 

tidak ada jalan lain selain pelaku usaha melakukan sertifikasi produknya dan 
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mencantumkan labelisasi produk halal yang tentunya memudahkan masyarakat untuk 

memenuhi hajatnya. Dalam Q.S. al-A’raf (7): 31  

 
  

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, 

Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.  

      Banyaknya produk yang beredar tidak jelas status hukumnya, halal atau haram 

bahkan terkadang syubhat. Dengan demikian mengkonsumsi dan memanfaatkan dan 

menggunakan produk halal dianjurkan yang sudah tersertifikasi dan memiliki 

labelisasi halal agar terhindar dari produk tidak halal yang berakibat keraguan pada 

masyarakat sebagai konsumen. Maslahat sertifikasi dan labelisasi produk halal antara 

lain:  

  

Perlindungan terhadap ummat Islam dalam menjalankan ajarannya   

              Banyaknya kasus yang muncul yang sangat menyakiti umat Muslim di 

Indonesia yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan 

dunia usaha, yaitu : kasus bakso yang mengandung daging babi di Bandung (1984) 

kasus makanan yang mengandung bahan daging babi (1988)11 dan kasus vaksin 

meningitis jemaah haji yang mengandung enzim babi (2009)12 menyikapi hal ini 

tentunya sangat merugikan umat Islam. Meskipun sertifikasi dan labelisasi produk 

halal menunjukkan perlindungan terhadap umat muslim untuk menjalankan 

ajarannya, namun sekaligus umat lainnya karena semua membutuhkan produk yang 

halal lagi baik untuk kelangsungan hidupnya, karena halal dan tayyib tentu 

mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan, implementasi kaidah maslahat, seraya 

mengurangi kemungkinan terjadinya mudharat atau bahkan maksiat yang dilarang.   

 

Memberikan keadilan   

      Regulasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah 

ditetapkan, namun masih saja sertifikasi dan labelisasi produk halal dilakukan secara 

sukarela, sehingga keadilan yang diinginkan oleh ummat Islam masih sulit 

didapatkan karena muncul keragua-raguan, misalnya tempat-tempat umum yang 

banyak dijajakan makanan namun sering kali menjadi tanda tanya apakah produknya 

halal atau produknya tidak halal. Oleh karena itu penyelenggaraan jaminan produk 

halal berasaskan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan 

transparansi, efektivitas dan efesiensi serta profesionalitas.   

 

Kesehatan   

       Jaminan produk halal berarti ada upaya menuju terciptanya kesehatan jiwa 

masyarakat yang seoptimal mungkin baik dari segi intelektual emosional, dan 

psikososial. Rasa aman dan ketenangan mengkonsumsi produk halal akan membawa 

seseorang pada kenyamanan jiwa yang berimbas pada sikap dan tindakan masyarakat 

dimana mereka tinggal. Pola mengkonsumsi makanan tidak halal akan menimbulkan 
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efek kejiwaan mental yang mendalam. Maka tidaklah berlebihan bila banyak yang 

mengindikasikan bahwa keberingasan, perkelahian dan tidak bersahabat dari 

masyarakat tidak lepas dari pola mengkonsumsi produk tidak halal . Pada 

kenyataannya memang pihak-pihak yang kerap dirugikan dalam ketidakjujuran 

produsen terhadap informasi isi bahan produk adalah bayi dan wanita hamil. Padahal 

jelas bahwa kedua faktor itulah yang akan menjadi tulang punggung Negara 

Indonesia ke depan. Dengan demikian semakin memperkuat sinyalemen 

permasalahan dalam produk halal dapat mengancam keutuhan Negara bukanlah 

isapan jempol belaka.14 Beberapa penyakit yang ditimbulkan karena menkonsumsi 

produk tidak halal misalnya mengkonsumsi daging babi yang berdampak pada 

kesehatan, menimbulkan penyakit bagi manusia karena mengandung kuman dan 

parasite .  

 

Kepastian Hukum   

Sebagai Warga Negara Legalisasi Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang 

jaminan produk halal akan memberikan kepastian hukum guna memberikan jaminan 

atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam penggunaan dan memanfaatkan 

produk halal. Serta untuk mencegah penipuan, untuk membantu konsumen 

memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk kemanfaatan atau 

kesejahteraan mereka. Agar konsumen bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik 

mereka dan berdasarkan pilihan mereka. Pergeseran paradigma telah terjadi model 

sukarela (voluntary) ini, jika masih dipertahankan, banyak pihak menjadi korban 

pelanggaran norma pelaku usaha, terutama konsumen.  

Banyaknya bukti menunjukkan pelaku usaha cenderung melakukan pelanggaran, 

utamanya dalam menggunakan bahan campuran makanan (misalnya bahan pengawet, 

pewarna, ramuan dan penyedap rasa). Hal ini merupakan pengingkaran pelaku usaha 

terhadap norma hukum tentang produk halal yang ada meskipun masih bersifat 

parsial. Paradigma lain adalah sertifikasi halal bersifat wajib (mandatory). 

Undangundang jaminan produk halal melakukan perbuatan hukum ijtihadi dengan 

cara membuat konstruksi hukum bahwa sertifikasi produk itu bersifat wajib. 

Konsekwensinya bahwa hukum wajib bersetifikat halal harus memiliki landasan 

baru. Sifat wajib bersertifikat halal berarti undang-undang jaminan produk halal telah 

terlepas dari asas dan doktrin moral yang menjadi penyangganya asas suka rela. 

Untuk maksud ini, undang-undang jaminan produk halal telah meletakkan kaidah 

baru sebagai dasar baru bagi hukum wajibnya sertifikasi produk. Namun demikian 

sebelum kewajiban bersertifikat diberlakukan, maka jenis-jenis produk yang wajib 

bersertifikat halal diatur secara bertahap harus ditetapkan peraturan pemerintah 

sebagai acuan dalam langkah selanjutnya. Sertifikasi produk halal dan labelisasi 

produk halal dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat 

menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses 

produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal.  

 

Kesimpulan 

        Sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif maslahat merupakan tujuan 

syariat dalam melindungi umat Islam dalam memenuhi hajat dan memberikan 

kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi 

dan labelisasi produk halal. Sertifikasi dan labelisasi produk halal dikategorikan 
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sebagai maslahah dharuriyah yang tentunya kewajiban sertifikasi dan labelisasi halal 

dilakukan secara bertahap karena keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan 

manusia. untuk kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Serifikasi halal di Indonesia mengalami 

perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran halal di masyarakat. Untuk 

menjamin keberadaan produk halal, khususnya terhadap makanan, kosmetik, dan 

obat-obatan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal. 

Sertifikasi yang pada awalnya merupakan ranah kerja MUI melalui LPPOM, 

kemudian dialihkan kepada BPJPH yang merupakan lembaga resmi pemerintah 

dibawah naungan Kementerian Agama.  
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Pasien Yang Ada Di Rumah Sakit Di Jeneponto Sulsel 
Anugerah syukur, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Obat adalah suatu bahan atau campuran bahan untuk dipergunakan dalam 

menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan 

penyakit atau gejala penyakit. Obat terdiri dari bahan aktif dan bahan farmaseutik 

(bahan pembantu eksipien). Dalam suatu sediaan obat dapat mengandung tiga sampai 

dengan empat bahan pembantu. Perkembangan teknologi proses pembuatan obat kini 

semakin maju dan menjadi tantangan tersendiri untuk menghasilkan obat yang bagus 

dan halal. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, 

dalam islam seorang muslim diharuskan minum dan makan dengan prinsip “halalan 

thoyiban” halal menurut syariah dan baik/menyehatkan bagi penduduk jeneponto 

sulsel. 

  

Pendahuluan 

Obat merupakan sebuah senyawa atau campuran senyawa yang dapat digunakan 

untuk mempengaruhi atau mempelajari kondisi fisik atau penyakit, sehingga dapat 

dilakukan diagnosis, pencegahan, pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan 

dan kontrasepsi (SK Menteri Kesehatan No. 47/MenKes/SK/11/1981). 

Ketidakmampuan obat modern dalam mengatasi penyakit tertentu dan efek samping 

yang ditimbulkan pada pemakaiannya, telah membuat penggunaan obat herbal 

menjadi populer.  Hal lain yang mendorong pemakaian obat herbal adalah tingginya 

biaya berobat secara modern dan kenyataan bahwa pengobatan herbal lebih dapat 

diterima secara budaya dan secara spiritual (Taylor 2001). Beberapa obat obat herbal 

telah dimasukkan dalam daftar obat essensial nasional, antara lain seperti yang 

dilakukan pemerintah Thailand (Riewpaiboon 2006). Penggunaan obat herbal oleh 

masyarakaT jeneponto .Serikat telah meningkat sebesar 380% (dengan peningkatan 

rerata 2.5–12.1% per tahun) antara tahun 1990 hingga 1997, dengan pembelanjaan 

sebesar 5.1 milyar US$ hanya pada tahun 1997 (Ernst 2005). Fakta ini menunjukkan 

tren meningkatnya minat untuk mengonsumsi obat herbal di berbagai belahan dunia. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap pendahuluan,mereduksi data, 

penyajian data, penyajian model dan menarik kesimpulan, dengan taapan sebagai 

berikut : 

1. Tahap pendahuluan dilakukan dengan melakukan observasi awal, menemukan 

fenomenA masalah dan mengidentifikasi masalah awal dalam penelitian dan 

pembuatan proposal penelitian. 

2. Tahap kedua adalah tahap mereduksi data dengan merupakan proses berfikir 

sintesif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan 

yang tinggi. Sedangkan mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok,memfokuskan pada hal-hal yang pentingdicari. 

3. Tahap ketiga adalah tahap penyajian data, penyajian data dapat dilakukan dalam 
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uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya.Penyajian data yang dilakukan oleh penulis yaitu data-data dari studi 

kepustakaan dan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik pembahasan 

4. Tahap keempat adalah penyajian model dengan menginterpretasikan hasil dan 

membandingkannya hasil penelitian sebelumnya. 

5. Tahap menarik kesimpulan adalah menyimpulkan hasil yang dicapai dan 

merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait. 

 

Landasan Teori 

Obat adalah zat apa pun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau 

psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan 

dan zat yang menyediakan nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, 

injeksi, merokok, ingesti, absorpsi melalui kulit, atau disolusi di bawah lidah. Dalam 

farmakologi, obat adalah zat kimia, biasanya struktur kimianya diketahui, yang ketika 

diberikan pada organisme hidup akan menghasilkan efek biologis. Obat farmasi, juga 

disebut medikasi atau obat dalam pemahaman masyarakat umum, adalah zat kimia 

yang digunakan untuk mengobati, menyembuhkan, mencegah, atau mendiagnosis 

suatu penyakit atau untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara tradisional, obat-

obatan diperoleh melalui ekstraksi tumbuhan obat, tetapi baru-baru ini juga melalui 

sintesis organik. Obat-obatan farmasi dapat digunakan dalam jangka waktu terbatas, 

atau secara teratur untuk gangguan kronis. Obat-obatan farmasi (medikasi) sering 

dibagi menjadi beberapa kelompok; pengelompokan obat dilakukan berdasarkan 

struktur kimia yang serupa, mekanisme aksi yang sama (mengikat pada target 

biologis yang sama), mode aksi terkait, dan yang digunakan untuk mengobati 

penyakit yang sama. Sistem Klasifikasi Kimiawi Terapeutik Anatomis (ATC) 

merupakan sistem klasifikasi obat yang paling banyak digunakan, yang memberikan 

masing-masing obat kode ATC yang unik, berupa kode alfanumerik yang 

menempatkan obat tersebut ke kelompok obat tertentu dalam sistem ATC.   Sistem 

klasifikasi utama lainnya adalah Sistem Klasifikasi Biofarmasi. Sistem ini 

mengelompokkan obat berdasarkan sifat kelarutan dan permeabilitasnya atau daya 

serapnya. 

Obat psikoaktif adalah zat kimia yang memengaruhi fungsi sistem saraf 

pusat, mengubah persepsi, suasana hati, atau kesadaran. Obat-obatan ini dibagi 

menjadi beberapa kelompok berbeda seperti: stimulan, depresan, antidepresan, 

ansiolitik, antipsikotik, dan halusinogen. Obat-obatan psikoaktif ini telah terbukti 

bermanfaat dalam mengobati berbagai kondisi medis termasuk gangguan mental di 

seluruh dunia. Obat-obatan yang paling banyak digunakan di dunia di antaranya 

kafein, nikotin, dan alkohol, yang juga dianggap sebagai obat rekreasi, karena mereka 

digunakan untuk kesenangan dibandingkan untuk tujuan pengobatan. 

Penyalahgunaan beberapa obat psikoaktif dapat menyebabkan ketergantungan 

psikologis atau fisik. Perlu dicatat bahwa semua obat dapat memiliki efek samping. 

Penggunaan stimulan yang berlebihan dapat meningkatkan psikosis stimulan. Banyak 

obat rekreasional berstatus ilegal dan perjanjian internasional seperti Konvensi 

Tunggal tentang Narkotika dibuat untuk melarangnya. 
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Obat-Obatan Menurut Syariat Islam 

       Status halal dari produk-produk farmasi tengah men jadi perhatian karena akan 

diterapkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Namun permasalahan muncul 

karena tidak semua obat-obatan memenuhi syarat untuk berstatus halal. Beberapa di 

antaranya menggunakan bahan-bahan yang belum masuk kategori halal. 

       Sumberzat aktif dan eksipien bisa berasal dari tumbuhan,hewan, mikroba, bahan 

sintetikkimia, virus yang dilemahkan dan bahan yang berasal dari manusia. Baik 

bahan aktif maupun bahan farmaseutik memiliki titik kritis kehalalan. Hal ini 

dimungkinkan oleh adanya perkembangan teknologi proses pembuatan dan produksi 

obat yang semakin maju. Selain itu adanya kecenderungan khasiat yang diklaim, obat 

hanya akan efektif jika menggunakan bahan tertentu saja. 

Obat halal harus memenuhi persyartan berikut: 

1. Sumber : Tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari daging babi atau 

hewan yang tidak disembelih dengan syariat islam. Bahan yang berasal dari 

tanaman, mineral, dan mikroorganisme (laut-darat) dibolehkan selama tidak 

beracun dan berbahaya bagi tubuh.   

2. Metode dalam pembuatan obat mulai dari tahap persiapan, proses produksi, dan 

pengemasan harus bebas dari bahan kotor atau mengandung najis.  

3. Penggunaan obat tidak menyebabkan efek berbahaya di kemudianhari.  

4. Aspek kebersihan pada setiap komponen harus diperhatikan,termasuk kebersihan 

personil, pakaian,peralatan,dan bangunan harus bebas dari najis dan kotoran. 

 

Obat-Obatan Tidak Halal 

Islam memiliki panduan dan pedoman untuk berbagai bahan aktif dan bahan eksipien 

yang berstatustidakhalal,diantaranya: 

Babi:Tidak boleh menggunakan bahan yang berasal dari babi dan hewan yang tidak 

disembelih menurut aturan islam. Mengobat i dengan bahan yang terlarang tidak 

dibolehkan, walaupun bahan tersebut efektif untuk penyembuahan. 

 

Alkohol: Menurut fatwa MUI, alkohol itu dibedakan antara alkohol yang berasal dari 

industri khamar dan alkohol yang bukan dari industri khamar . Hukum alkohol dari 

industri khamar adalah haram dan najis. Sedangkan alkohol yang bukan berasal dari 

industri khamar , jika digunakan sebagai bahan penolong dan tidak terdeteksi dalam 

produk akhir , maka boleh digunakan dan tidak bernajis. Khamar dengan alkohol 

terdapat perbedaan, karena tidak semua alkohol itu merupakan khamar , tapi semua 

khamar pasti mengandung alkohol. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamar 

untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya haram. 

Sedangkan penggunaan alkohol/etanol hasil industri nonkhamar (baik merupakan 

hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non-

khamar) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-

obatan, hukumnya:mubah,apabilasecaramedistidakmembahayakan. 

 

Bahan lain: Bahan aktif lain yang marak digunakan dalam industri farmasi adalah 

bahan aktif yang berasal dari manusia. Seperti keratin rambut manusia untuk 

pembentukan sistein. Maupun placenta manusia untuk obat-obatan, sepert i obat luka 

bakar dan yang lainnya. Beberapa metode kedokteran bahkan menggunakan ari-ari 

atau placenta ini untuk obat leukemia, kanker , kelainan darah, stroke, liver hingga 
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diabetes dan jantung. Menurut Abdullah Salim, berdasarkan keputusan Fatwa Munas 

VI MUI Nomor: 2/Munas VI/MUI/2000, tanggal 30 Juli 2000, tentang pengggunaan 

organ tubuh, ari-ari dan air seni bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika adalah 

haram. 

 

Tujuan Hukum Islam 

Al-Syathibiy dan para ahli ushul pada dasarnya sepakat bahwa tujuan syariat atau 

tujuan Tuhan menetapkan syariat adalah untuk mashlahah (kemaslahatan). Tujuan 

inilah yang ditetap terwujud dalam segala hukum Islam, karena aspek ini berkaitan 

dengan hakikat tujuan syariat. Ini mengandung pengertian bahwa tidak ada satu 

hukum dalam Islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki, walaupun 

kemaslahatan itu tidak tanpak bagi sebagian orang. 

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa tujuan umum syariat dalam 

menetapkan hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, 

menarik manfaat dan menolak kemudharatan.Disinilah keistimewaan dan perbedaan 

antara hukum syariat dengan hukum sekuler. Hukum islam bertujuan untuk 

membangun kemaslahatan di dunia dan akhirat secara bersamaan, sedang hukum 

sekuler hanya untuk kebaikan di dunia semata. Masalah mengacu pada pemeliharaan 

terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa akal, harta dan kehormatan. Tanpa 

terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai mashlahah secara sempurna. Oleh 

karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan terhadap lima 

hal tersebut. Bahkan para ahli ushul mengakui bahwa mashlahah ini masih tetap 

terpelihara dalam setiap agama, meskipun dalam cara yang berbeda-beda sesuai 

dngan ajaran masing-masing. 

 

Menggugat Bahan Haram Dalam Obat 

Bagi umat Islam mengkonsumsi makanan yang halal dan thoyib merupakan bagian 

dari perintah agama. Demikian juga meninggalkan makanan yang haram adalah 

kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kesadaran masyarakat muslim 

terhadap perkara yang wajib ini tak perlu dipertanyakan lagi, karena sudah menjadi 

suatu pedoman hidup. Sebagai konsumen produk pangan, sudah seharusnya umat 

Islam mendapatkan jaminan dari para produsen atas kehalalan produk-produk pangan 

yang beredar di komunitas muslim. Faktanya, Konsumen sulit untuk mengetahui 

apakah suatu produk mengandung bahan haram ataukah tidak, kecuali bila produk 

tersebut mendapatkan sertifikat halal dari lembaga berwenang di dalam atau di luar 

negeri. Meski begitu, tidaklah berarti produk tak bersertifikat halal semuanya 

mengandung bahan haram. Selain produk pangan, ada produk lainnya yang status 

kehalalannya belum menjadi perhatian masyarakat yaitu produk obat-obatan, 

khususnya obat yang digunakan dengan cara ditelan atau diminum. 

Hingga saat ini penulis belum pernah melihat obat resep dokter yang berlabel halal. 

Bagaimanapun juga obat yang ditelan pada hakekatnya adalah makanan. 

Sebagaimana yang juga dikatakan oleh para perintis ilmu kedokteran seperti 

Hipokrates ataupun Ibnu Sina (Avisena) bahwa obat adalah makanan dan makanan 

pun adalah obat. Jelas sekali obat dan makanan adalah dua hal yang tidak bisa dipisah-

pisahkan. Oleh karena itu maka status kehalalan obat-obatan terutama yang ditelan 

adalah wajib adanya bagi kaum muslim. 
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Sekarang ini untuk produk minuman dan makanan olahan, sertifikasi kehalalannya 

sudah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan tahun 1996. Sertifikat halal ini 

diberikan setelah suatu produk pangan diperiksa oleh Lembaga Pengkajian Pangan, 

Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), melalui proses audit 

yang ketat dalam hal asal-usul bahannya, komponen campurannya maupun proses 

produksinya. Namun, sayang sekali pada prakteknya sertifikasi halal produk pangan 

ini tidak diwajibkan kepada tiap produsen, tetapi hanya bersifat sukarela bergantung 

kepada kemauan produsen apakah mau ataukah tidak untuk mendapatkan sertifikat 

halal. 

Dan yang lebih disayangkan lagi adalah karena sertifikasi halal ini belum menyentuh 

kepada produk obat-obatan resep dokter. Sepertinya masyarakat kita sampai saat ini 

masih sangat-sangat permisif terhadap status halalnya obat-obatan, meskipun di 

dalamnya mungkin terdapat bahan-bahan yang berasal dari barang yang haram, 

misalnya babi. Sikap permisif ini barangkali karena adanya pemahaman tentang 

Hukum Darurat yang kurang terkontrol. Padahal dalam ajaran Islam, darurat itu ada 

batasannya. 

Memang benar bahwa barang yang haram itu bisa menjadi halal bila dalam keadaan 

yang sangat darurat, sebagaimana halnya bangkai hewan, darah ataupun daging babi 

yang bisa halal dimakan bila dalam keadaan darurat (Alquran Surat Al-Baqarah : 

173). Namun dalam kasus obat-obatan sepertinya hukum darurat ini kesannya terlalu 

diperlebar dan berlebihan, sehingga bahan obat apapun akan dianggap halal tanpa 

kecuali, karena berlindung di balik tameng darurat. Kalau kita menyimak prinsip 

hukum darurat yang digambarkan dalam Al-Qur’an maupun Hadist, sebenarnya 

hukum darurat itu diterapkan hanya bila dalam keadaan yang sangat terpaksa saja. 

Bahan haram dalam obat. 

1.Unsur Babi (Porcine) 

 Menurut ahli farmasi bahwa bahan-bahan aktif obat pada merk obat tertentu, bila 

diteliti lebih jauh ada yang menggunakan bahan baku yang diharamkan di dalam 

ajaran Islam, misalnya babi. Sebagai contoh, ada obat suntik merk tertentu untuk 

mengobati penyakit kencing manis (diabetes melitus) yang berasal dari hormon 

insulin babi (porcine). Hal ini mengingat masih banyak pilihan merk obat lainnya 

yang tidak mengandung unsur babi. Oleh karena itu pemahaman yang berasumsi 

bahwa benda apapun akan halal dikonsumsi bila untuk obat, haruslah segera 

ditinggalkan jauh-jauh karena tidak sesuai dengan Syariah. Selama ini umumnya 

masyarakat tidak mengetahui dari apa saja dibuatnya bahan aktif suatu obat. 

Demikian juga pada brosur obat-obatan yang ada, produsen obat biasanya tidak 

menjelaskan asal-usul bahan aktif dan bahan penyerta pada produk obatnya secara 

lengkap. Para dokter pun mungkin belum tentu semuanya mengetahui asal-usul 

dibuatnya bahan dasar semua obat-obatan. 

2. Alkohol (Etanol)  

Bahan obat lainnya yang mungkin masih dianggap darurat adalah alkohol (etanol) 

yang biasa dipakai sebagai pelarut pada obat-obatan sirup jenis tertentu.  Masalah 

alkohol ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan kaum Muslimin tentang 

status halal dan haramnya di dalam obat, terutama dalam penggunaan untuk 

campuran obat-obat sirup.  Namun, perlu juga kita ketahui, hasil rapat Komisi Fatwa 

MUI tahun 2001 menyimpulkan bahwa minuman keras adalah minuman yang 

mengandung alkohol minimal 1 %  (satu persen). 
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Menurut analisis para pakar, memang minuman beralkohol (etanol) di atas 1% akan 

berpotensi memabukkan.  Hal ini merujuk pada keterangan hadis Rasulullah SAW 

riwayat Muslim dan Ahmad.  Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah 

SAW melarang meminum air jus buah-buahan yang sudah didiamkan lebih dari 2 

(dua) hari karena bisa memabukkan (khamar). Menurut pakar teknologi pangan, 

memang air jus buah yang didiamkan lebih dari 2 hari di dalam suhu kamar akan 

menghasilkan alkohol (etanol) dengan kadar sekitar 1 %. Oleh karena itu walaupun 

larutan antiseptik ini kadar alkoholnya hingga 70 %  dan sangat berpotensi 

memabukkan atau bahkan bisa mematikan bila diminum, tapi tidaklah terlarang untuk 

dioleskan ke kulit yang luka. Jatuhnya hukum haram itu apabila larutan memabukkan 

ini diminum, dan bukannya dioleskan ke kulit.  Dengan demikian, penggunaan 

alkohol yang berkadar lebih dari 1 % untuk penggunaan antiseptik di permukaan kulit 

yang terinfeksi atau luka, masih bisa diterima oleh dalil Syariah. 

Lantas bagaimanakah hukumnya meminum minuman keras (khamar) untuk tujuan 

pengobatan menurut pandangan para fuqoha?  Di dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid 

Sabiq dikatakan bahwa dahulu pada zaman jahiliyah, ada orang-orang yang biasa 

meminum arak dengan dalih untuk pengobatan.  Namun setelah datang ajaran Islam 

yang dibawa Rasulullah Saw, mereka dilarang menggunakannya dan sekaligus 

diharamkan meminumnya meskipun untuk tujuan pengobatan.Dalam hal obat yang 

berpotensi memabukkan, barangkali hanya obat bius (anestesi) saja yang bisa 

dikatagorikan darurat.  Bagaimanapun juga, sesungguhnya orang yang dibius di 

kamar operasi bedah itu, pada dasarnya adalah orang yang sengaja dibuat mabuk 

hingga tak sadarkan diri, hanya saja mabuknya terkendali. 

Namun status darurat bagi obat bius pun ada batasannya.  Tentu saja batasannya 

adalah: siapa yang memakainya dan untuk apa tujuannya.  Dengan demikian status 

darurat obat bius ini hanyalah berlaku bila digunakan oleh ahlinya untuk tujuan 

pengobatan yang rasional, dan bukan untuk drug abuse atau penyalahgunaan obat, 

seperti untuk teler atau mabuk-mabukan. Oleh karena itu  hukum darurat obat bius 

ini akan berlaku bila pemakaiannya bukan untuk perilaku yang bertentangan dengan 

aturan Allah SWT. 

3. Plasenta dan air kemih 

Akhir-akhir ini organ tubuh yang disebut plasenta sedang tren digunakan dalam 

produk kosmetika maupun obat tertentu.  Plasenta atau disebut juga ari-ari, adalah 

jaringan yang tumbuh di dalam rahim wanita ketika hamil, yang merupakan 

penghubung antara janin yang dikandung dengan ibu hamil yang 

mengandungnya.  Plasenta ini berfungsi untuk menyalurkan zat-zat makanan, 

air,  oksigen, dan zat-zat lainnya dari darah ibu hamil ke darah janin.  Sebaliknya 

plasenta juga berfungsi untuk membuang karbondioksida, sisa metabolisme atau 

sampah, serta zat-zat lainnya dari janin ke tubuh ibu hamil. 

 

Pembahasan 

Indonesia merupukan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Secara tuntuan 

agama setiap muslim di wajibkan mengkonsumsi dan menggunakan produk produk 

yang terjamin kehalalnya. Produsen dituntut untuk memenuhi permintaan pasar yang 

cukup besar terkait kehalalan suatu produk, mulai dari mulai dari bahan baku, proses 

sampai produk siap konsumsi. Oleh karena itu umat Islam dituntuk untuk mencari 

solusi atas permasalahan tersebut. 
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1. Perilaku ekonomi, baik konsumsi maupun produksi halal, selain untuk 

memenuhi tuntutan syariat agama, juga telah menjadi budaya bagi masyarakat 

muslim di berbagai belahan dunia. Salah satu alasan mengkonsumsi produk halal, 

selain karena aspek higienitas adalah pemenuhan syariat Islam.Berdasarkan data 

Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, penduduk Indonesia yang memeluk agama 

Islam tercatat sekitar 88 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah dan proporsi 

ini di prediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Dan mayoritas 

penduduk muslim secara ekonomi berada pada level middle class, yang pada akhir-

akhir ini sedang meningkat daya belinya. Kalangan menengah inilah yang diyakini 

akan membawa perubahan besar di negeri ini. Mereka telah selesai dan terpenuhi 

kebutuhan primernya. 

2. Produk halal yang beragam, Meningkatnya pDaftar Pustaka masyarakat 

secara umum terhadap produk halal, menjadikan keragaman produk halal yang 

beredar di pasaran juga semakin beragam, demikian dengan derivatif produknya. 

Keragaman produk halal tidak lain untuk memenuhi permintaan akan produk yang 

semakin hari semakin tinggi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

dua faktor utama pendorong akan permintaan produk halal adalah kebutuhan akan 

pemenuhan syariat Islam dalam perilaku ekonomi dan peningkatan pendapatan 

masyarakat muslim. Indonesia dengan penduduk mayoritas adalah muslim, tentu 

kebutuhan akan keragaman produk halal terbilang tinggi. Begitu juga dengan 

penduduk muslim dunia, bila dilihat dari kuantitas yang ada, menunjukkan bahwa 

penduduk Islam diseluruh dunia saat ini diperkirakan berjumlah dua triliun. 

 Banyak Penawaran dalam Produk Halal, Indonesia memiliki potensi dan peluang 

yang sangat besar dalam pengembangan industry keuangan syariah mengingat 

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jumlah populasi 

yang besar memberikan potensi bagi Indonesia, yaitu berupa kecukupan sumber daya 

yang menjadi pelaku maupun pengguna produk dan layanan keuangan syariah. 

Perkembangan sektor ini telah memberikan dampak atau efek multiplier pada sektor 

lain. Tidak lain adalah sektor riil, yang ditandai dengan perkembangan produk halal 

Negara-negara Islam akan menjadi target pasar yang potensial dengan market size 

yang besar bagi berbagai sektor industri non keuangan khususnya sebagaimana dalam 

teori pasar, bahwa keuntungan yang besar akan menarik pelaku usaha usaha untuk 

masuk dalam pasar tersebut, sampai keuntungan mencapai titik nol. Sehingga tidak 

heran jika sudah banyak negara-negara yang mengembangkan produk halal, baik 

untuk kebutuhan domestik, atau untuk ekspor ke negara-negara dengan penduduk 

muslim mayoritas. 

 

Kesimpulan 

1. Peran penting semua pihak untuk menjamin “obat halal”. Industri farmasi 

sebagai pelaku dan penyedia obat didorong untuk melakukan sertifikasi halal 

produknya, para akademisi dan peniliti harus terus berupaya melakukan riset untuk 

menemukan bahan tambahan obat dari sumber yang halal, pemerintah pun harus 

mempermudah dan mendorong semua pihak agarterlibataktif untuk mewujudkan 

jaminan produk halal  

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut Pertama, Kebutuhan akan Produk (barang dan jasa) Halal. Perilaku 

ekonomi, baik konsumsi maupun produksi Makanan halal, selain untuk memenuhi 
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tuntutan prinsip agama Islam, juga telah menjadi budaya bagi masyarakat muslim di 

berbagai belahan dunia. 

3. Berdasarkan panduan Al-Qur’an dan Sunnah, sebenarnya sangat mudah 

untuk menentukan kehalaln suatu obat. Hal ini terutama berlaku pada obat herbal 

dimanasemua tanaman (kecuali yang merugikan) dijamin kehalalannya untuk 

dikonsumsi. Namun, keterlibatan teknologi yang berkembang pesat dan perdagangan 

bebas membuat penilaian ini tidak mudah. Ada banyak aspek yang harus dipenuhi 

dan dipelajari.  

4. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sebuah rangsangan agar pihak-

pihak terkait memperhatikan aspek produksi, pengemasan, penyimpanan dan 

distribusi obat-obatan sehingga terjamin kehalalannya. Hal ini demi terpebuhinya hak 

konsumen muslim untuk mengonsumsi obat halal. Sehingga, obat-obatan yang ada 

tidak hanya menyembuhkan namun juga memberikan ketentraman batin karena 

sudah sesuai koridor yang telah digariskan agama 

 

Daftar Pustaka 

file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/Documents/10370-20821-1-PB.pdf 

http://farmasetika.com/2016/11/30/apakah-obat-yang-kita-konsumsisaat-ini-sudah-

halal/ 

https://adoc.pub/kehalalan-produk-obat-obatan-terutama-obat-herbal.html 

https://id.wikipedia.org/wiki/Obat 

Al-Hayani FA. 2007. Biomedical ethics: muslim perspectives on genetic 

modification. Zygon 42 (1): 153-162. [AIFDC ICU]  

The Assessment Institute for Foods, Drugs, and Cosmetics, Indonesian Council of 

Ulama. 2008. General Guidelines of Halal Assurance System. Jakarta: AIFDC 

ICU. [AIFDC ICU]  

The Assessment Institute for Foods, Drugs, and Cosmetics, Indonesian Council of 

Ulama. 2009. General Guidelines of Halal Assurance System. Jakarta: AIFDC 

ICU.  

Boland MJ. 2002. Aqueous two-phase extraction and purification of animal proteins. 

Molec Biotechnol 20: 80-93. 

Chassy BM. 2009. Global Regulation of Transgenic Crops. Dalam Kriz AL dan 

Larkins BA (ed.), Molecular Genetic Approaches to Maize Improvement: 107-

124. Vol 63. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin.  

Cleveland M. 2009. Acculturation and consumption: Textures of cultural adaptation 

(in press). Int J Intercult Relat.  

Eliasi JE, Dwyer JT. 2002. Kosher and halal: Religious observances affecting dietary 

intakes. J Am Diet Assoc 101 (7): 911-913.  

Ernst E. 2005.The efficacy of herbal medicine: an overview. Fundamen Clin 

Pharmacol 19: 405–409.  

Karim AA, Bhat R. 2008. Gelatin alternatives for the food industry: recent 

developments, challenges and prospects. Trends Food Sci Tech 19: 644-656.  

Kocturk TO. 2002. Food rules in the Koran. Scandinav J Nutr 46 

 

 

 

 

file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/Documents/10370-20821-1-PB.pdf
http://farmasetika.com/2016/11/30/apakah-obat-yang-kita-konsumsisaat-ini-sudah-halal/
http://farmasetika.com/2016/11/30/apakah-obat-yang-kita-konsumsisaat-ini-sudah-halal/
https://adoc.pub/kehalalan-produk-obat-obatan-terutama-obat-herbal.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Obat


226 

#27 

PENGARUH KEHALALAN PRODUK MAKANAN 

DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT 

MUSLIM 
Muhammad Jupriadi, Muhammad Nusran 

  

Pengantar 

Kemajuan sektor ekonomi saat ini mengakibatkan tingginya tingkat 

kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pelaku usaha untuk semakin kreatif 

dalam menciptakan usaha. Salah satunya dapat dilihat dengan mulai banyaknya 

pedagang olahan makanan yang ada di Pasar X. Dalam menjalankan bisnisnya, 

mayoritas pedagang makanan belum menyadari pentingnya pemenuhan standar 

kehalalan produk yang dijual dan menerapkan perlindungan konsumen. Pengertian 

panganan halal adalah panganan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang 

haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku 

pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk 

bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetik, dan yang pengelolaanya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Dalam Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999 juga telah diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan 

pelaku usaha.  

 

Pendahuluan 

Dengan kemajuan di sektor ekonomi saat ini kegiatan ekonomi mulai 

meningkat, masyarakat berlomba-lomba untuk menciptakan usaha guna memenuhi 

kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Salah satunya melalui jalan perdagangan 

produk makanan yang semakin beragam. Sebagai seorang muslim tentu saja 

diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal2 . Seperti yang dijelaskan di dalam 

firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal : Artinya : “Hai 

sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-lahkan setan; karena sesungguhnya setan itu 

adalah musuh yang nyata bagi mu” (QS. Al-Baqarah [2] : 168.3 

Dalam Ayat di atas, kata “memakan” tidak hanya bermakna memakan lewat mulut, 

tetapi juga memakan tersebut berati mengkonsumsi dengan artian menggunakan 

olahan babi untuk berbagai keperluan termasuk kosmetik. Diharamkan memakan 

sesuatu yang bukan binatang apabila memberi mudarat pada badan atau akal, seperti 

racun, candu (opium), arak, batu, kaca, dan lain-lain.4 Meskipun makanan yang 

diharamkan dalam Islam jumlahnya sangat sedikit, tetapi dengan kemajuan 

perkembangan ilmu dan teknologi, saat ini telah bermunculan produk olahan 

makanan dengan penambahan berbagai bahan tambahan yang tidak jelas 

kehalalannya, sehingga menjadi syubhat. Proses mengolah produk halal dalam Islam 

seperti yang diataur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan 

Produk Halal adalah 1. Lokasi,tempat dan alat proses produk halal wajib dipisahkan 

dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, 

pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal. 2. Lokasi, 

tempat, dan alat proses produk halal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib 

: a. Dijaga kebersihan dan higienitasnya; b. Bebas dari najis; dan c. Bebas dari bahan 
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tidak halal.5 Di dalam hal ini, kehalalan makanan baik dari segi bahan maupun 

pengolahan yang terjamin bebas dari unsur keharaman. Setiap makanan dan minuman 

yang jelas bercampur dengan barang haram/ najis, hukumnya haram. Setiap makanan 

dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya 

ditinggalkan.6 Dalam regulasi bisnis Islam yang berhubungan dengan pangan halal 

tertuang aturan-aturan yang mengatur secara terperinci kegiatan ekonomi yang boleh 

dilakukan dan yang dilarang, hal ini bermaksud melindungi konsumen, produsen dan 

pihak lainnya dari kerugian dan kemudaratan.7 Mengkonsumsi produk halal menurut 

keyakinan agama (Islam) juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh 

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Nomor 08 tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan konsumen ini berfungsi untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta 

mendorong para pedagang untuk memperdagangkan makanan yang sesuai standar 

yang berlaku, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan produk makanan 

yang memenuhi standar dan kelayakan untuk dikonsumsi.  

Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang mesti dipenuhi agar 

dapat menjalankan kehidupan sehari hari dengan baik. Perbedaaan jenis kelamin, 

usia, pekerjaan, keadaan,dan lain nya menyebabkan kebutuhan makanan setiap 

manusia itu berbeda. Tak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari 

kegiatan pemenuhan kebutuhan makanan. Oleh karena itu, banyak perusahaan atau 

produsen yang berusaha memenuhi kebutuhan makanan tersebut dengan 

mengembangkan beragam jenis dan inovasi produk. Inovasi produk ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen yang diharapkan akan 

memilih produknya secara berkelanjutan. Konsumen dapat melakukan berbagai cara 

dalam pemilihan produk makanan yang dianggap paling memenuhi kepuasan 

kebutuhannya. Kepuasan tidak hanya diperoleh dari kondisi fisik produk melainkan 

juga ketenangan batin yang dirasakan konsumen ketika mengkonsumsinya. Salah 

satunya adalah kepuasan yang disebabkan oleh perasaan tenang mengkonsumsi 

makanan yang telah dijamin bahan dan kehalalaannya. Jaminan kehalalan makanan 

merupakan hal yang sangat sering dan urgen diperbincangkan oleh masyarakat 

Indonesia. Hal ini disebabkan oleh jumlah mayoritas penduduk Indonesia merupakan 

muslim. Meskipun pada hakikatnya konsep makanan halal dan baik bukan hanya 

untuk umat Islam saja melainkan untuk masyarakat keseluruhan. (M Nusran, Triana, 

Raehana, Damis, & ..., 2018) 

Konsep tentang makanan halal dan baik diatur dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 

168, dimana dalam ayat tersebut termaktub makanan halal dan baik untuk seluruh 

umat manusia.  “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” (Al Baqarah: 168) 

Dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan manusia untuk hanya memakan 

makanan yang halal lagi baik. Halal disini berarti bahan atau jenis makanannya, 

sedangkan thayyib atau baik berarti kebersihan dan kesehatannya yang biasa disebut 

dengan higienis. Secara global, permintaan konsumsi makanan halal meningkat 

secara pesat sejalan dengan ekspansi 2,1 miliar populasi muslim di seluruh dunia. 

Perkembangan pasar halal di seluruh dunia adalah sekitar USD 2,1 Triliun dan pada 

tahun 2011 diperkirakan bahwa perkembangan pasar untuk sektor makanan halal 

adalah USD 661 milyar (World Halal Forum, 2011). Indonesia merupakan negara 
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dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di Asia Tenggara yakni sebesar 

207.176.162 (www.bps.go.id). Indonesia dengan populasi penduduk mayoritas 

muslim merupakan pasar potensial yang besar bagi berbagai produsen barang dan 

jasa. Secara umum konsumen muslim akan memiliki sikap yang positif terhadap 

produk-produk yang menggunakan pendekatan halal. Meskipun masingmasing 

konsumen muslim memiliki kadar kepatuhan terhadap syariah yang berbeda-beda. 

Pengertian Produk Halal Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan 

pokok manusia, dari sisi bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung 

sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang terpenting dalam menjanjikan makanan 

dan minuman sebagi lahan bisnis berusaha keras jangan sampai tercampur unsur yang 

merugikan orang lain (beracun, kadarluarsa dan haram).  Makan merupakan aktifitas 

yang dipandang dari segi dzat dan hakikatnya adalah tunggal. Adapun jika disebut 

buruk, maka hal tersebut hanyalah karena membawa implikasi buruk, atau memang 

sebab-sebabnya buruk. Pada hakikatnya mengkonsumsi daging babi atau darah sama 

dengan mengkonsumsi nasi. Tetapi daging babi dan darah diharamkan karena 

membawa pengaruh yang amat buruk. Menurut hukum Islam, secara garis besar 

perkara (benda) haram terbagi men-jadi dua, haram li-zatih dan haram li-gairih. 

Kelompok pertama, subtansi benda tersebut diharamkan; sedangkan yang kedua, 

subtansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya 

tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua 

terbagi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penangananya tidak dibenarkan oleh 

ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak dipotong secara syar‟i, sedangkan yang 

kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh 

agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan sebagainya. Mengenai benda haram ini 

di jelaskan, antara lain dalam firman Allah.18 Barang yang haram karena sifat-

sifatnya atau sebab memperolehnya atau oleh sebab keduanya, tidak dapat dihalalkan 

lagi. Sebaliknya barang yang telah halal karena sifat-sifatnya, maka tidak dapat 

diharamkan kecuali berdasarkan cara (sebab) memperolenya.(Muhammad Nusran, 

Gunawan, Razak, Numba, & Wekke, 2018) 

     Produk halal menjelaskan bahawa produk halal adalah Produk yang telah 

dinyatakan halal sesuai dengan syariat.20 Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan 

bahwa : “Panganan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan 

yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan 

baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya 

termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetik dan iridasi 

pangan, dan yang pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama 

Islam”. Setiap musim meyakini bahwa Islam adalah salah satu agama yang membawa 

petunjuk kebaikan bagi umat manusia. Islam memberikan petunjuk kepada manusia 

dalam setiap kehidupannya termasuk dalam hal makanan. Seorang Muslim harus 

memakan makanan yang sehat dan halal. Artinya : “Dan menghalalkan bagi mereka 

segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (QS. Al-A‟raf: 

157).22 

     Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan 

siksaan. 24 Kehalalan untuk melakukan atau memakan sesuatu telah ditetapkan 

secara jelas dalam nash Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. 25 Halal dapat ditinjau 

dari segi pandangan hukum dan thayyib yaitu yang melekat pada materi (Produk). 
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Oleh karena itu halal harus mencakup dua aspek, yaitu halal secara lahiriah dan 

batiniah. Halal secara lahiriah dikaitkan dengan yang dapat diketahui dengan panca 

indera, khususnya penglihatan, penciuman dan pendengaran. Menyangkut status 

kesehatan, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Di samping itu, peralatan yang 

dipergunakan pada proses pembuatan produk tersebut tidak digunakan juga untuk 

mengolah suatu bahan yang haram. Jenis bahan baku, pekerja dan teknik 

mengerjakan harus memenuhi kriteria halal. Dalam Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, dijelaskan bahwa produk merupakan 

barang dan/ jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk 

kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, 

digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pengertian produk halal 

adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.(Muhammad Nusran, 

Dahlan, Rauf, Nur, & Ahmad, 2018) 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi konsumen berangkat dari 

pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi 

atau tidak. Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada perorangan 

saja tetapi juga menyangkut suatu badan hukum. Perlindungan konsumen adalah 

istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan 

kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari halhal yang 

merugikan konsumen itu sendiri 

     Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 

1 ayat (1) menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui 

undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-

wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-undang 

Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak 

dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika 

ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan asas kemanfaatan, 

keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian 

hukum. 

     Kata ”halal” dan ”haram” merupakan istilah Al Quran dan ini digunakan dalam 

berbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan makanan 

dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Muhammad 

Shalallahu alaihi Wasallam. Halal secara bahasa, artinya sesuatu yang dibolehkan 

menurut syariat. Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi 

penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.” 

Menurut Abû Ja„far al-Tabârî (224-310 H), lafaz halâl berarti terlepas atau terbebas. 

Dari kalangan ulama kontemporer, seperti Yusuf alQaradhawî, mendifniskan halal 

sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah 

memperbolehkan untuk dikerjakan. Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat 

ditarik kesimpulan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk (i) 

dilakukan, (ii) digunakan, atau (iii) diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan 
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yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian 

cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang. Dasar yang 

digunakan untuk menunjukkan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman, 

tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal lagi thayyib (baik) tercantum dalam 

Alquran dan Hadis. Contoh perintah untuk mengonsumi dan memanfaatkan yang 

halal yaitu: al-Baqarah [2]: 168 dan 172, Q.s. al-Nahl [16]: 412, al- Mâidah [5]: 87 

dan 88, al-Anfâl [8]: 69, alNahl [16]:114. Dalam ayat-ayat ini kata ”halal” menjadi 

dasar perintah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Menurut 

MUI, syarat kehalalan sebuah produk adalah pertama, tidak mengandung DNA babi 

dan bahan- bahan yang berasal tradisional dari babi. Kedua, Tidak mengandung 

bahan-bahan yang diharamkan seperti; darah hewan. Ketiga, Semua bahan yang 

berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat islam. Keempat, Semua tempat 

penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh 

digunakan untuk daging babi; jika pernah digunakan untuk daging babi atau barang 

yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur 

menurut syariat. (Muhammad Nusran, Dahlan, Rauf, Nur, & Ahmad, 2018) 

     Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim 

untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. 

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan 

kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal MUI ini 

merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan 

produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Lembaga Pengkajian Pangan, 

Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM 

MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan 

memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan 

produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi 

pengajaran agama islam yakni boleh atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat 

Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, 

merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat Pembentukan 

LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada 

tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan 

pemeriksaan dan sertifikasihalal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI 

menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota 

Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan 

MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan 

Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang 

menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan 

pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Dalam proses 

dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan Perguruan Tinggi di 

Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. 

Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Univeristas Wahid Hasyim Semarang, serta 

Universitas Muslimin Indonesia Makasar. Sedangkan kerjsama dengan lembaga telah 
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terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur 

Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan 

POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal 

pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.(Muhammad Nusran, 

Gunawan, Razak, Numba, & Wekke, 2018) 

     Kini, dalam usianya yang ke-28 tahun, LPPOM MUI semakin menunjukkan 

eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional 

maupun internasional. Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang 

serta dimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi 

oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 42 lembaga 

dari 25 negara (halalmui.org) Menurut penelitian Zailani, Omar, dan Kepong (2011) 

menyatakan sertifikasi halal sebagai bentuk pengujian terhadap makanan mulai dari 

persiapan, penyembelihan, pembersihan, proses, perawatan, pembasmian kuman, 

penyimpanan, pengangkutan, sebaik mungkin sebaik praktik manajemennya. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal (halal 

certification) adalah persoalan pokok yang berasal dari prinsip agama Islam dan 

prosedur yang membuktikan bahwa suatu produk harus bagus, aman, dan pantas 

untuk dikonsumsi umat muslim. Sertifikasi halal menjamin keamanan suatu produk 

agar bisa dikonsumsi umat muslim. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 69 

tahun 1999 tentang label halal dan iklan menyebutkan label adalah setiap keterangan 

mengenai pangan yang berbentuk gambar,tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk 

lain yang disertakan pada pangan , dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau 

merupakan bagian kemasan pangan. Berikut adalah label halal resmi dari MUI  

     Bahan makanan adalah bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam produk 

makanan. Dalam perspektif Islam, bahan produk dapat mencakup beberapa isu yang 

perlu dipertimbangkan yaitu perhatian konsumen pada bahan dan kualitas serta 

keamanan isi makanan. Itulah sebabnya pengetahuan tentang bahan produk menjadi 

penting sebagai pertimbangan konsumen dalam memilih produk. Dalam pemikiran 

Islam, makanan halal tidak hanya persoalan tentang mengandung bagian hewan yang 

tidak halal untuk dimakan atau digunakan oleh umat Islam. Namun, ada juga kriteria 

tertentu yang harus dianggap seperti makanan halal juga mencakup aspek 

keselamatan dan kualitas yang sangat terkait dengan penanganan, pengolahan, 

peralatan, alat bantu pengolahan, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi 

dan ritel (Ardayanti, Nashril & Helmi, 2013) 

      Keputusan Pembelian Konsumen merupakan sebuah tindakan yang dilakukan 

konsumen untuk membeli suatu produk. Setiap produsen pasti menjalankan berbagai 

strategi agar konsumen memutuskan untuk memberli produknya. keputusan 

pembelian menurut Kotler (2009), adalah tindakan dari konsumen untuk mau 

membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen 

selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk sudah yang sudah dikenal oleh 

masyarakat. Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen 

melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, (1) pengenalan masalah, (2) pencarian 

informasi. (3) evaluasi alternatif, (4) keputusan membeli atau tidak, (5) perilaku 

pascapembelian. Pengertian lain tentang Keputusan pembelian menurut Schiffman 

dan Kanuk (2000) adalah “the selection of an option from two or alternative choice”. 
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Dapat diartikan, keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang dimana dia 

memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. 

 

Metode Penelitian 

     Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field reseach) yaitu terjun 

langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas. Adapun 

maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang kehalalan 

produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim  

     Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif 

merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, 

gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau 

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat. Sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisandari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. 

     Data merupakan kumpulan bahan keterangan dari hasil pencatatan penelitian 

baik berupa fakta ataupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu 

informasi. “Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh”. Sumber data juga disebut dengan responden, jika yang menjadi sumber 

adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti melalui 

wawancara, apabila menggunakan observasi maka sumber datanya berupa benda 

gerak atau proses sesuatu. 

 

Pembahasan 

     Kehalalan produk merupakan salah satu syarat dalam jual beli juga merupakan 

upaya perlindungan konsumen.Hukum perlindungan konsumen bukan hanya sebagai 

hubungan keperdaataan semata, melainkan menyangkut kepentingan pihak secara 

luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah Swt. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan pada tempat usaha perdagangan makanan yang berada di 

Pasar X desa Tanjung Intan.   

      Menunjukan bahwa kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan 

konsumen bahwasanya belum diterapkan oleh para pelaku usaha perdagangan 

makanan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia sendiri telah 

diterbitkan Undang-Undang Jaminan Produk halal yang berfungsi sebagi jaminan 

perlindungan bagi konsumen musim Indonesia untuk mendapatkan perlindungan 

akan makanan haram. Pada pedagan yang ada di pasar  

     Belum memahami hukum perlindungan konsumen dan standarisasi produk halal 

yang ditetapkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003.Pedagang 

juga tidak menjamin mutu barang yang diproduksi berdasarkan standar mutu barang 

yang berlaku.Hal ini dilihat dari digunakannya bahan pewarna tekstil sebagai 

pewarna makanan oleh pedagang guna mengurangi anggaran pengeluaran secara 

curang.Hal ini juga melanggar hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen pasal 4 ayat 1 yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa”.Dalam hal ini para konsumen merasa 

dirugikan dan dikecewakan. Karena pada dasarnya antara pelaku usaha dan 

konsumen memiliki hubungan saling menguntungkan satu sama lain.  
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      Dalam memberikan pelayanan, pedagang makanan tidak melakukan 

kewajibannya sebagai pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas 

dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan sesuai ketentuan dalam 

pasal 7 Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Meskipun sebenarnya 45 Perlindungan konsumen muslim atas produk barang 

menjadi sangat penting disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Pertama bahwa 

konsumen mayoritas merupakan konsumen beragama Islam yang sudah selayaknya 

mendapatkan perlindungan atas segala jenis produk barang yang sesuai dengan 

kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka konsumen 

muslim harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa serta 

keterangan atas kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, 

menjamin bahwa produk tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pembeli yang tengah mengkonsumsi 

produk olahan makanan yang ada di pasar, pembeli sebagai konsumen tidak mengerti 

mengenai hak dan kewajibanya sebagai konsumen yang telah diatur dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen.  

    Oleh sebab itu jika terjadi pelanggaran terhadap haknya sebagai konsumen tidak 

akan melapor kepada pihak yang berwajib. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

salah satu pedagang dapat di lihat bahawa dengan tidak memberikan informasi 

mengenai jaminan kehalalan dan mutu oleh pedagang, tidak hanya merugikan 

pembeli sebagai konsumen, tetapi juga merugikan pedagang.Dapat dilihat dari 

pengakuan salah satu pedagang makanan yang mengalami kerugian besar akibat 

munculnya isu bakso menggunakan campuran daging babi dan formalin. 46 Ketidak 

tegasan konsumen untuk menuntut haknya dalam mendapatkan informasimengenai 

produk makanan yang diperdagangkan oleh pedagang makanan mencerminkan tidak 

tercapainya tujuan perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 08 Yahun 1999 pasal 3. Ketidak pedulian tersebut juga dapat menjadi peluang 

besar bagi pelaku usaha untuk berbuat curang agar dapat memperoleh keuntungan 

sebesar-besarnya. Meskipun sebenarnya dengan diterapkan hukum perlindungan 

konsumen dan dipenuhinya standarisasi produk halal tidak hanya mengutungkan 

konsumen saja. Selain itu hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan 

untukmenghambat para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya 

perlindungankonsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong 

lahirnyaperusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui 

penyediaanbarang dan/atau jasa yang berkualitas. Hasil analisis yang peneliti lakukan 

penerapan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen memang 

sangat dibutuhkan bagi konsumen di pasar untuk menghindarkan konsumen dari 

kerugian kususnya konsumen muslim agar mendapatkan rasa aman dari 

mengkonsumsi produk makanan tidak halal, dan juga menguntungkan pedagang 

untuk upaya promosi dan meningkatkan nilai tambah bagi produk yang dijualnya.  

     Dalam kaitanya penerapan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan 

konsumen, Islam menekankan bahwa pedagang dilarang untuk melakukan perbuatan 

yang dapat merugikan pihak konsumen. Pada prakteknya, pada empat dari lima 

pedagang yang ada di pasar  belum menerapkan undang-undang perlindungan 

konsumen secara benar. Karena pedagang tersebut tidak melaksanakan kewajibannya 

sebagai pelaku usaha. Selanjutnya pada empat konsumen memiliki kecenderungan 

untuk memiliki ketidakpedulian pada kejelasan informasi produk makanan yang 
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dikonsumsinya hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman mengenai hak dan 

kewajiban sebagi konsumen. Oleh karena itu dalam hasil penelitian yang peneliti kaji 

adanya kerugian yang dialami konsumen yang pada akhirnya juga dapat berpengaruh 

buruk bagi pedagang sebagai pelaku usaha. Maka dalam pembahasan tentang 

kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen dalam hal ini adalah 

pada produk olahan makanan yang diperdagangkan harus diperhatikan.  

     Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undagan yang bermaksud 

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam mengkonsumsi produk 

halal tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia saja 48 melainkan berbagai peraturan perundang-undangan 

dalam berbagai tingkatan. Maka perlu dilakukan pengkajian atas berbagai peraturan 

perundang-undangan tersebut tentang cakupannya dalam memberikan perlindungan 

kepada konsumen. 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pedagang makanan 

yang ada dipasar belum menerapkan standarisasi produk halal dan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dalam upaya untuk menjamin tercapainya perlindungan 

konsumen bagi umat muslim.  

  Dapat menjamin terciptanya perlindungan konsumen khususnya konsumen 

muslim karena konsumen mendapat ketenangan dan rasa aman untuk terhindar dari 

bahaya mengkonsumsi produk berbahan non halal.  
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#28 

Analisis Sikap, Norma Dan Niat Beli Produk Kosmetik Halal 

Pada Konsumen Muslimah Di Makassar 
Kartika Trie Purnama, Muhammad Nusran 

 

 

Pendahuluan 

Kosmetik merupakan produk yang unik karena selain memiliki kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan mendasar wanita akan kecantikan, seringkali menjadi 

sarana bagi konsumen untuk memperjelas identitas dirinya secara sosial dimata 

masyarakat. Seiring perkembangan zaman, kosmetik seolah menjadi kebutuhan 

primer bagi sebagian kaum wanita. Produk kosmetik sesungguhnya memiliki resiko 

pemakaian yang perlu diperhatikan mengingat kandungan bahan-bahan kimia tidak 

selalu memberi efek yang sama untuk setiap konsumen (Ferrinadewi, 2005). 

Halal dan baik (thoyyib) adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh konsumen 

muslim. Halal dalam makna dibolehkan secara syari’at. Thayyib lebih menekankan 

pada kualitas produk, manfaat dan tidak membahayakan bagi tubuh. Dalam memilih 

kosmetik yang akan digunakannya, seorang muslim juga dituntut selektif diantaranya 

memilih kosmetik yang memberikan jaminan halal yang ditandai dengan label dan 

sertifikasi halal MUI. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen 

dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.1 

Berdasarkan mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama indonesia (MUI) 

berperan aktif dalam pengawasan produk halal berdasarkan Surat Keputusan 

Perizinan nomor 018/MUI/1989 pada tanggal 6 Januari 1989 didirikan LPOOM-

MUI. Tugas LPPOM-MUI untuk mengkaji terhadap makanan, obat-obatan dan 

kosmetika yang beredar di masyarakat. Dengan adanya LPPOM-MUI akan 

memberikan rasa aman bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi suatu produk 

halal. 

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan 

pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku,bibir dan organ genital 

bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, 

mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau 

melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.2 Wanita menggunakan 

kosmetik untuk memenuhi kebutuhan yang muncul dari dorongan fisiologis dan 

kebutuhan psikologis. Kebutuhan fisik misalkan untuk kebersihan diri, kesehatan dan 

estetika. Kebutuhan psikologis misalkan untuk aktualisasi diri dan ingin dihargai. 

Potensi pasar kosmetik Indonesia cukup besar. Dikutip dari 

Majalahreviewweekly.com (Sri Wulandari: Oktober 2015), permintaan pasar 

kosmetik terbilang tinggi, dimana penduduk perempuan di Indonesia yang mencapai 

118 juta orang adalah potensi pasar yang tak bisa diabaikan. Saat ini industri kosmetik 

Indonesia tergolong solid, terlihat dari peningkatan penjualan kosmetik pada 2012 

14% menjadi Rp 9,67 triliun dari sebelumnya Rp 8,5 triliun. Selain itu. kebutuhan 

make up di Indonesia di akomodasi oleh banyaknya produsen makeup di Indonesia. 

Merek–merek terkenal dari luar negeri pun turut hadir di pasaran (Indonesia Finance 

Today: n.y.). 
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Konsumen dari produk kosmetik sangat beragam, salah satunya ialah muslimah. 

Namun salah satu kendala bagi muslimah ialah kualitas dan bahan yang digunakan 

dari make up tersebut, diantaranya unsur kehalalan produk. Halal menurut Islamic 

Food and Nutrition Council of America (ifanca.org, 2016), Halal is an Arabic word 

meaning lawful or permitted. Produk halal merupakan sebuah kebutuhan bagi umat 

muslim. Sehingga muslimah mempertimbangkan kandungan pada produk dan 

mempengaruhi keputusan pembelian produk kosmetik itu sendiri. Pelabelan halal 

pada produk kosmetik dapat menjadi sebuah jaminan bagi konsumen khususnya 

muslimah bahwa produk yang dikonsumsinya aman dan sesuai dengan 

keyakinannya. Di Indonesia, acuan kosmetika halal adalah adanya pengakuan 

kehalalan setelah melewati tahapan audit dari MUI, baik penilaian terhadap bahan 

baku maupun proses pembuatannya. 

Umat Muslim cenderung selektif ketika memilih produk, yaitu dengan menjadikan 

halal sebagai parameter utama dalam pola konsumsi suatu produk barang atau jasa 

(Karim, 2013). Dalam Bahasa arab halal berarti “diperbolehkan” atau “sah” (Fischer, 

2011). Konsumen Muslim saat ini lebih sensitif dan sadar terhadap persyaratan 

“halal”. Produk yang memakai sertifikasi halal memberikan jaminan bagi konsumen 

Muslim, karena bahan yang digunakan juga proses produksinya sesuai dengan 

ketentuan syariah (Rahimah Mohamed Yunos, 2017). Indonesia memiliki lembaga 

yang bertugas memberikan sertifikasi halal yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-

obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). 

Keputusan membeli yang dilakukan oleh konsumen ditentukan oleh perilakunya. 

Perilaku konsumen menyangkut masalah keputusan yang diambil seseorang dalam 

persaingannya dan penentuan untuk mendapatkan dan mempergunakan barang dan 

jasa.3 Menurut Leon G.Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk Perilaku konsumen adalah 

sikap dari konsumen dalam mencari, menggunakan, mengevaluasi atau menilai 

produk-produk yang ditampilkan atau ditawarkan, pelayanan yang dapat memuaskan 

kebutuhan mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sigma Research 

Indonesia terhadap 1200 perempuan Indonesia dengan segmen usia 15-55 tahun 

bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan wanita membeli 

kosmetik. Faktor yang paling besar presentasenya adalah kecocokan formula pada 

kulit wajah (79,4%), kemudian diikuti oleh produk yang tahan lama (67,4%), formula 

ringan (62,2%), serta pemilihan warna, halal, harga dengan persentase masingmasing 

di atas 50%. 
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Gambar 1 Faktor Pertimbangan Wanita Membeli Kosmetik 

 

Berdasarkan survey tersebut faktor halal yang menjadi pertimbangan wanita 

Indonesia untuk membeli kosmetik sebesar 51,5% dengan jumlah penduduk muslim 

di Indonesia sekitar 87%. Angka yang menunjukan bahwa pDaftar Pustaka konsumsi 

terhadap kosmetik halal tidak sebanding dengan jumlah penduduk muslim di 

Indonesia. Medan merupakan salah satu dari tiga kota terbesar di Indonesia juga 

memiliki populasi penduduk muslim yang cukup besar sekitar 67%. Makassar juga 

merupakan kota metropolis dimana kosmetik telah menjadi kebutuhan bagi wanita. 

Beberapa penelitian menunjukan adanya hubungan positif antara religiustitas dengan 

perilaku konsumen diantaranya Shah Alam dengan hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa agama berpengaruh besar terhadap perilaku konsumen. Soesilowati, 

penelitiannya menggambarkan bahwa halal merupakan pilihan utama dalam memilih 

makanan. Mokhlis dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa religiusitas dapat 

dimasukan ke dalam salah satu faktor konsumen. 

Dalam memilih kosmetik yang akan digunakannya, seorang muslim juga dituntut 

selektif diantaranya memilih kosmetik yang memberikan jaminan halal yang ditandai 

dengan label dan sertifikasi halal MUI. Kesinambungan proses produksi halal dijamin 

oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. 

Ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan makanan, kosmetika yang beredar harus 

memenuhi kriteria berikut; (a) keamanan yang dinilai dari bahan kosmetik yang 

digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dan kosmetika yang 

dihasilkan tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia, baik 

digunakan secara normal maupun pada kondisi penggunaan yang telah diperkirakan; 

(b) kemanfaatan yang dinilai dari kesesuaian dengan tujuan penggunaan dan klaim 

yang dicantumkan; (c) mutu yang dinilai dari pemenuhan persyaratan CPKB dan 

bahan kosmetik yang digunakan sesuai dengan kodeks kosmetika Indonesia, standar 

lain yang diakui dan ketentuan perundangundangan; dan (d) penandaan yang berisi 

informasi lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan. 
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Dengan berkembangnya teknologi saat ini memudahkan konsumen untuk menggali 

informasi yang dibutuhkan. Pengetahuan yang diperoleh konsumen dari berbagai 

media akan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memilih produk yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

Jadi, seorang konsumen muslim tidak hanya melihat kualitas atau kuantitasnya tetapi 

yang utama adalah karakteristik dari barang tersebut memiliki label halal. Kehalalan 

akan menjadi penting dalam kajian pemasaran di Indonesia, karena saai ini konsumen 

akan memperhatikan label halal yang tertera pada produk yang diperjual belikan. 

Umat Islam percaya bahwa dengan menggunakan produk berlabel halal akan menjadi 

berkah dan sehat untuk manusia, dan nantinya akan meningkatkan pDaftar Pustaka 

beli mereka (Premi, 2018). 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah belum adanya sikap norma dan niat beli produk kosmetik halal pada 

konsumen muslimah  

 

Landasan Teori 

Dalam kegiatan pemasaran, perusahaan seringkali membuat keputusan 

dengan mempertimbangkan pemahaman mengenai kegiatan, tindakan dan perilaku 

dari konsumen. Dengan melakukan pemahaman tersebut, maka perusahaan dapat 

merancang serta menentukan strategi yang tepat untuk dilaksanakan dalam kegiatan 

pemasaran. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan baik 

jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya 

sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di 

dunia dan akhirat (falah). Dalam melakukan konsumsi maka prilaku konsumen 

terutama Muslim harus di dasarkan pada Syariah Islam (P3EI, 2008). 

Menurut Hasan (2013:129), perilaku konsumen merupakan respon psikologis yang 

kompleks, yang muncul dalam bentuk perilaku-tindakan yang khas secara 

perseorangan yang langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan 

produk, serta menentukan proses pengambilan keputusan dalam melakukan 

pembelian produk, termasuk dalam melakukan pembelian ulang. Salah satu faktor 

psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah sikap. Sikap pelanggan 

harus terkait dengan objek. Objek tersebut bisa terkait dengan berbagai konsep 

konsumsi dan pemasaran seperti produk, merek, iklan, harga, penggunaan, media, 

dan sebagainya. Sikap konsumen terhadap produk terkait penilaian terhadap atribut 

produk, merek, pengemasan dan pelabelan. 

Menurut (Abdul Mannan, 1995) segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan untuk 

memenuhi kepentingan manusia, namun manusia dituntun untuk mengkonsumsi 

barang atau jasa yang mampu menambah maslahah atau yang tidak mendatangkan 

mudharat. Sehingga Islam telah mengatur setiap muslim yang berkonsumsi harus 

selaras dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam, seperti berikut :   

1. Prinsip Kehalalan dan Thayyib  

2. Prinsip Kesederhanaan  

3. Prinsip Kebersihan  

4. Prinsip Kemurahan Hati  

5. Prinsip Moralitas 
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Mengkonsumsi produk halal terdapat dalam Al-Qur’an dan merupakan perintah 

langsung dari Allah yang ditujukan untuk kebaikan manusia sendiri, keterangan 

tentang halal pada produk yang dijual terutama di Indonesia mempunyai arti yang 

sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama 

Muslim dapat terhindar dari pengkonsumsian produk yang tidak halal (haram). 

Karena menggunakan kosmetik dengan kandungan bahan-bahan yang halal menjadi 

salah satu syariat yang sudah pasti hukumnya dalam Islam. Dengan adanya label halal 

pada kosmetik Wardah membuat muslimah di wilaya Makassar  lebih perduli dengan 

apa yang terserap masuk ke dalam kulit mereka saat ini. Sehingga nantinya mereka 

tidak perlu khawatir jika kosmetik yang mereka gunakan dapat mempengaruhi amal 

ibadah mereka, karena mereka dengan jelas menggunakan kosmetik berlabel halal 

yang jelas secara kandungan bahan dan proses produksinya terjamin kehalalannya. 

Label halal di Indonesia berada di bawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia atau 

MUI. 

 

Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok 

dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan barang, jasa, ide atau 

pengalaman guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka (Kotler & Keller, 

2016). Pada penelitian ini mempelajari bagaimana perilaku konsumen Muslim. 

Agama dianggap sebagai karakteristik yang mendasar dan berpotensi memprediksi 

perilaku konsumen Muslim. Konsumen Muslim umumnya digambarkan sebagai 

konsumen yang secara inheren berbeda dari konsumen pada umumnya (Sandikci, 

2011). 

Konsumen Indonesia peduli terhadap isu agama dan percaya pada ajaran 

agamanya. Dalam hal kepercayaan atau keyakinan konsumen dibedakan atas 

pemeluk agama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan 

kepercayaan dan keyakinan yang dianut. Masyarakat di Indonesia tergolong agamis 

dengan menjadikan setiap peristiwa keagamaan yang membawa pada peningkatan 

kebutuhan dan keinginan. 

Mempelajari prilaku konsumen tidak lain adalah mempelajari prilaku 

manusia, karena perilaku konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

prilaku manusia, sehingga keadaan dan pengalaman seseorang dalam kehidupan 

sehari-hari akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung pada kegiatan 

pembelian yang dilakukan.13 Secara sederhana perilaku konsumen dapat 

disimpulkan sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan dalam 

menggunakan/mengkonsumsi produk berupa barang dan jasa. 

Secara garis besar, ada dua dimensi pengaruh terhadap prilaku konsumen, yaitu:  

a. Dimensi internal misalnya proses belajar atau motivasi seseorang  

b. Dimensi eksternal misalnya tatanan kehidupan social masyarakat yang 

semuanya berpengaruh terhadap prilaku konsumen. 

Teori perilaku konsumen berdasarkan faktor psikologis terbentuk dari pengaruh 

lingkungan dimana ia berada/tinggal atau bermukim. Faktor psikologis ini 

mempengaruhi dalam diri individu. Beberapa teori yang termasuk dalam teori 

psikologi ini, antara lain, adalah: 

a. Teori Belajar yang mendasarkan pada empat hal, yaitu dorongan (drive), 

petunjuk (clue), tanggapan (respon), dan penguatan (reinforcement) 
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b. Teori Rangsangan-Tanggapan yang menekankan bahwa apabila 

produseningin memperoleh tanggapan dari konsumen tentang penawarannya, 

produsen tersebut harus mengadakan periklanan secara terus menerus.  

c. Teori Kesadaran yang menyatakan bahwa tingkah laku seseorang tidak hanya 

ditentukan oleh tanggapan mereka terhadap rangsangan yang 

mempengaruhinya, akan tetapi dipengaruhi pula oleh sikap, keyakinan, 

pengalaman dan kesadaran 

d. Teori Bentuk dan Bidang yang menyatakan bahwa tingkah laku seseorang 

merupakan interaksi antara perorangan/individu dengan lingkungan 

psikologis  

e. Teori psikoanalitis yang menyatakan bahwa tingkah laku seseorang 

dipengaruhi oleh keinginan yang terpaksa dan adanya motif yang 

tersembunyi. 

 

Menurut pendapat para pakar dalam ilmu prilaku konsumen, pada diri setiap 

individu konsumen terdapat faktor internal psikologis yang memiliki beberapa 

unsur.Unsur unsur ini secara langsung maupun tidak langsung, dalam jangka pendek 

maupun panjang berpengaruh terhadap perilaku konsumen.16 Menurut Kotler pilihan 

pembeli dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, 

belajar, dan sikap. 

Perilaku konsumen didefinisikan studi tentang unit pembelian (buying units) dan 

proses pertukaran yang melibatkan perolehan konsumsi, dan pembuangan barang, 

jasa, pengalaman, serta ide - ide.11 Menurut David L.Louden dan Albert J.Delta 

Bitta: “Prilaku konsumsi adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik 

individu dalam upaya memperoleh dan menggunakan barang dan jasa (evaluasi, 

memperoleh, menggunakan atau menentukan barang dan jasa). (“The decesion 

process and physical activity individuals engage in when evaluating, acquiring, using, 

or disposing og goods and services”). 

 

Proses Motivasi 

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong motivasi adalah suatu kebutuhan 

yang menekan seseorang untuk mengejar kepuasan.18 Michael R.solomon dan 

Elnora W.Stuart dalam buku Marketing Real People, Real Choice mendefinisikan 

“motivasi is an internal state that drives us to satisfy needs”19 Dapat diartikan bahwa 

motivasi adalah sebuah keadaan internal yang mendorong kita untuk memenuhi 

kebutuhan. Secara proses, motivasi dimulai dari adanya tekanan (tension), yang 

dihasilkan sebagai akibat adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi. 

Tekanan tersebut kemudian menimbulkan daya dorong.20 Dorongan adalah kekuatan 

yang menggerakan seluruh perilaku manusia termasuk pengambilan keputusan 

pembelian. Pengaruh motivasi terhadap perilaku konsumen adalah timbulnya 

kebutuhan dan keinginan untuk memiliki suatu produk barang atau jasa. Dorongan 

kebutuhan dan keinginan tersebut akan menjadi kuat apabila barang atau jasa yang 

ditawarkan sesuai dengan kepribadiannya, mengandung atau menyimpan 

pengalaman yang memuaskan dan dipersepsikan secara baik. 

Motif pembelian barang konsumsi dapat dirinci sebagai berikut:  

1. Motif pembelian emosional (emotional buying motives), yang terdiri dari:  

a. Pembeli ingin tampak berbeda dari yang lain ( distinctivenes)  
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b. Kebanggaan karena penampilan pribadinya (pride of personal 

appearance)  

c. Pencapaian status sosial (social achievement)  

d. Untuk terhindar dari keadaan bahaya (security from danger)  

2. Motif pembelian rasional (rational buying motives), terdiri dari:  

a. Kemudahan dan efisiensi dalam penggunaannya (handiness and 

efeiciency in operation use)   

b. Tahan lama (durabily)  

c. Dapat membantu bertambahnya pendapatan (enhancement of earnings).  

d. Hemat dalam pemakaian (economy in use)  

e. Murah harga pembeliannya (economy in purchase). 

 

PDaftar Pustaka Konsumen 

Kurtz dan Boone mengatakan bahwa persepsi adalah “the meaning that a 

person attributes to incoming stimuli gathered through dhe five senses-sight, hearing, 

touch, taste and smell.”23 Yaitu bahwa persepsi adalah rangsangan yang masuk 

melalui lima indera, penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau. Jadi persepsi 

bisa dimaknakan sebagai cara pandang seseorang terhadap objek tertentu sebagai 

akibat dari rangsangan yang diterima. Informasi sangat terkait dengan persepsi karena 

persepsi merupakan keseluruhan proses stimulasi panca indera terhadap informasi 

yang diterima. Engel, Blackwell dan Miniard mendefinisikan tahapan pengolahan 

informasi dalam persepsi sebagai berikut:  

1) Exposure: the achievement of proximity to a stimulus such that an opportunity 

exist for one or more of a person’s five sense to be activated.  

2) Attention: the allocation of processingcapacity to the incoming stimulus  

3) Comprehension: the interpretation of the stimulus  

4) Acceptance: the persuassive impact of the stimulus  

5) Retention: the transfer of the stimulus interpretation and persuasion into long-

term memory. 

PDaftar Pustaka konsumen dapat berarti kesukaan, pilihan atau sesuatu hal yang lebih 

disukai konsumen. PDaftar Pustaka ini terbentuk dari persepsi konsumen terhadap 

produk. Seseorang selalu dapat membuat atau menyusun rangking semua situasi dan 

kondisi mulai dari yang paling disenangi hingga yang paling tidak disukai. Menurut 

Nicholson (1989) hubungan pDaftar Pustaka konsumen diasumsikan memiliki empat 

sifat dasar, yaitu : 

1. Kelengkapan (Completeness)  

2. Transsivitas (Transitivity) 

3. Kesinambungan (Continuity)  

4. Lebih Banyak Lebih Baik (The More Is The Better) 

Sedangkan dalam konsep ekonomi Islam, individu melakukan konsumsi dengan 

tujuan maslahah. Sehingga individu dapat dikatakan mampu membatasi antara 

kebutuhan dan keinginan dalam melakukan konsumsi. Maslahah yang diperoleh oleh 

konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang/jasa yaitu manfaat material, manfaat 

fisik dan psikis, manfaat intelektual, manfaat terhadap lingkungan, dan manfaat 

jangka panjang (P3EI, 2014:130). 
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Keputusan Memilih 

Keputusan memilih pada penelitian ini dimaknai sebagai keputusan 

pembelian. Keputusan pembelian adalah kunci perilaku konsumen dimana konsumen 

melakukan tindakan sehubungan dengan konsumsi produk dan jasa yang dibutuhkan 

dengan arti lain yaitu aktifitas konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk 

atau jasa. 

Menurut Hawkins, “an attitude is an enduring organization of motivational, 

emotional, perceptual, an cognitive process with respect to some aspect of our 

environment”, sikap adalah organisasi motivasi, emosi, perseptual, proses kognitif 

yang bertahan lama yang sehubungan dengan beberapa aspek di lingkungan kita. 

Definisi sikap menurut Solomon, “An attitude is a predisposition to evaluate an object 

or product positively or negatively. We form attitude toward products and services 

that often determine whether we will purchase them or not.”,Sikap adalah suatu 

kecenderungan menilai suatu benda atau produk secara positif atau negatif. Kami 

membentuk attitude pada produk dan pelayanan sering menentukan akan dibeli atau 

tidak. 

Sikap merupakan suatu kondisi psikologis yang mendahului tindakan dan setiap 

orang dapat memiliki sikap yang berbeda untuk sebuah objek yang sama.29 Menurut 

pendekatan fungsional, sikap dapat digolongkan menurut empat fungsi: fungsi 

manfaat, fungsi pembelaan ego, fungsi pernyataan nilai dan fungsi pengetahuan 

Dengan kata lain, sikap adalah perasaan positif atau negatif tentang suatu objek yang 

mempengaruhi perilaku seseorang. Berikut karakteristik sikap:  

a. Sikap memiliki objek  

b. Konsistensi sikap  

c. Sikap positif, negative dan netral  

d. Intensitas sikap  

e. Resistensi sikap  

f. Persistensi sikap  

g. Keyakinan sikap 

Pengaruh sikap terhadap perilaku konsumen sangat jelas. Konsumen akan membeli 

produk yang memberi manfaatdan berkualitas. Sebaliknya produk yang yang 

memiliki kualitas rendah kurang disukai pembeli bahkan ditinggalkan. 

Keputusan pembelian memiliki enam dimensi yang dikemukakan oleh Kotler dan 

Keller (dalam Katrin et al., 2016), yaitu: pilihan produk, pilihan merek, pilihan 

penyalur, jumlah pembelian, waktu pembelian, dan metode pembayaran. Dalam 

melakukan pembelian konsumen dapat memutuskan merek apa yang akan dibeli, 

penyalur mana yang dipilih untuk membeli produk, serta menentukan metode 

pembayaran yang akan digunakan. Adapun dimensi yang digunakan pada penelitian 

ini untuk mengukur keputusan memilih yaitu: 1) Product choice (Pilihan produk), 2) 

Brand choice (Pilihan merek), 3) Logo halal, 4) Kepercayaan agama, 5) Kebutuhan 

(Khoerunnisa et al., 2016; Rahmawati, 2014; Katrin et al., 2016). 

Adapun hipotesis dari penelitian ini terdiri dari:  

H.1 Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih  

H.2 Produk halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih  

     Suatu rancangan model untuk menggambarkan hubungan antar variabel pada 

penelitian ini yaitu: 
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Gambar 2  Model Penelitian (Sumber: Diolah Peneliti, 2020) 

 

 

Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan pada konsumen produk Kosmetik Wardah. Produk 

kosmetik Wardah di produksi oleh PT Paragon Technology & Innovation. Dalam 

berkonsumsi, dimana setiap muslim dianjurkan untuk mengedepankan prinsip 

konsumsi dalam Islam, salah satu diantaranya yakni prinsip/aspek moralitas, yang 

mengandung arti bahwa perilaku konsumen muslim harus tetap tunduk pada norma-

norma yang berlaku dalam Islam yang tercermin baik sebelum, sewaktu, dan sesudah 

konsumsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa kebanyakan dari responden 

mengkonsumsi kosmetik Wardah sebagai produk kecantikan yang aman dikarenakan 

mereka menjual produk sesuai dengan nilai-nilai Islam, metode deskriptif digunakan 

dalam penelitian ini karena dapat mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi 

yang terjadi, sehingga memungkinkan upaya dalam memahami sikap konsumen. Hal 

ini sesuai dengan hasil peneltian yang dilakukan oleh Wahyu (2015) berujudul 

“Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Bersertifikat Halal” yang 

menyatakan bahwa persepsi seorang muslim terhadap sebuah produk yang bercirikan 

Islam sangat berpengaruh pada keputusan mereka untuk membeli suatu produkHasil 

penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 105 

responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, dan data melalui studi 

pustaka untuk melengkapi data utama. Segmen muslimah tidak terlalu memerlukan 

alat kosmetik yang lengkap dan dapat dipengaruhi pula oleh frekuensi penggunaan 

yang tidak terlalu sering. Beberapa konsumen menganggap produk Wardah memiliki 

harga yang tidak terlalu mahal dalam beberapa jenis produk. Beberapa konsumen 

melakukan pembelian produk kosmetik Wardah kembali setelah produk habis 

dikonsumsi, diantaranya ialah pencuci wajah, pelembab, dan bedak. 

Kualitas produk mendapat perhatian para produsen dalam ekonomi Islam dan 

ekonomi konvensional. Akan tetapi terdapat perbedaan signifikan diantara 

pandangan ekonomi ini dalam penyebab adanya perhatian masing-masing terhadap 

kualitas, tujuan dan caranya. Sebab dalam ekonomi konvensional, produsen berupaya 

menekankan kualitas produknya hanya semata-mata untuk merealisasikan tujuan 

materi. Boleh jadi tujuan tersebut merealisasikan produk yang bisa dicapai dengan 

biaya serendah mungkin. Karena itu seringkali produk tersebut menjadi tidak 

berkualitas. Suatu produk dikatakan berkualitas apabila produk tersebut mampu 
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memenuhi harapan pelanggan. Kualitas produk yang diinginkan konsumen 

menyangkut kebutuhan dan keamanan konsumen, sehingga konsumen merasa aman 

dalam menggunakan produk. Karena konsumen memberikan penilaian untuk kualitas 

produk yang baik. 

Kualitas produk yang diberikan oleh kosmetik Wardah menurut persepsi 

muslimah di wilayah makassar sudah cukup baik atau sesuai dengan konsep Ekonomi 

Islam, dan kualitas produk kosmetik Wardah sudah dapat dipercaya. Pengaruh positif 

signifikan variabel moderasi kualitas produk pada produk kosmetik Wardah dapat 

memberikan dampak yang tinggi terhadap pDaftar Pustaka mahasiswi di Pulau Jawa, 

antara lain yaitu muslimah di wilayah Makassar akan memilih produk yang dapat 

menunjang penampilannya yang baik tetapi tetap dalam anjuran Syari’at Islam.  

Ranking terlihat dari nilai skor tertinggi. Hasil rekapitulasi penelitian disajikan pada 

Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Data Tanggapan Responden 

Dimensi Sub dimensi Scoring Ranking Rata-rata 

Kognitif - Kualitas Produk (Product 

Quality)  

- Fitur Produk (Product 

Feature)  

- Merek (Branding)  

- Pengemasan (Packaging)  

- Pelabelan (Labeling) 

375 

 

381 

 

409 

395 

422 

5 

 

4 

 

2 

3 

1 

3,57 

 

3,63 

 

3,89 

3,76 

4,02 

Total 18,87 

Rata-rata 3,774 

Afektif - Kualitas Produk (Product 

Quality)  

- Fitur Produk (Product 

Feature)  

- Merek (Branding) 

 - Pengemasan (Packaging)  

- Pelabelan (Labeling) 

351 

 

341 

 

352 

358 

380 

4 

 

5 

 

3 

2 

1 

3,34 

 

3,25 

 

3,35 

3,41 

3,62 

Total 16,97 

Rata-rata 3,394 

Konatif - Kualitas Produk (Product 

Quality)  

- Fitur Produk (Product 

Feature)  

- Merek (Branding)  

- Pengemasan (Packaging) 

 - Pelabelan (Labeling) 

362 

 

349 

 

361 

352 

373 

2 

 

5 

 

3 

4 

1 

3,45 

 

3,32 

 

3,44 

3,35 

3,55 

 Total 17,11 

 Rata-rata 3,422 
Sumber: Data kuesioner yang telah diolah, 2018 

 

Untuk dimensi kognitif, pelabelan (labeling) menempati posisi pertama. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 
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Wardah mempengaruhi tingkat pengetahuan konsumen bahwa Wardah merupakan 

produsen kosmetik yang halal. Kegiatan tersebut antara lain iklan, media sosial, serta 

event yang diselenggarakan di berbagai tempat. Namun sub dimensi lainnya juga 

memiliki nilai yang baik dan memiliki peran cukup besar dalam mempengaruhi sikap 

konsumen terhadap produk, salah satunya ialah merek. Dimana pengetahuan dari 

konsumen 62 terhadap merek Wardah sebagai pelopor kosmetika halal sangat baik. 

Selain itu, kualitas produk, fitur produk, hingga pengemasan juga memiliki pengaruh 

yang baik pula terhadap sikap konsumen pada produk kosmetik Wardah.  

Untuk dimensi afektif, pelabelan (labeling) juga menempati posisi teratas. 

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengguna yang merasa nyaman akan penggunaan 

produk Wardah yang sudah terjamin halal. Selain itu, kesesuaian produk Wardah 

yang cocok digunakan untuk kulit perempuan Indonesia yang beriklim tropis pun 

menjadi salah satu alasan pendukung pengguna Wardah merasa nyaman. 

Pengemasan pun yang menempati posisi kedua memiliki pengaruh yang baik 

terhadap emosi atau perasaan konsumen dalam pemilihan produk sebelum melakukan 

pembelian.  

Pada dimensi konatif, pelabelan (labeling) pun menempati posisi teratas. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen menggunakan produk Wardah 

karena memiliki keyakinan pada atribut produk, salah satunya terjaminnya kehalalan 

produk karena terdapat label halal. Namun kualitas produk pun turut mempengaruhi 

tindakan konsumen dalam memutuskan melakukan pembelian produk.  

Berdasarkan Tabel 1 di atas maka dilakukan pengelompokan evaluasi sikap 

konsumen dengan menggunakan rumus berikut:  

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 = (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚)/𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠  

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 = (5 − 1)/5  

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 = 0,8  

Berdasarkan jumlah jarak interval yang didapat dari perhitungan diatas, maka 

evaluasi sikap konsumen pada produk kosmetik halal Wardah dapat dikelompokkan 

sebagai berikut,  

 

Tabel 2. Penilaian Interval Kelompok 

Interval Kategori Interval Kategori 

4,3 – 5,0 Sangat Baik 

3,5 – 4,2 Baik 

2,7 – 3,4 Cukup Baik 

1,9 – 2,6 Tidak Baik 

1,0 – 1,8 Sangat Tidak Baik 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan dimensi kognitif konsumen pada produk 

kosmetik halal Wardah (3,774), memiliki nilai yang sangat baik. Pada dimensi afektif 

(3,394), memiliki nilai yang cukup baik. Sedangkan untuk dimensi konatif (3,422) 

memiliki nilai yang baik. 

Maka hasil penelitian ini, Muslimah di wilayah Makassar  beranggapan bahwa 

dengan adanya label halal pada produk kosmetik Wardah dapat meyakinkan mereka 

jika kualitas produk yang diberikan oleh kosmetik Wardah sudah terjamin bagus 

kualitasnya. Penelitian ini sejalan dengan Usfiatul (2014) yang menyatakan dimana 

halal dan kualitas dapat meningkatkan pDaftar Pustaka beli konsumen produk 
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kosmetik Wardah. Dengan begitu kualitas produk dapat menguatkan setiap variabel 

latennya. 

 

Kesimpulan 

Secara keseluruhan, dimensi sikap yang paling berpengaruh terhadap produk 

kosmetik Wardah ialah dimensi kognitif. Hal ini dapat disebabkan mayoritas 

konsumen melakukan pembelian produk diawali dengan pengetahuan dari konsumen 

sendiri yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya. 

Konsumen mendapatkan informasi melalui iklan di media elektronik atau media 

cetak, hingga event yang diselenggarakan oleh produsen. Dari semua dimensi, label 

halal menjadi sub dimensi utama paling berpengaruh terhadap sikap konsumen dalam 

memilih produk kosmetik Wardah. Namun sub dimensi lainnya seperti kualitas 

produk, fitur produk, merek, dan pengemasan juga turut mempengaruhi sikap 

konsumen pada produk Wardah. 
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#29 

ANALISIS KUALITAS PRODUK HALAL DAN 

PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP PEMBELIAN 

PRODUK MAKANAN 
Windayani, Muhammad Nusran 

  

 

Pendahuluan 

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah Umat Islam yang terbesar dari 

pada negara-negara lain di dunia. Indonesia menjadi Negara yang penduduknya 

menganut agama islam terbesar di dunia, bahkan jauh di atas Negara – Negara arab 

seperti : Arab Saudi,Iran, Irak dll. Populasi  yang  demikian  besar  dari  Umat  Islam  

di  Indonesia,  menjadi  pasar  yang demikian potensial untuk dimasuki oleh para 

produsen makanan. Hal ini tentu akan menjadi fenomena yang patut diperhatikan oleh 

para pemasar di Indonesia dalam rangka meningkatkan penjualan produk mereka. 

Dalam ajaran Islam seorang muslim tidak diperkenankan memakan sesuatu kecuali 

yang halal. Bukan cuma halal, tetapi juga thayyib (baik). Para ulama menafsirkan 

thayyib sebagai bergizi sesuai standar ilmu kesehatan. Allah berfirman: “Hai 

manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah 

kamu mengikuti langkah-langkah syaithan, karena sesungguhnya syaithan adalah 

musuh yang nyata bagimu.” (surat al baqarah ayat:168). 

Khusus di Indonesia, Pemerintah melalui lembaga yang secara khusus bertugas untuk 

mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh Umat Islam di Indonesia. Lembaga 

ini adalah Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan – Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM- MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di 

masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah 

memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label 

Kehalalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim, sesuatu yang halal 

bisa menjadi berkah untuk manusia. Kehalalan merupakan pokok utama bagi umat 

muslim untuk beribadah agar senantiasa manusia selalu di jalan yang benar, di 

samping itu kehalalan tertera dalam Al Quran dan Hadist. Islam mengajarkan kita 

agar senantiasa untuk mengkonsumsi segala kebutuhan di muka bumi dengan 

memilih yang serba halal dan baik, baik makanan dan minuman atau kebutuhan lain 

seperti obat-obatan, pakaian dan lain-lainnya, disebut halal apabila bahan-bahan yang 

terkandung dalam keduanya harus dari bahan baku pilihan yang sesuai syariat islam 

dan memiliki sertifikat halal yang resmi di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI). 

Kehalalan sebagai parameter utama dalam proses pemilihan produk. 

Memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi halal menjadi tanggung jawab 

bagi setiap Muslim. Sehingga untuk mempermudah mengetahui makanan dan 

minuman yang dikonsumsi halal khususnya makanan dan minuman dalam kemasan 

maka dapat dilihat dari label halal yang tercantum pada kemasan tersebut. 

Label pada suatu produk pangan adalah hal yang sangat penting untuk selalu 

diperhatikan. Dengan adanya label halal tersebut maka konsumen Muslim dapat 

memastikan produk yang mana saja boleh mereka konsumsi. 
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Dari sisi konsumen tentu saja memiliki persepsi berbeda-beda dalam memutuskan  

pembelian  suatu  produk.  Dari  sebagian  konsumen  terkadang  tidak peduli dengan 

kehalalan suatu produk sedangkan sebagian lainnya masih memegang teguh prinsip 

bahwa suatu produk harus ada label halalnya. dan semua itu merupakan hak 

konsumen itu sendiri. 

Label halal menjadi salah satu kriteria yang sangat penting yang dapat 

digunakan untuk membedakan sehingga juga bertujuan untuk membantu konsumen 

terutama konsumen muslim untuk mengevaluasi produk dan meyakinkan mereka 

akan kualitas produk tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah penduduk 

muslim di Indonesia sangat besar. Banyaknya penduduk muslim di Indonesia tentu 

membawa pengaruh yang besar bagi budaya yang berkembang di Indonesia. 

Pengetahuan mengenai suatu produk halal atau tidak sangat penting bagi masyarakat 

umum, terutama umat Islam, dan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. 

Halal atau tidak merupakan suatu keamanan yang sangat mendasar untuk umat Islam. 

Konsumen Islam cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal oleh 

lembaga yang berwenang. Hal tersebut dikarenakan, produk yang telah dinyatakan 

halal cenderung lebih aman dan terhindar dari kandungan zat berbahaya (Sumarwan, 

2014: 209). Dengan demikian seharusnya pengetahuan tersebut menjadi persepsi 

yang kuat di benak penduduk muslim di Indonesia. 

Halal quality atau kualitas halal pada makanan adalah salah satu factor yang 

paling penting dalam consumen untuk menentukan membeli tidaknya sebuah 

makanan tersebut dan juga sangat penting bagi pembuatan dan marketingnya untuk 

meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan nilai jual kepada konsumen. 

Menurut (Newberry, Klemz dan Boshoff, 2003) mengatakan bahwa makanan yang  

berkualitas dianggap sebagai parameter untuk  menentukan niat pembelian produk 

tersebut. Menurut (Namkung dan Jang, 2007), juga menunjukkan bahwa makanan 

yang berkualitas memberikan dampak positif yang mempengaruhi perilaku. Menurut 

(Aziz dan Chok, 2013), makanan halal seharusnya diakui bahwa mempunyai kualitas 

yang baik menurut konsumen orang-orang non-Muslim, yang mana dia merasakan 

dampak terhadap niat pembelian. 

 

Kajian Pustaka 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat 

memuaskan kebutuhan. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subyektif dari 

produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan 

kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. 

Perencanaan produk harus memikirkan produk pada tiga tingkat. Tingkatan yang paling 

dasar adalah produk inti yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan: apa yang 

sebenarnya dibeli oleh seorang pembeli?. Produk ini terdiri dari jasa untuk 

memecahkan  masalah  atau  manfaat  inti  yang  di  cari  konsumen  ketika  mereka 

membeli suatu produk. 

Perencanaan produk yang kedua yaitu produk aktual disekitar produk inti. Produk 

aktual mungkin mempunyai lima macam karakteristik yaitu tingkat mutu, sifat, desain, 

nama merek, dan kemasan. Perencanaan produk yang ketiga harus menyusun  produk  
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tambahan  disekitar  produk  inti  dan  produk  aktual  dengan menawarkan tambahan 

servis dan manfaat bagi konsumen. 

Perencanaan  produk  yang sama sekali  baru  merupakan  perancangan  yang paling 

kompleks dan paling sulit. Pembahasan produk yang sama sekali baru akan sudah 

mencakup perencanaan yang kedua (redesign) maupun yang ketiga yaitu merancang 

kemasan produk. Perancangan produk baru tentu saja akan menyangkut bentuk   produk   

atau   desain   produknya,   karena   produk   itu   belum   pernah ada. Persoalan 

pengembangan produk baru sebenarnya mencakup berbagai masalah terutama 

menyangkut 5 masalah yaitu : 

1. Daya saing produk baru tentu saja akan ditentukan oleh harga jual produk itu. 

Harga jual akan ditentukan oleh harga pokok atau biaya produksinya. Biaya 

produksi sangat terkait dengan teknologi yang dipergunakan dalam 

memproduksinya, masalah ini tentu saja akan berhubungan dengan masalah 

produksi. 

2. Produk  baru harus  dapat  memenuhi  kebutuhan  riil  konsumen.  Apabila 

produk baru dapat memenuhi kebutuhan riilnya konsumen, maka produk akan 

menjadi produk yang berhasil. 

3. Produk baru itu harus dapat berperan positif terhadap produk kita yang lain 

(produk yang sama). 

4. Produk baru itu harus berperan positif terhadap citra perusahaan (Corporate 

Image), yaitu produk baru yang terdiversifikasi dan beraneka ragam akan 

membentuk citra produk yang baik bahkan akan menciptakan citra positif 

terhadap perusahaan atau korporasi (Corporate Image) 

5. Produk baru harus dicarikan hak patent agar dalam era persaingan dapat 

memiliki   kekuatan   hukum   yang   kuat.   Hak   patent   itu   akan   dapat 

dipergunakan untuk melindungi produk kita dari pesaing yang mungkin 

meniru atau memalsukan produk kita. Sebaliknya apabila kita tidak memiliki 

hak patent maka kita tidak dapat berbuat banyak apabila produk kita ditiru atau 

dipalsukan oleh orang lain, bahkan kita akan dituntut apabila terjadi 

perselisihan hak, karena tidak mempunyai hak patent itu. 

 

Kualitas Produk 

Produk   merupakan   titik   pusat dari  kegiatan  pemasaran  karena produk 

merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar  untuk  di  

konsumsi  dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari 

perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk- produk   yang   

lain   baik   dari   segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, 

dan rasa agar  dapat  menarik  minat  konsumen untuk mencoba dan membeli produk 

tersebut 

Menurut Kotler dan Amstrong kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, 

kemudahan, operasi dan perbaikan serta atribut lainnya. Sedangkan menurut Garvin 

dan A. Dale Timpe 1990, (dalam Alma, 2011) kualitas adalah keunggulan yang dimiliki 

oleh produk tersebut.   Kualitas   dalam   pandangan   konsumen   adalah   hal   yang 

mempunyai ruang lingkup tersendiri yang berbeda dengan kualitas dalam pandangan 

produsen saat mengeluarkan suatu produk yang biasa dikenal kualitas sebenarnya. 

Sedangkan menurut Mc Charty dan Perreault mengemukakan “bahwa produk 
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merupakan hasil dari produksi yang akan dilempar kepada konsumen untuk 

didistribusikan dan dimanfaatkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya”. 

Sedangkan menurut Saladin, produk adalah “segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke 

suatu pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi  sehingga  dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan”. 

Kualitas produk yaitu daya produk untuk menjalankan fungsi seperti daya tahan 

keunggulan, efisiensi operasi dan perbaikan dan komponen bernilai lain. Bisa 

diterpakan program TQM (Total Quality Management) untuk meningkatkan mutu 

sebuah produk. Kualitas produk yang baik adalah memiliki nilai utama yang 

diharapkan konsumen mulai dari ciri, sifat, pelayanan dan lain sebagainya. Kualitas 

produk merupakan bentuk penilaian atas produk yang akan dibeli, apakah sudah 

memenuhi apa yang diharapkan konsumen (Angipora,2002:162). Definisi lain kualitas 

adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono,2006:51). Menurut 

Cannon, dkk (2008:286), kualitas adalah kemampuan produk untuk memuaskan 

kebutuhan atau keinginan pelanggan. 

Mutu produk ialah kondisi fisik, sifat juga fungsi barang/jasa berdasarkan 

standar kualitas yang ditentukan mulai dari daya tahan, kredibilitas, efisiensi dan 

efektitifitas pengoperasian, perbaikan produk serta atribut yang lain bertujuan agar 

kebutuhan konsumen terpenuhi. 

Kualitas suatu produk menjadi salah satu hal terpenting yang menjadi kunci persaingan 

para pengusaha. Para konsumen selalu menginginkan produk bermutu sesuai dengan 

uang yang telah mereka keluarkan untuk mendapatkan produk tersebut, tapi tak banyak 

konsumen yang menganggap jika produk yang berkualitas adalah produk yang mahal. 

Apabila pengusaha bisa melakukan hal tersebut maka para pengusaha akan bisa 

memberi kepuasan pada konsumen dan jumlah konsumen akan bertambah. 

Keputusan    pembelian    adalah    proses penentuan pilihan konsumen dari 

berbagai alternaif pilihan yang ada terhadap produk yang paling sesuai  dengan  

kebutuhan  yang  diinginkan. Menurut Tjiptono (2008:25), kualitas produk merupakan 

perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat 

memenuhi prasyarat kebutuhan pelanggan atau menilai  sampai  seberapa  jauh  sifat  

dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya, kualitas produk mempunyai delapan 

faktor yaitu Performance (kinerja), Durability (daya tahan), Conformance to 

specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), Features (fitur), Reliability (reliabilitas), 

Aesthetics (estetika), Perceived quality (kesan kualitas), dan Serviceability 

(kemampuan layanan).     Menurut Swastha dan Handoko (2012:102), salah satu dari 

tujuh komponen yang ada adalah keputusan pembelian tentang jenis produk. 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah barang atau jasa ketika 

konsumen tersebut menganggap produk itu dibutuhkan. Kualitas produk yang 

diberikan perusahaan adalah strategi yang tepat untuk menarik perhatian konsumen. 

Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2015) yang 

menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

 

Pengaruh dan Halal 

 Menurut   Kamus   Besar   Bahasa   Indonesia   edisi   kedua,   kata pengaruh 

adalah “daya yang ada atau timbul  dari  sesuatu  (orang atau benda) yang ikut 

membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang”. Sedangkan Poerwadarminta 
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“berpendapat bahwa pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu, baik orang 

maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh 

terhadap orang lain. 

Sedangkan definisi pengaruh menurut Badudu dan Zain pengaruh adalah:18 

a.  Daya yang menyebabkan sesuatu terjadi 

b.  Sesuatu yang dapat membentuk dan mengubah suatu yang lain  

c.  Tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain 

 Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

adalah sebagai suatu atau daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat 

atau hasil dan dampak yang ada. 

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, 

secara etimologi “halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat  dilakukan  karena  bebas  

atau  tidak  terikat  dengan  ketentuan- ketentuan yang melarangnya atau diartikan 

sebagai segala sesuatu yang bebas  dari  bahaya  duniawi  dan  ukhrawi”.    Halal (Arab:  

 ḥalāl; diperbolehkan) adalah “segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk لالح 

digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam”. Istilah ini dalam kosa kata kita 

sehari-hari lebih sering dipakai atau digunakan untuk menunjukkan makanan dan 

minuman yang di izinkan  untuk  dikonsumsi menurut Islam,   menurut   jenis   makanan   

dan   cara   memperolehnya. Pasangan halal adalah “thayyib yang berarti baik. “Suatu 

makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus thayyib; apakah layak 

dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaatkah bagi kesehatan”. Cukup banyak ayat Al-

Quran dan Hadist yang menjelaskan tentang kehalalan ini, diantaranya: Dalam Surat 

Al-Baqaroh (2) ayat 168, Ayat yang lain dalam Al Qur’an, Surat Al Maidah (5) : 88, 

Ayat lain dalam Al-Qur’an juga menyebutkan dalam surat Al- Baqorah (2) ayat 172-

173. 

 Halal Menurut Departemen Agama yang dimuat dalam PERMENAG RI No 518 

Tahun 2001 tentang pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal adalah: “tidak 

mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan 

pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam”.31 

Halal merupakan istilah dari Bahasa Arab yang artinya “diperbolehkan, legal,  dan  

sesuai  hukum  Islam  atau  Syariah”.  Jika dikaitkan dengan produk farmasetik, 

makanan, dan minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, 

makanan atau minuman yang diperbolehkan  untuk  dikonsumsi  oleh  seorang muslim.  

Aturan syariah memperbolehkan setiap orang untuk makan dan minum atau 

mengkonsumsi segala sesuatu, termasuk produk farmasetik, yang disukai sepanjang 

produk tersebut tidak bersifat haram. 

 Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa halal atau pangan 

yang halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, 

terutama dalam hal makanan dan minuman. Ada beberapa kreteria halal, yaitu halal 

dzatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara pengolahannya. Halal zatnya  yaitu 

“makanan  yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan 

kehalalannya dalam Al-Quran dan Hadis, sedangkan halal cara memperolehnya adalah 

“makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah, makanan akan menjadi  

haram  apabila  cara  memperolehnya  dengan  jalan  yang  batil karena itu bisa 

merugikan orang lain dan dilarang oleh syariat”, sedangkan halal cara pengolahannya 

adalah “makanan yang semula halal dan akan menjadi haram apabila cara 

pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama”. Halal telah menjadi salah satu 
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keharusan yang terkait dengan produk berkualitas dalam perdagangan global untuk 

makanan, obat-obatandan kosmetik antar negara, tidak hanya untuk negara-negara 

yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga oleh negara-negara 

tersebutUni Eropa, Asia Timur Jauh dan Amerika Serikat serta Amerika Latin. 

Sertifikasi produk halal tidak dapat dipisahkan darikeinginan perusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Di sisi lain, sertifikasi halal 

membutuhkan biaya, dan manusiasumber daya yang bertanggung jawab atas logistik 

dan penyediaan produk halal. Berikut berbagai aturan tentang kehalalan dan keharaman 

suatu produk: 

a) Segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, dengan beberapa 

pengecualian yang dilarang secara khusus. 

b) Mengahalalkan dan mengharamkan suatu produk apapun merupakan hak 

ALLAH SWT semata. 

c) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram serupa dengan syirik 

(mensekutukan Allah SWT). 

d) Alasan mendasar diharamkannya segala sesuatu adalah timbulnya keburukan 

dan bahaya. 

e) Pada yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan dari yang haram. 

Allah SWT hanya melarang segala sesuatu yang diperlukan dengan 

menggantinya dengan sesuatu pilihan yang lebih baik. 

f) Apapun yang membawa ke produk non-halal adalah tidak diperbolehkan. 

g) Bersiasat atas produk yang non-halal adalah tidak dibenarkan.  

h) Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram. 

i) Menjauhkan diri dari sesuatu atau produk yang syubhat (meragukan) adalah 

dianjurkan karena takut terjatuh pada produk yang non-halal.  

j) Tidak ada memilah-milah terhadap suatu produk nonhalal. 

 

Label Halal 

 Halal berarti diizinkan atau tidak dilarang oleh syarak.7Dalam istilah fiqh, halal 

ialah “Suatu sifat yang diperbolehkan ataupun diizinkan menurut ajaran Islam di mana 

syarat dan rukun terpenuhi secara sempurna serta tidak melanggar ketentuan syari’at”.8 

Halal berarti diizinkan dan diperbolehkan oleh Allah; sedangkan kata haram yang 

merupakan kebalikan dari kata halal berarti dilarang. Umat Muslim dilarang untuk 

mengkonsumsi daging babi, alkohol, darah, bangkai, dan daging hewan yang 

disembelih tanpa mematuhi hukum/aturan dalam Islam. 

Label Halal merupakan suatu apresiasi yang diberikan kepada produk ± produk yang 

telah memenuhi kriteria halal menurut ajaran agama Islam, perusahaan yang telah 

mencantumkan label halal di kemasan produk mereka berarti telah melakukan dan 

melewati proses penlabelisasian halal yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI).  

Labelisasi halal merupakan salah satu poin penting di dalam penelitian ini. Labelisasi 

halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan atau produk 

untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal 

Rangkuti, 2010:8. 

 Menurut Stanton dalam Suryani (2008), label   adalah   bagian   sebuah   produk   

yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang penjualnya. Sebuah label 
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bisa merupakan bagian dari kemasan atau pula etiket  (tanda  pengenal)  yang  

dicantumkan pada produk. Label dibagi kedalam 3 klasifikasi yaitu: 

1. Brand label, yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada 

kemasan. 

2. Descriptive    label,    yaitu    label    yang memberikan informasi objektif mengenai 

penggunaan, konstruksi/pembuatan, perhatian/perawatan dan kinerja produk, 

serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk. 

3. Grade  label, yaitu label yang mengidentifikasikan penilaian kualitas produk  

dengan  suatu  huruf,  angka atau kata.  Misalnya  buah-buahan  dalam kaleng 

diberi label kualitas A, B dan C. 

 Kotler (2008) menyatakan bahwa label memiliki 3 fungsi utama yaitu: 

1. Mengindentifikasi produk atau merek 

2. Menentukan kelas produk 

3. Menjelaskan  produk yaitu  siapa pembuatnya, kapan, dimana dan apa isinya. 

Peraturan  Pemerintah  nomor 69  tahun 1999 tentang label dan iklan pangan 

menyebutkan label dengan setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk 

gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, 

dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. 

Dengan demikian label pangan sekurang-kurangnya memuat keterangan: 

1. Nama produk 

2. Daftar bahan yang digunakan 

3. Berat bersih atau isi bersih 

4. Nama dan alamat  pihak yang memproduksi atau perusahaan yang memasukkan 

pangan ke dalam wilayah Indonesia 

5. Tanggal, bulan dan tahun kedaluarsa. 

 

 Pengertian Halal menurut Departemen Agama  yang  dimuat  dalam  Keputusan 

Menteri   Agama   Republik   Indonesia nomor 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan 

dan Penetapan Pangan Halal adalah: “…tidak mengandung  unsur  atau  bahan  haram  

atau dilarang untuk  dikonsumsi  umat  Islam,  dan pengolahannya tidak bertentangan 

dengan syariat Islam.” 

Proses-proses yang menyertai dalam suatu produksi makanan atau minuman, agar 

termasuk dalam klasifikasi halaladalah proses yang sesuai dengan standard halal yang 

telah ditentukan oleh agama Islam. Standar halal tersebut diantaranya: 

1. Tidak  mengandung  babi  atau  produk- produk yang berasal dari babi serta tidak 

menggunakan alkohol sebagai ingridient yang sengaja ditambahkan. 

2. Daging   yang   digunakan   berasal   dari hewan  halal  yang  disembelih  menurut 

tata cara syariat Islam. 

3. Semua   bentuk   minuman   yang   tidak beralkohol. 

4. Semua   tempat    penyimpanan,    tempat penjualan, pengolahan, tempat 

pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak 

halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara 

yang diatur menurut syari’at Islam. 

Definisi label halal tersebut menunjukkan bahwa penulisan label halal pada sebuah 

produk terutama produk makanan dan minuman merupakan hal yang sangat penting.  

Adanya pencantuman  label  halal  pada  sebuah  produk  akan  memberikan informasi 
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dan memudahkan konsumen mengetahui kehalalan atau keharaman dari produk yang 

dikonsumsi tersebut. 

 

Pencantuman Label Halal 

 Kehalalan merupakan salah satu batasan bagi umat manusia untuk 

memaksimalkan kegunaan. Dengan kata lain, kehalalan adalah salah satu kendala untuk  

memperoleh  maksimalisasi  kegunaan  konsumsi  dalam  kerangka  ekonomi Islam. 

Kehalalan suatu barang konsumsi merupakan antisipasi dari adanya keburukan yang 

ditimbulkan oleh barang tersebut 

Tujuan pencantuman label halal pada suatu produk kemasan dilakukan untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen muslim. Hal ini diperlukan dikarenakan 

banyaknya permasalahan labelisasi halal pada produk-produk yang mengandung 

bahan-bahan yang haram untuk dikonsumsi. 

 Adapun manfaat pencantuman label halal pada suatu produk kemasan 

adalahuntuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan produk 

terutamaproduk makanan  dan   minuman  kemasan.  Dengan adanya label   halal. 

Konsumen tidak perlu ragu dalam membeli produk makanan dan minuman kemasan 

karena sudah ada undang-undang perlindungan konsumen yang melindungi konsumen 

dari produk-produk berbahaya yang dimana salah satunya adalah UU Republik 

Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

 

Sertifikasi Halal 

 Sertifikat Halal MUI adalah “fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang 

menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam”. Sertifikat Halal MUI 

ini merupakan “syarat untuk mendapatkan izin   pencantuman label   halal   pada   

kemasan   produk   dari   instansi pemerintah   yang berwenang”.  “Sertifikasi Halal 

MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk 

memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin 

konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan  proses produksi halal dijamin 

oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal”. 

 Sertifikat halal merupakan “sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat- obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-

MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal 

ini dapat digunakan untuk pembuatan label halal”. 

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999, tentang label halal dan iklan 

pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang  berbentuk  gambar,  tulisan,  

kombinasi  keduanya  atau  bentuk  lain yang disertakan dalam pangan, dimasukkan ke 

dalam, ditempelkan pada dan atau merupakan bagian kemasan pangan. 

 Menurut  Shaari  dan  Arifin  sertifikasi  halal  adalah  “jaminan keamanan bagi 

umat muslim untuk dapat mengkonsumsi suatu produk makanan sesuai ajaran agama 

Islam. Sertifikasi halal juga menandakan kualitas, kebersihan, dan higienis suatu 

produk. Produk yang bersertifikat halal dapat dibuktikan dengan logo halal pada 

kemasan produk. Produk ini terbukti lolos uji halal oleh MUI. Produk yang terbukti 

halal telah melalui seragkaian proses dan pengujian  yang terbukti tidak mengandung 

najis dan diperbolehkan untuk dikonsumsi”. 

Menurut Shaari dan Arifin ada “beberapa indikator sarana untuk memilih produk yang 

bersertifikat halal yaitu”: 
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a. Logo halal penting dalam memilih produk. 

b. Pilih produk halal berdasarkan logo halal pada produk.  

c. Membeli tanpa mempertimbangkan institusi mana. 

d. Tidak masalah siapa yang menghasilkan logo halal.  

e. Ketahuilah bahwa logo palsu ada. 

f. Ketahuilah untuk membedakan antara logo halal asli dan tidak asli. 

g. Kenali produk tertentu yang mendapatkan sertifikat halal dari negara lain. 

h. Akan membeli produk yang memiliki logo halal dari negara lain.  

i. Akan selalu berhati-hati saat memilih produk dengan logo halal. 

“Komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka secara terus-menerus 

melakukan penelitian dan selanjutnya memberikan label halal terhadap berbagai jenis 

makanan, kosmetik dan daging olahan yang beredar  di  masyarakat  dalam  berbagai  

kemasan  secara  terus  menerus dilaksanakan dalam upaya memberikan kepastian 

status makanan yang akan dikonsumsi dan produk kosmetik yang akan dipakai”. 

“Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat 

Islam, yaitu”: 

a. Tidak mengandung babi dan bahan dari babi. 

b. Tidak mengandung bahan yang diharamkan seperti bahan dari organ manusia, 

darah, kotoran dan lain-lain. 

c. Semua yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut syariat Islam. 

d. Tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan 

transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah maka terlebih 

dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. 

e. Semua makanan dan minuman tidak berbahan khamar. 

Oleh karena itu maka penting untuk memberikan label halal pada setiap kemasan 

makanan yang akan diproduksi agar kaum muslim merasa aman mengkonsumsinya dan 

terbebas dari dosa. “Pemberian label halal pada pangan yang dikemas bertujuan agar 

masyarakat memperoleh informasi   yang   benar   dan   jelas   atas   setiap   produk   

pangan,   baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan 

lain yang diperlukan”. 

Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka 

meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah:  

1. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum. 

2. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi 

dalam penjualan. 

3. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan 

terhadap kas Negara. Universitas Sumatera Utara 9 Indikator labelisasi halal 

menurut Mahwiyah (2010) ada tiga, yaitu pengetahuan, kepercayaan, dan 

penilaian terhadap labelisasi halal. 

Sebelum pemberian label halal pada sebuah produk makanan, terlebih dahulu harus 

dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar dan komposisi bahan yang terdapat 

dalam sebuah makanan. Uji kelayakan di laboratorium ini adalah satu bentuk proses 

dari sertifikasi halal. Dalam hal ini, lembaga otoritas yang berwenang melakukan 

sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), secara teknis ditangani oleh 
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Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan untuk 

pemberian label halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) ialah wadah atau majelis yang menghimpun para 

ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan 

langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis 

Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 

Juli  1975  di Jakarta,  yang salah  satu  tugasnya  yaitu  pemberi  fatwa (mufti)  atau 

memberikan label halal terhadap setiap produk yang di produksi di Indonesia maupun 

barang impor dari luar negeri. 

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematik 

untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah 

memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya 

sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai 

produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk 

melaksanakannya. 

 

Keinginan Untuk Membeli 

 Menurut Suryani (2008), niat pembelian yang  dimiliki  oleh  konsumen  berasal  

dari sikap dan penilaian konsumen terhadap suatu produk serta faktor-faktor eksternal 

dari produk tersebut. Sikap, penilaian dan faktor- faktor  eksternal  ini  merupakan  

faktor  yang sangat penting untuk memprediksi perilaku konsumen. Selanjutnya 

menurut Schiffman & kanuk dalam Suryani (2008), niat pembelian mengindikasikan 

bahwa konsumen akan mengikuti pengalaman mereka, pDaftar Pustaka dan lingkungan 

eksternal dalam memperoleh informasi, mengevaluasi alternatif-alternatif dan 

membuat keputusan pembelian. Menurut Amir (2005) adalah keinginan pembelian 

konsumen berasal dari sikap dan penilaian konsumen terhadap suatu produk serta 

faktor- faktor eksternal dari produk tersebut. 

 

Keputusan Pembelian 

 Proses pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, tergantung pada jenis 

keputusan pada saat pembelian dilakukan. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin 

melibatkan lebih banyak pertimbangan pembeli dan lebih banyak peserta, di mana 

pertimbangan-pertimbangan tersebut akan membentuk konsumen ke dalam segmen- 

segmen yang berbeda. 

Keputusan pembelian adalah tahap dimana pembeli atau seorang konsumen telah 

menentukan pilihannya dan melakukan pembelian produk serta mengkonsumsinya. 

Pengambilan  keputusan  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu proses penilaian dan 

pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan- kepentingan tertentu 

dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. 

Perilaku konsumen adalah suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai 

alternative sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu 

pilihan yang dianggap paling menguntungkan. 

Bagi konsumen Muslim, agama adalah sesuatu yang tinggi, sehingga mempengaruhi 

penentuan sikap dan perilaku mereka.  Dalam bidang konsumsi, Islam tidak 

menganjurkan pemenuhan keinginan tak terbatas. Dalam pemenuhan kebutuhan 

manusia, Islam   menyarankan   agar   manusia   dapat   bertindak   ditengah-tengah 

(moderity) dan sederhana (simplicity) atau bersikap tidak berlebihan. 
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Perilaku konsumen yang islami adalah suatu aktivitas seorang konsumen yang 

berkaitan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan serta pengevaluasian 

barang atau jasa dengan selalu berpedoman pada ajaran Islam. 

Dalam buku “The Islamic Economy: Analytical Study Of The Functioning Of The 

Islamic Economy System” karya Monzer Kahf yang dimana membahas analisis 

penggunaan beberapa institusi islam dan salah satunya yaitu tentang konsumsi. Monzer 

Kahf dalam membangun pemikiran ekonominya mendasarkan pemikirannya pada 

asumsi Islamic Man. Islamic Man dalam mengonsumsi suatu barang tidak semata-mata  

bertujuan  memaksimalkan  kepuasan,  tetapi  selalu  memperhatikan apakah barang itu 

halal atau haram. Islamic man tidak materialistik, ia senantiasa memperhatikan anjuran 

syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat. 

Setelah langkah memutuskan membeli suatu produk maka konsumen akan 

mengharapkan dampak pembelian dari barang yang ia beli, apakah konsumen puas atau 

tidaknya terhadap produk yang dibelinya, dan ini disebut perilaku pasca pembelian. 

Kepuasan konsumen merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan atas suatu produk 

dengan manfaat yang dirasakan konsumen setelah menggunakan produk tersebut. 

Manfaat yang didapat jika di bawah harapan, maka konsumen merasa dikecewakan. 

Sebaliknya jika manfaat yang diperoleh melebihi harapan, maka konsumen merasa 

puas. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi pembelian selanjutnya. 

Teori kepuasan konsumen dalam mengkonsumi barang atau jasa merupakan teori 

pokok dalam analisis mikro ekonomi. Kepuasan konsumsi merupakan bagian dari teori 

perilaku konsumen. Seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang/jasa sehingga 

memperoleh kepuasan selalu menggunakan kerangka rasionalitas.  

Sehingga manusia rasional adalah manusia yang berusaha mencapai kepuasan 

maksimum dalam kegiatan konsumsinya.19Dalam ekonomi konvensional perilaku 

konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua 

nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedonistik 

materialistik serta boros. Tentu saja Islam, menolak perilaku manusia yang selalu ingin  

memenuhi  segala  keinginannya  karena  pada  dasarnya  manusia  memiliki 

kecendrungan terhadap keinginan dan keinginan yang buruk sekaligus.  

Keinginan sering kali tidak selalu sejalan dengan rasionalitas, karenanya bersifat tak 

terbatas dalam kuantitas maupun kualitasnya. Tegasnya, keinginan yang sudah  

dikendalikan  dan  diarahkan  sehingga akan  membawa kemanfaatan  disebut dengan 

kebutuhan. Menurut   Islam   tujuan   konsumsi   adalah   untuk   memperoleh   

mashlahah terbesar, sehingga ia dapat mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. 

 

Hubungan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian 

 Menurut Rangkuti (2010) dalam penelitian yang dilakukannya menyatakan 

bahwa labelisasi halal kurang menjadi perhatian  konsumen  karena kurang  paham atau 

kurang informasi mengenai produk makanan yang telah mencantumkan label halal. 

Untuk itu pihak pemerintah masih perlu memberikan informasi mengenai label halal 

ini pada masyarakat terutama muslim. Sedangkan menurut Suryani (2012) dalam 

penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa label halal hanya sedikit yang 

mengetahuinya sehingga hubungan label halal terhadap keputusan pembelian sangat 

kecil. Untuk itu pihak terkait perlu memberikan sosialisasi tentang produk yang halal 

untuk di konsumsi. 
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 Menurut Hawa (2007) menyatakan bahwa label halal yang ada pada kemasan 

produk yang beredar di Indonesia adalah sebuah logo yang tersusun dari huruf-huruf 

Arab   yang   membentuk   kata   halal   dalam sebuah   lingkaran. Label halal memiliki 

hubungan terhadap keputusan pembelian. Menurut Wallendorf dan Reilly dalam 

Setiadi  (2010)  kebudayaan  adalah seperangkat pola perilaku yang secara sosial 

dialirkan  secara simolis melalui  bahasa dan cara-cara lain pada anggota dari 

masyarakat tertentu. Selanjutnya masih menurut Setiadi (2010), simbol-simbol 

kebudayaan dapat berupa sesuatu yang tidak kasat mata (seperti: sikap, kepercayaan, 

nilai-nilai, bahasa dan agama) atau sesuatu kasat mata (peralatan, perumahan, produk 

dan hasil seni). 

 

Pengaruh Label Halal Terhadap Makanan 

 Jamaran (2011) mengatakan bahwa pada masa lampau pemahaman masyarakat 

tentang halal produk terbatas pada makanan yang tidak mengandung babi. “Faktanya, 

dengan teknologi, babi dan sejenisnyaturunan yang bisa masuk ke dalam makanan atau 

minuman dalam bentuk yang tidak bisa dikenali lagi,kecuali dengan melakukan 

penelitian. Apalagi unsur haram dalam makanan dan minuman juga bisa 

berasalbangkai, anggota tubuh manusia seperti rambut dan unsur lain yang 

dilarangagama. Agar pemahaman masyarakat tentang masalah halal terus meningkat, 

LPPOM MUI dan nyainstansi terkait di bidang pangan dan agama harus senantiasa 

melakukan sosialisasi, edukasi dan pembenahan informasi kepada masyarakat tentang 

berbagai hal yang berkaitan dengan halal sangat penting. Kata halal dalam al-Qur ’an 

disebut sebanyak enam kali. Dua di antaranya dalam konteks kecaman, yaitu: QS. 

Yunus ayat 59 dan QS. an-Nahl:116-117. Sedangkan empat lainnya disebut dalam al-

Qur’an mempunyai dua ciri yang sama yakni; pertama: dikemukakan dalam konteks 

perintah makan, dan kedua; kata halal ini digandengkan dengan kata thayyibah (baik), 

terdapat dalam QS. al-Baqarah: 168, al-Maidah:88, al-Anfal: 69, dan an-Nahl 114 

(Shihab, 1998: 287). Terkait dengan kata halal dan thayyib dalam al-Qur’an diulang 

sebanyak 27 kali dalam berbagai konteks dan arti. Rangkaian kedua sifat halal dan 

thayyib ini menunjukkan bahwa yang diperintahkan untuk dimakan adalah yang 

memenuhi kedua syarat tersebut. Sebab dapat saja sesuatu yang bersifat halal, tetapi 

tidak thayyib bagi orang yang mengkonsumsinya. Sebaliknya sesuatu yang dinilai 

thayyib tetapi tidak halal, juga sering ditemukan masyarakat. Kedua persyaratan halal 

dan thayyib menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam menentukan kualitas 

makanan dan menjadi pertimbangan dalam menentukan status makanan, legal secara 

syar’i maupun baik bagi kesehatan (Shihab, 1997:148).  

Pada umumnya mereka mengharapkan adanya label halal tersebut bisa benar-benar 

menjamin kehalalan makanan dan mempertanyakan, apakah makanan halal perlu diberi 

label. Dengan kata lain apakah makanan yang tidak berlabel halal, lantas bisa dikatakan 

haram. Karena banyak makanan kemasan yang beredar di pasar (tradisional maupun 

swalayan) yang tidak berlabel halal MUI. Terkait dengan alasan tersebut, paling tidak 

MUI harus melakukan langkah strategis untuk membentuk opini publik agar 

memperhatikan pentingnya makanan halal. Diantara langkah tersebut adalah: 

1. MUI harus lebih gencar melakukan sosialisasi tentang sertifikasi halal. Dengan 

cara ini, masyarakat lebih kenal dan faham tentang sertifikasi halal. 
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2. MUI harus mampu menjamin bahwa makanan yang sudah bersertifikasi halal 

memang benar-benar halal. Ini bisa terealisir dengan meningkatkan kontrol 

terhadap produsen yang telah mensertifikasikan halal produk makanannya. 

3. Memberi kemudahan birokratis dalam mengurus sertifikasi halal. Hal ini perlu 

dilakukan supaya produsen makanan tertarik untuk mensertifikasi halal produk 

makanannya. Selama ini produk makanan yang telah bersertifikasi halal MUI 

pada umumnya adalah produk makanan pabrikan. Sementara produk makanan 

industri rumah tangga masih sedikit yang melakukan sertifikasi halal. Padahal 

peredaran makanan hasil industri rumah tangga lebih dominan di pasaran. 

Dengan demikian sertifikasi halal pada produk makanan sangat penting, karena untuk 

menjamin kehalalan produk makanan. Untuk itu, jaminan halal ini tidak sebatas 

legalitas formal pada label yang tertera pada kemasan. Namun benar-benar bisa 

memberi kenyamanan jasmani dan rohani bagi konsumen. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif karena dalam 

pelaksanaannya akan menganalisis dan menginterpretasi tentang arti dari data yang 

diperoleh. Penelitian ini di susun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan 

mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-

faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. (Nazir, 1998: 

51). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

kuisioner yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan untuk diisi oleh para 

responden. 

 

Pembahasan 

Sebagian besar penduduk muslim biasanya belanja atau mengkonsumsi 

makanan dalam kemasan, hal ini dikarenakan banyaknya toko-toko yang menjual jenis 

makanan tersebut. Dari data yang diperoleh sementara, beberapa penduduk yakin 

makanan tersebut halal tanpa melihat kemasan, karena bahan makanan tersebut terbuat 

dari kentang, ubi, dll yang terkesan jauh dari bahan-bahan yang mengandung zat  yang 

haram, namun ada juga penduduk yang berbeda pendapat, mereka dengan tegas 

memilih makanan yang akan mereka konsumsi haruslah memilki label halal, walaupun 

bahan tersebut terbuat dari bahan-bahan seperti kentang,  ubi,  dll,  menurut  mereka  

halal  atau  haramnya  suatu  makanan  bukan  hanya  dari bahannya saja, tapi banyak 

aspek lagi seperti kebersihan, dll, mereka berpendapat bahwa sangatlah  penting logo  

halal  itu  terdapat  dalam  kemasan  makanan  tersebut,  dengan  adanya perbedaan 

pendapat akan halal atau haramnya suatu makanan. Berdasarkan  pada  penilaian  

terhadap  minat  beli,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa mayoritas konsumen setuju 

kalau dengan adanya label halal yang tertera di dalam kemasan menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan  uraian-uraian  di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : Tujuan pencantuman label halal pada suatu produk kemasan dilakukan untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen muslim. Hal ini diperlukan dikarenakan 

banyaknya permasalahan labelisasi halal pada produk-produk yang mengandung 

bahan-bahan yang haram untuk dikonsumsi. Dengan ada tercantumnya label halal 
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dalam kemasan produk makanan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

konsumen untuk membeli.  

Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk 

melaksanakannya. Sertifikasi produk halal tidak dapat dipisahkan dari keinginan 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan.  
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Pentingnya Kehalalalan Prodak Bagi Masyarakat Pada 

Lingkungan Mayoritas Islam Di Enrekang 
Nur Luthfiah, Muhammad Nusran 

 

Pendahuluan 

Muslim (bahasa   Arab: مس ل م)   adalah   orang   yang   berserah   diri   kepada 

Allah dengan   hanya menyembah     dan     meminta     pertolongan     kepada-Nya     

terhadap     segala     yang     ada     di langit dan bumi. Kata muslim merujuk kepada 

penganut agama Islam saja, kemudian pemeluk pria disebut      dengan muslimin 

(bahasa      Arab: م س ل مون, translit. muslimūn)      dan      pemeluk      wanita disebut 

Muslimah (bahasa Arab: م س ل مات, translit. muslimāt). 

Produk halal mengacu pada produk yang memenuhi syar‟I yang mencegah 

keharaman, baik ditinjau dari segi zatnya maupun selain zatnya (Burhanuddin 2011). 

Menurut Al-Ghazali (2007), yang mengakibatkan makanan (benda) bisa menjadi 

haram karena jenisnya yang haram, seperti khamar, babi, dan sebagainya, termasuk 

di dalamnya produk-produk dari turunannya (alkohol, gelatin, dan lainnya), dan 

haram karena cara memperolehnya yang termasuk di dalamnya adalah harta untuk 

memperolehnya dan proses membuatnya. Murujuk data PT sofyan Hospitality 

International, pada tahun 2016, tingkat konsumsi muslim di tingkat tingkat global 

sebesar US$ 1.8 triliun, sementara di Indonesia mencapai US$ 225.7 miliar. Dalam 

lima tahun terakhir, pertumbuhan industry yang mengusung konsep halal di Indonesia 

mencapai 40%, yang terdiri dari pakaian, makanan, hotol, kosmetik, dan syariah 

finansial (Mix 2017). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- obatan, dan Kosmetik 

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai satu-satunya lembaga yang 

berwenang dalam memberikan sertifikat halal sampai tahun 2014 sebanyak 26 979 

dari jumlah 8636 perusahaan dengan jumlah produk yang sudah disertifikasi halal 

sebanyak 53 383 dari 231 851 produk yang beredar (Kementrian Agama 2015). 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 

207 juta muslim atau 87.18% dari penduduk Indonesia (BPS 2010). Sehingga dengan 

pangsa pasar produk halal sebesar itu tentu kebutuhan produk halal di pasar menjadi 

sangat besar. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim riset Majlis Ulama 

Indonesia (MUI) terungkap bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan 

produk halal  meningkat sangat signifikan. Jika pada tahun 2009 tingkat kepedulian 

masyarakat terhadap kehalalan produk hanya berkisar 70%, pada akhir 2010 angka 

tersebut melonjak menjadi sekitar 92.2%, yang artinya seharusnya potensi ini bisa 

menjadikan Indonesia sebagai produsen halal tingkat dunia (Syahruddin 2014). 

Meningkatnya kesadaran umat Islam di seluruh dunia pada kewajiban mereka untuk 

mengkonsumsi makanan yang memenuhi persyaratan pola konsumsi Islam telah 

menciptakan permintaan yang lebih besar untuk halal makanan dan produk (Ambali 

dan Bakar 2013). Adapun yang dimaksud adalah tidak mengharuskan seluruh produk 

makanan yang dijajakan halal, tetapi harus ada kejelasan produk makanan yang 

benar-benar halal dengan adanya tanda yang jelas sehingga memudahkan masyarakat 

untuk mengenalinya. Dalam al-Quran, Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus juga baik. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Allah
https://id.wikipedia.org/wiki/Langit
https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
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Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelabelan halal pada sebuah prodak? 

2. Apa manfaat dampak pelabelan halal pada produk makanan dan minuman bagi 

konsumen muslim? 

 

Landasan Teori 

Menurut Syariat Islam, Landasan hukum produk halal sesuai Syariat Islam 

antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 168 artinya, Wahai manusia Makanlah 

dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu.orang-

orang yang beriman. QS. al –Baqarah: 172 artinya, Wahai orang orang yang beriman 

makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah 

kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. QS. Al-Baqarah:173 

artinya Sesunguhnya 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 Allalh Maha 

Pengampun. Berdasarkan surat Al Baqarah tersebut di atas, Allah memerintahkan 

kepada orang yang beriman untuk memakan makan yang halal dan mengharamkan 

bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama 

Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak melampaui batas. Untuk menentukan produk 

makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat itu halal harus ada logo sertifikat 

halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada kemasannya. 

 

Pembahasan 

Kata halal berasal dari akar kata yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. 

Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan 

ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal berarti boleh. Kata ini mencakup segala 

sesuatu yang dibolehkan agama, baik dibolehkan itu bersifat sunnah, anjuran untuk 

dilakukan, atau makruh (anjuran untuk ditinggalkan), maupun mubah (netral/ 

bolehboleh saja). 

Produk adalah barang dan/ atau jasa yag terkait dengan makanan, minuman, obat, 

kosmetik, produk kimiawi, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, 

serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat 

Islam. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan 

oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yan 

dikeluarkan majelis ulama. Labelisasi halal adalah tanda kehalalan suatu produk  

Masyarakat muslim yang menjadi populasi dalam penelitian ini yang dimaksud 

adalah umat Islam yang menetap dalam wilayah enrekang, baik yang telah memiliki 

KTP setempat maupun yang baru memiliki surat ijin tinggal sementara. Umat Islam 

yang datang sementara di suatu kota di lokus penelitian, misalnya wisatawan, 

pedagang, operator sarana transportasi yang melintas atau singgah sementara tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 
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Kepedulian 

Kehalalan Makanan Produk Pengusaha Mikro-Kecil Dalam penelitian ini kepedulian 

yang dimaksud adalah sikap memperhatikan dan menghiraukan kehalalan bahan 

pangan atau makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim perkotaan di Kota 

Kupang. Sementara kepedulian berarti tindakan individu (responden) terhadap 

kondisi sekitarnya dengan memperhatikan dan menghiraukan nilai tertentu. Adapun 

yang dimaksudkan adalah tindakan individu (responden) dengan memperhatikan 

kondisi makanan dan menghiraukan norma dan nila-nilai agama, atau lebih pada 

perilaku yang tereskternalisasi dalam dunia objektif. Tindakan atau perilaku 

kepedulian individu (responden) sebagai representasi umat muslim perkotaan 

berdasar „jenis kelamin‟ dan „pendidikan‟ akan dilihat melalui 6 faktor, yakni: 

1. Memeriksa, yakni suatu tindakan atau kebiasaan melakukan pemeriksaan 

label halal sebelum membeli makanan kemasan 

2. Menanyakan, yakni suatu tindakan atau kebiasaan menanyakan kepada 

penjual ketika memesan makanan siap saji di warung, rumah makan, PKL, 

pedagang makanan keliling tentang penggunaan minyak atau daging babi; 

3. Memperingatkan, yakni suatu tindakan atau kebiasaan memperingatkan jika 

mengetahui penjual ayam menjual ayam yang sudah busuk, tiren (bangkai); 

4. Menolak, yakni suatu tindakan atau kebiasaan tidak jadi membeli ataupun 

membeli jika masuk ke rumah makan dan didaftar menu menjual makanan 

berbahan ayam, sapi, kambing tetapi juga menjual makanan berbahan daging 

babi, ular, monyet, kodok (tidak halal); 

5. Melaporkan, yakni suatu tindakan melaporkan jika mengetahui adanya 

pedagang yang mencampur daging atau ayam dengan daging babi atau ayam 

tiren (busuk, bangkai); 

6. Harapan, adalah suatu keinginan pedagang makanan siap saji, makanan 

kemasan yang diproduksi oleh pengusaha mikro-kecil memperhatikan 

persoalan kehalalan produk makanannya, dan juga penilaian terhadap kondisi 

saat ini berkait dengan pengawasan peredaran makanan halal di masyarakat. 

 

Bahan produk halal 

Bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri dari bahan baku, bahan 

olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan yang dimaksud berasal dari 

hewani, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melaui proses kimiawi, 

proses biologi atau proses rekayasa genetik. Bahan yang berasal dari hewani pada 

dasarnya halal kecuali yang diharamkan menurut syariat Islam. Bahan yang berasal 

dari hewan yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi dan atau hewan yang 

disembelih tidak sesuai dengan syariat. Hewan yang digunakan sebagai bahan 

produk wajib disembelih sesuai syariat Islam dan memenuhi kaidah kesejahteraan 

hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. Bahan yang berasal dari tumbuhan 

pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan atau membahayakan kesehatan 

bagi orang yang mengkonsumsinya. Bahan dari mikroba dan bahan yang dihasilkan 

melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan 

jika proses pertumbuhan dan atau pembuatannya tercampur, terkandung dan/ atau 

terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. 
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Proses produk halal 

Lokasi tempat dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, 

tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpangan, pengemasan, 

pendistribusian, penjualan dan penyajian produk halal. Lokasi dan tempat dan alat 

proses produk halal wajib untuk dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis 

dan bebas dari bahan tidak halal. 

 

Labelisasi halal 

Terbitnya sertifikasi halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label 

halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/ atau tempat tertentu 

pada produk yang tentunya label yang dicantumkan yang telah ditetapkan oleh badan 

penyelenggara jaminan produk halal yang berlaku nasional. Label sebagai informasi 

berfungsi : pertama, mengubah perilaku konsumen terhadap produk, kedua 

mengakomodasi pDaftar Pustaka konsumen serta meningkatkan keamanan pangan 

(food safety) dan ketiga, sebagai jaminan bahwa Negara sedang mempertimbangkan 

kepentingan konsumen (cunsemur interests). Dengan demikian, tujuan dari label 

adalah sebagai informasi untuk membantu konsumen mengindetifikasi produk 

makanan yang paling sesuai dengan pilihan mereka. Jika konsumen mengetahui 

identitas suatu produk dengan jelas, memungkinkan bagi konsumen untuk memilih 

produk yang disukai dalam konteks ini, memberikan informasi adalah upaya 

meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan konsumen untuk 

menggunakan hak pilih mereka, karena konsumen membuat keputusan berdasarkan 

informasi yang ada pada label. Jadi label sangat membantu konsumen untuk 

mendapat informasi yag akurat mengenai produk tersebut bagi kemanfaatan dan 

kesejahteraan konsumen. 

Sertifikasi dan labelisasi halal membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan 

produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk 

yang saling bersaing (competing products). Informasi inilah yang dibutuhkan 

konsumen pada produk panganan halal, dengan informasi yang simetris, konsumen 

dapat menentukan pilihannya untuk mengkonsumsi produk panganan halal, karena 

informasi yang simetris merupakan kesejahteraan (walfare) bagi konsumen, sehingga 

dengan sertifikasi dan dan labelisasi tercipta keadilan bagi konsumen. 

 

Maanfaat prodak dengan labelisasi halal 

1. Perlindungan terhadap ummat Islam dalam menjalankan ajarannya 

Banyaknya kasus yang muncul yang sangat menyakiti umat Muslim di 

Indonesia yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian besar bagi 

konsumen dan dunia usaha, yaitu : kasus bakso yang mengandung daging babi 

di Bandung (1984) kasus makanan yang mengandung bahan daging babi 

(1988) dan kasus vaksin meningitis jemaah haji yang mengandung enzim babi 

(2009) menyikapi hal ini tentunya sangat merugikan umat Islam. Meskipun 

sertifikasi dan labelisasi produk halal menunjukkan perlindungan terhadap 

umat muslim untuk menjalankan ajarannya, namun sekaligus umat lainnya 

karena semua membutuhkan produk yang halal lagi baik untuk kelangsungan 

hidupnya, karena halal dan tayyib tentu mendatangkan kebaikan dan 

kemaslahatan, implementasi kaidah maslahat, seraya mengurangi 

kemungkinan terjadinya mudharat atau bahkan maksiat yang dilarang. 
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2. Memberikan keadilan 

Regulasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal 

telah ditetapkan, namun masih saja sertifikasi dan labelisasi produk halal 

dilakukan secara sukarela, sehingga keadilan yang diinginkan oleh ummat 

Islam masih sulit didapatkan karena muncul keragua-raguan, misalnya tempat-

tempat umum yang banyak dijajakan makanan namun sering kali menjadi tanda 

tanya apakah produknya halal atau produknya tidak halal. Oleh karena itu 

penyelenggaraan jaminan produk halal berasaskan perlindungan, keadilan, 

kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efesiensi serta 

profesionalitas. 

3. Kesehatan 

Jaminan produk halal berarti ada upaya menuju terciptanya kesehatan jiwa 

masyarakat yang seoptimal mungkin baik dari segi intelektual emosional, dan 

psikososial. Rasa aman dan ketenangan mengkonsumsi produk halal akan 

membawa seseorang pada kenyamanan jiwa yang berimbas pada sikap dan 

tindakan masyarakat dimana mereka tinggal. Pola mengkonsumsi makanan 

tidak halal akan menimbulkan efek kejiwaan mental yang mendalam. Maka 

tidaklah berlebihan bila banyak yang mengindikasikan bahwa keberingasan, 

perkelahian dan tidak bersahabat dari masyarakat tidak lepas dari pola 

mengkonsumsi produk tidak halal. 

4. Kepastian Hukum sebagai Warga Negara 

Legalisasi Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal 

akan memberikan kepastian hukum guna memberikan jaminan atas 

kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam penggunaan dan memanfaatkan 

produk halal. Serta untuk mencegah penipuan, untuk membantu konsumen 

memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk kemanfaatan atau 

kesejahteraan mereka. Agar konsumen bertindak sesuai dengan kepentingan 

terbaik mereka dan berdasarkan pilihan mereka. 

 

Kesimpulan 

1. Sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif maslahat merupakan tujuan 

syariat dalam melindungi umat Islam dalam memenuhi hajat dan memberikan 

kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan 

sertifikasi dan labelisasi produk halal. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran halal, kesehatan, dan 

persepsi nilai menunjukan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap minat 

beli. Hal ini menunjukan semakin tingginya kesadaran konsumen akan 

kehalalan produk, kesehatan dan nilai yang dipersepsikan semakin mendorong 

minat konsumen untuk membeli produk makanan halal. 

4. Masyarakat enrekang memiliki minat beli yang tinggi pada prodak berlabel 

halal yang ada dipasaran. 
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Analisis Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada 

Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Nurul Hami Pratiwi, Muhammad Nusran 

 

Pendahuluan  

 Usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha yang mampu memperluas 

lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada 

masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan 

pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan 

mewujudkan stabilitas nasional. Dalam rangka membangun perekonomian nasional 

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, salah satu kegiatan atau usaha 

yang sangat berpotensi untuk memberikan kontribusi ke arah tersebut adalah kegiatan 

ekonomi berskala kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di 

seluruh tanah air. Populasi muslim di seluruh dunia untuk saat ini sudah mendekati 

angka 2 miliyar dengan estimasi populasi muslim akan mencapai 2,049 milyar jiwa 

pada kurun waktu sekitar tahun 2020 yang akan datang populasi muslim di seluruh 

dunia diperkirakan mencapai 2,049 milyar jiwa dengan populasi terbesar muslim di 

dunia berada pada benua Asia dengan persentase sebesar 70.94% dan di posisi kedua 

diikuti oleh benua Afrika dengan persentase sebesar 26.47%. Populasi muslim 

tumbuh secara berkala sebesar 1,75 % tiap tahunnya. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah umat muslim semakin tumbuh 

dengan pesat tiap tahunnya. Permintaan konsumsi makanan halal meningkat secara 

pesat sejalan dengan ekspansi 2,1 miliar populasi muslim di seluruh dunia. Menurut 

Mariam perkembangan pasar halal di seluruh dunia adalah sekitar USD 2,1 triliun 

dan pada tahun 2011 diperkirakan bahwa perkembangan pasar untuk sektor makanan 

halal adalah USD 661 milyar. 

  Pasar halal tumbuh cepat dan meningkat sekitar 25% per tahun4 . Makanan 

halal menjadi bisnis yang menguntungkan tidak hanya di kalangan negaranegara 

dengan mayoritas muslim tetapi juga negara-negara non-muslim. Dilihat dari 

perspektif Islam, konsep halal merupakan hal yang wajib bagi seorang muslim. Halal 

berarti diperbolehkan atau diijinkan dalam agama Islam (Alquran Surat Albaqarah 

168-169). Oleh sebab itu, muslim akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai 

dengan ajaran agama yang telah diterima. Hal ini ditandai dengan banyaknya 

permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikat Halal di dunia. 

Sehingga secara global kesadaran akan pentingnya halal dan kualitas barang oleh 

konsumen muslim perlu ditingkatkan, sehingga menimbulkan persepsi baru tentang 

halal. Tidak lagi sebatas ajaran agama, millennials menganggap halal adalah gaya 

hidup sehat dan cool yang kian mengglobal. Terlihat dari banyaknya produsen (baik 

dari negara mayoritas maupun minoritas muslim) yang berlomba menghadirkan 

produk halal untuk memenuhi permintaan konsumen. Dari hasil State of the Global 

Islamic Economy Report yang dirilis oleh Dinar Standard dan Thomson Reuters 

memperkirakan bahwa potensi pasar sektor makanan dan gaya hidup halal global 

yang berkembang pesat dengan pengeluaran konsumen di angka $1.62 triliun pada 

tahun 2012 diperkirakan akan mencapai $2.47 triliun pada tahun 2018 Produk halal 

sudah menjadi tren. Beberapa tahun terakhir pemerintahIndonesia secara aktif 
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mengembangkan ekonomi syariah, yang ditandai dengan upaya pemerintah 

mengalakkan pertumbuhan industri syariah didalam negeri,dimulai dari sector 

keuangan dan berlanjut pada pengembangan sector riil.Secara umum industri 

keuangan syariah Indonesiayang dimotori oleh sektor perbankan,baru berkembang 

pada akhir tahun1980-an atau awal1990-an. Berdirinya bank umum syariah pertama 

di Indonesia pada tahun 1992, menjadi tonggak perkembangan aplikasi ekonomi dan 

keuangan syariah secara luas khususnya dalam system keuangan nasional1. 

Perkembangan keuangan syariah diIndonesia tidak hanya terjadi pada sector 

perbankan,namun juga pada system keuangan nasional secara umum yang meliputi 

pasar modal, reksadana, asuransi, koperasi, BMT dan lembaga keuangan mikro 

lainnya. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi produk halal industri bagi 

pelakuusaha di Indonesia,hal ini mengingat produk halal mengalami perkembangan 

yang pesat di tengah meningkatnya kecenderungan beragama masyarakat Indonesia 

dan disisi lain penduduk muslim kelas menengah mengalami peningkatan 

pendapatan. , mengakibatkan permintaan produk halal juga 

semakinmeningkat.Datayang digunakan dalam penelitian ini adalah 

datasekunderyang bersumberdari  beberapapublikasi  instansi pemerintah  dengan  

alat  analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Studi ini menemukan 

potensi industri halal bagi pelaku usaha di Indonesia antara lain: Pertama,kebutuhan 

Produk Halal (barang dan jasa). Kedua, Keragaman Produk Halal. Ketiga, 

kelengkapan Kerangka Hukum. Keempat, Banyak Pelaku Bisnisdi Pasar Produk 

Halal. Kelima, Kebutuhan Ekspor ProdukHalal. 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, bertumbuh, dan memperoleh 

keuntungan.Menurut Gitosudarmo (2008) mengemukakan bahwa pemasaran adalah 

suatu kegiatan yang berusaha memasarkan produk agar dapat diterima dan disukai 

oleh pasar. Dalam perspektif Islam, Nabi  telah mengajari umatnya berdagang dengan 

menjunjung tinggi etika Islam. Dalam kegiatan ekonomi,umat Islam dilarang berbuat 

salah. Itu harus melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara gotong-royong, 

sebagai pernyataan Allah: 

“Hai orang-orang yang beriman, jangan saling mengkonsumsi kekayaan secara tidak 

adil tetapi hanya [secara halal] bisnis dengan persetujuan bersama.Dan jangan bunuh 

diri [atau sesama].Sungguh, Allah Maha Penyayang untukmu ” 

 

Tujuan 

Untuk mengetahui metode Analisis Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada 

Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

 

Sertifikasi Halal 

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

yang menyatakan kehalalan suatu produk.Dikeluarkan melalui Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM) dan komisi fatwa telah berikhtiar 

untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui 

instrumen sertifikat halal.”20 Sertifikat halal selain sebagai perlindungan konsumen 

dari berbagai macam makanan yang tidak layak sesuai syari’at islam khususnya 

indonesia yang mayoritas agama islam, juga mendorong kompetisi dan menjadi 
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keunggulan,sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di 

perdagangan internasional.Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, 

obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu 

produk sehingga dapatmenentramkan batin yang mengkonsumsinya. Sertifikat halal 

ini dapat digunakan untuk pembuatan label halal. Komitmen Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dalam rangka secara terus-menerus melakukan penelitian dan 

selanjutnya memberikan label halal terhadap berbagai jenis makanan, kosmetik dan 

daging olahan yang beredar di masyarakat dalam berbagai kemasan secara kontinu 

terus dilaksanakan dalam upaya memberikan kepastian status makanan yang akan 

dikonsumsi dan produk kosmetik yang akan dipakai. UU No. 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengatur tentang kehalalan dalam Pasal 58 

yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya 

melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan 

registrasi dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal. 

Kemudian dikenal ada Sistem Jaminan Halal (SJH) yaitu sebuah sistem yang 

mengelaborasi, menghubungkan, mengakomodasi dan mengintegrasikan konsep-

konsep syariat Islam khususnya terkait dengan halal dan haram, etika usaha dan 

manajemen keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan serta implementasi 

dan evaluasinya pada suatu rangkaian produksi atau olahan bahan yang akan 

dikonsumsi umat Islam. Prinsip sistem jaminan halal pada dasarnya mengacu pada 

konsep Total Quality Manajement (TQM) yaitu sistem manajemen kualitas.terpadu 

yang menekankan pengendalian kualitas pada setiap lini. Sistem jaminan halal harus 

dipadukan dalam keseluruhan manajemen yang berpijak pada empat konsep dasar, 

yaitu komitmen yang kuat untuk memenuhi permintaan dan persyaratan konsumen, 

meningkatkan mutu produksi dengan harga yang terjangkau, produksi bebas dari 

kerja ulang serta bebas dari penolakan dan penyidikan.(Mega Komala Sari, 2019) 

 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan 

bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU 

tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak 

perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik 

langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. 

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Di dalam 

Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM 

seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.(Mega 

Komala Sari, 2019) Penulis mengambil penelitian pada pelaku Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) yang mempunyai produk makanan di kecamatan, Telanai Pura, 
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Kota Baru dan Danau Teluk kota Jambi. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut 

adalah bahwa jumlah usaha perdagangan yang paling banyak di Kecamatan Telanai 

pura, Kota Baru dan Danau Teluk kota Jambi. Lokasi tersebut memiliki kelompok 

usaha perdagangan makanan dan minuman (cincau, aneka minuman, cafe,roti, rumah 

makan, pempek dan makanan ringan). Mengingat kendala biaya dan tranportasi selain 

itu jarak tempat tinggal dengan lokasi mudah untuk dijangkau penulis.Selain itu 

penulis ingin kecamatan ini sebagai kawasan yang terjamin kehalalan dari produk 

makanan dan minumannya khususnya.(Mega Komala Sari, 2019) 

 

Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam 

sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul 

diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat atau 

kombinasinya.Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan.40 Alasan yang 

melatarbelakangi mengambil jenis penelitian deskriptif adalah untuk memberikan 

fakta-fakta atau kejadian-kejadian. 

secara sistematis dan akurat mengenai sifat populasi atau daerah tertentu, yaitu untuk 

memberikan gambaran fakta kendala yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tekhnik pengumpulan data dilakukan secara 

triagulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.41 Untuk itu, 

dalam penelitian ini, permasalahan yang diangakat adalah tentang peluang dan 

tantangan sertifikasi halal produk makan UMKM di Kota Jambi dan berfokus pada 

faktor penyebab produsen kecil menengah makanan tidak memiliki sertifikat Halal. 

Teknik penentuan subjek adalah menggunakan purposive sampling.Purposive 

sampling dilakukan dengan mengambil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel 

itu.Yakni UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal dan yang belum memiliki 

sertifikasi halal produknya, yang bertempat di kecamatan Telanai Pura, Danau teluk, 

dan Kota Baru Kota Jambi.(Mega Komala Sari, 2019) 

 

Jenis Dan Sumber Data  

Secara umum jenis dan sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua 

bagian, yaitu data primer dan data sekunder.Data primer adalah datapokok yang 

diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun 

dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di 

lapangan.Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan 

seterusnya.Adapun data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang 

diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh 

dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentik, karena 

sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.43 Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pertanyaan yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dari yang bersangkutan.Sedangkan data sekunder yaitu data 
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yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau literatur-literatur kepustakaan seperti 

bukubuku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.(Mega Komala 

Sari, 2019) 

 

Pembahasan 

a). Tantangan  

Tantangan dalam KBBI yaitu, hal atau objek yang menggugah tekad untuk 

meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; rangsangan (untuk bekerja lebih giat 

dan sebagainya). Indonesia merupakan pasar yang besar dan cukup diperhitungkan 

di negara ASEAN, dengan adanya MEA akan menjadikan tantangan bagi pelaku 

usaha di Indonesia karena dengan terbukanya pasar antara negara-negara ASEAN ini 

akan menambah persaingan yang cukup ketat. 

 

b). Sertifikasi Halal 

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

menyatakan kehalalan suatu produk.Dikeluarkan melalui Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM) dan komisi fatwa telah berikhtiar 

untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui 

instrumen sertifikat halal.”20 Sertifikat halal selain sebagai perlindungan konsumen 

dari berbagai macam makanan yang tidak layak sesuai syari’at islam khususnya 

indonesia yang mayoritas agama islam, juga mendorong kompetisi dan menjadi 

keunggulan,sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di 

perdagangan internasional. 

 

c). Usaha Mikro dan Menengah 

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan bahwa 

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU 

tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak 

perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik 

langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di 6 UMKM yang belum memiliki 

dan yang sudah memiliki sertifikat halal produknya yaitu dapat diambil kesimpulan 

bahwah selain dari potensi pasar yang kuat sertifikasi halal juga memiliki tantangan 

yaitu salah satunya jumlah sertifikat halal yang sedikit. 
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#32 

Pengaruh Halal Awareness Dan Halal Certification Terhadap 

Minat Beli Produk Makanan Halal 
Irmayanti, Muhammad Nusran 

 

Latar Belakang  

Makakan merupakan keperluan yang penting bagi manusia. Dengan 

berjalannya waktu, ajaran syariah Islam konsumen Muslim mengharapkan agar 

produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya. Dalam ketentuan halal, 

haram, thayyib, dan syubhat mengandung nilai spritual serta mencerminkan keluhuran 

budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karenanya, syariah Islam lebih memberikan 

perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan mimunan itu halal, haram, 

atau meragukan (syubhat) (Ali. M, 2016). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh halal awareness dan 

halal certification terhadap minat beli produk halal di kecamatan karanganom 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan data primer. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang 

diambil dari masyarakat di kecamatan karanganom beragama islam. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive simple. Metode pengumpulan data 

dengan kuesioner. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Halal Awareness (X1) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Minat beli produk halal, yang ditunjukkan dengan nilai thitung 

lebih besar dari ttabel (3,266 >  1,984)  dengan  signifikansi  sebesar 0,002 < 0,5; 

maka H1 diterima. Halal Certification  (X2)  memiliki  pengaruh yang signifikan 

terhadap Minat beli produk halal, yang ditunjukkan dengan nilai thitung lebih besar 

dari ttabel (3,400 > 1,984) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05; maka H2 

diterima 
          Menurut hukum Islam pemahaman dan kepedulian seseorang tentang makanan 

yang boleh dikonsumsi pasti berbeda. Dalam Islam jaminan kehalalan terhadap suatu 

produk makanan sangat penting karena telah diberitakan bahwa pada makanan dan 

minuman tercampur oleh bahan yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi. 

Masih banyak masyarakat membeli produk yang akan dikonsumsi dengan berfikir 

bahwa makanan haram hanyalah makanan yang bahan utamnya menggunakan 

makanan haram saja tanpa berfikir lebih luas bahwa ada hal lain yang bisa 

mempengaruhi kehalalan produk seperti cara mengolah, produk tambahan yang 

digunakan, cara mendistribusikan, dan cara menyimpan dapat mempengaruhi 

kehalalan produk. Oleh sebab itu dibutuhkan label dan sertifikat halal yang 

dikeluarkan oleh lembaga pemerintah resmi untuk menjamin kehalalan produk. (Budi. 

D,2017). Halal berarti sesuatu yang telah disetujui oleh hukum Islam. Mengenai 

makanan, ini menjelaskan produk yang telah ditangani dengan tingkat kebersihan 

yang tinggi, serta memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan gizi tertentu. 

Singkatnya, makanan telah diproduksi dengan ketat di bawah persyaratan Hukum 

Islam. Ketika orang menjadi lebih sadar akan kesehatan, prinsip-prinsip halal tidak 

lagi terbatas pada agama yang ketat tetapi menjadi gaya masakan yang sehat dan 

higienis. (Rezai, Zainalabidin, & Shamsudin, 2015). 

Sertifikasi halal tidak hanya sebatas sebuah bentuk perlindungan terhadap pemakaian 
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suatu produk dari dzat halal atau haram yang terkandung di dalamnya. Dengan kata 

lain, sertifikasi halal tidak lain adalah upaya antisipasi terhadap bentuk-bentuk 

penipuan atas kandungan halal dalam suatu produk. Sertifikasi halal menjadi 

kewajiban negara untuk memproteksi hak-hak konsumen Muslim dari 

mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetika yang berasal dari jenis dan zat 

yang haram. Oleh karena itu perlu regulasi yang lebih jauh dan tegas untuk dapat 

menjangkau hak-hak konsumen Muslim. Hal ini urgen untuk dilakukan mengingat 

tidak semua umat Muslim paham bahwa apa yang mereka konsumsi berlabel halal 

menurut hukum syariah. Seiring dengan kesadaran umat Islam dalam menjalankan 

agama semakin baik, permintaan produk dengan sertifikasi halal makin diutamakan 

(Sarwat, 2014). 

Menurut Sahari & Arifin (2010) Halal Awareness adalah tingkat pemahaman umat 

Islam dalam mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan konsep halal. Pengetahuan 

tersebut termasuk memahami apa yang sah dan bagaimana proses produksi suatu 

produk menurut standar halal Islam. Penelitian menyatakan bahwa Halal Awareness 

suatu muslim berpengaruh signifikan terhadap keputusan minat pembelian konsumen 

terhadap suatu produk. Hal ini bertentangan dengan Dewi Kirana dan Ibnu Widiyanto 

(2015) dari temuan penelitian tersebut, tidak ditemukan hubungan yang positif antara 

Halal Awareness dengan minat pembelian terhadap produk halal. 

Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat 

mengkonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal ini dibuktikan dengan pencantuman 

logo halal pada kemasan produk. Logo halal yang tercantum pada kemasan produk 

secara langsung berdampak bagi konsumen muslim dan cenderung memilih produk 

yang telah dinyatakan halal dibandingkan produk yang belum dinyatakan halal. 

Penelitian Bulan, T & Rizzal, M (2016) menujukkan bahwa Halal Certification 

berpengaruh terhadap minat pembelian produk makanan. Hal ini juga bertentangan 

dengan Penelitian yang dilakukan oleh Salehudin, I & Luthfi, A (2010) tidak ada 

pengaruh Halal Certification terhadap minat pembelian produk makanan. 

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh halal awareness terhadap minat pembelian produk 

makanan halal. 

2. Mengetahui halal certification terhadap minat pembelian produk makanan halal. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data hasil penelian ini 

berbentuk angka. Metode penelitian kuantitatif Menurut Sugiyono (2015) merupakan 

metodepenelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunkan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan 

 

Pembahasan  

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasinya yaitu masyaraka di 
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Kecamatan Karanganom yang beragama Islam. Kemudian yang menjadi responden 

adalah masyarakat di kecamatan karanganom yang berumur mulai dari 16 tahun. 

Untuk memperoleh data dari responden yakni dengan menyebarkan kuesioner yang 

disebarkan secara langsung. Dari data yang terkumpul akan diidentifikasi 

berdasarkan jenis jenis kelamin, umur, pengetahuan halal, dan asal. Identifikasi ini 

dilakukan untuk mengetahui secara umum gambaran dari responden dalam penelitian 

ini. 

 

Halal Awareness  

Kesadaran adalah kemampuan untuk merasakan, merasakan, dan menyadari 

peristiwa dan benda-benda. Ini adalah konsep tentang menyiratkan pemahaman dan 

persepsi menuju acara atau subjek (Aziz & Vui, 2013). Kesadaran telah 

dihipotesiskan sebagai peran penting dalam menentukan niat untuk memilih. 

Kesadaran halal dalam perspektif industri adalah kesadaran mengkonsumsi produk 

yang bebas dari alkohol dan daging babi dan turunannya, tetapi lebih luas dan lebih 

rumit. Kesadaran halal juga kemampuan seorang Muslim untuk memahami apa 

sebenarnya produk halal itu. Ini termasuk kesadaran mereka tentang bagaimana produk 

disimpan, praktik sanitasi, dan ditransfer dalam sistem distribusi 

Halal adalah aturan yang dipraktikkan oleh Muslim karena merupakan bagian dari 

ajaran Islam. Halal pada dasarnya adalah aturan tentang konsumsi makanan Muslim, 

yang mengkategorikan asupan makanan menjadi Halal dan Haram (Parhan, M & 

Ismail, R).  

Kesadaran diri berarti sadar sebagai seorang individu dengan pikiran pribadi tentang 

keadaan sesuatu yang berhubungan dengan halal. Kesadaran tentang halal adalah. 

Suatu kewajiban bagi seorang muslim baik konsumen maupun pengusaha. Kesadaran 

dapat diartikan sebagai perhatian untuk pengusaha Muslim agar memproduksi apa 

yang diizinkan dan dikonsumsi umat muslim. Oleh karena itu kesadaran halal dapat 

dikonseptualisasikan sebagai proses mendapatkan informasi dalam rangka 

meningkatkan tingkat kesadaran terhadap apa yang diperbolehkan bagi muslim untuk 

dimakan, diminum, dan digunakan (Ambali dan Bakar 2013).  

Kesadaran Halal adalah tingkat pemahaman umat Islam dalam mengetahui isu-isu 

yang berkaitan dengan konsep Halal. Pengetahuan tersebut termasuk memahami apa 

yang sah dan bagaimana proses produksi suatu produk menurut standar halal Islam 

Shaari dan Arifin (2010) dan Ahmad, Abaidah, Yahya (2013). Dengam 

mengutamakan makan halal untuk dikonsumsi dan cenderung akan lebih teliti dalam 

pemilihan produk artinya umat muslim telah paham tentang apa itu halal, proses halal, 

dan prinsip halal. 

Menurut Verbeke (2006 konsumen semakin mementingkan keamanan pangan, 

kesehatan, kenyamanan dan informasi. Selain itu halal juga tidak hanya tentang 

hukum persyaratan Syariah, melainkan dengan konsep kebersihan, sanitasi dan 

keselamatan, membuat makanan halal yang bertujuan agar mudah diterima oleh 

konsumen yang peduli tentang keamanan pangan dan gaya hidup sehat. Sangat 

penting bagi seorang muslim untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang 

apa halal akan membantu untuk melakukan keputusan membeli yang seharusnya 

selaras dengan pDaftar Pustaka dan iman. 
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Halal Certification 

Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat 

mengkonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal ini dibuktikan dengan pencantuman 

logo halal pada kemasan produk, hal itu meningkatkan kepercayaan pelanggan beli 

produk makanan. Label halal yang ada di kemasan adalah salah satu tanda bukti 

bahwa suatu produk telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI (Terdapat nomor 

registrasi dari MUI). Dengan logo halal yang tercantum pada kemasan produk, akan 

berdampak langsung bagi konsumen, khususnya umat Muslim. Adanya Sertifikasi 

Halal dari MUI untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat 

menenteramkan konsumen dalam mengkonsumsi. Kesinambungan proses produksi 

halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. 

Kata halal ( الحالل) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti 

"diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat 

dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang 

melarangnya. Perintah untuk mengkonsumsi makanan halal telah jelas terdapat di 

kedua sumber rujukan bagi umat Islam, yaitu Al Quran dan Hadis (Zulaekah. S & 

Kusuma. Y, (2005). 

Sertifikat Halal dapat digunakan oleh umat Islam yang telah disetujui oleh organisasi 

islam bahwa produknya memenuhi hukum Islam, dimana persetujuan itu untuk 

membangun kepercayaan konsumen, kesaksian yang dapat diandalkan dan juga 

dipertanggung jawabkan dan berwibawa untuk mendukung klaim produsen bahwa 

produk mereka sesuai dengan halal 

Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun 

minuman yang diperolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan 

dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, 

aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau 

diizinkan oleh hukum Islam (Departemen Agama, 2003). 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan halal adalah segala sesuatu 

yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian dan 

lain sebagainya). 

   Berikut indikator dari dari halal Certiflication (Shaari dan Arifin 2010) 

1. Pengetahuan mengenai logo halal 

2. Pemelihan produk halal berdasarkan logo halal 

3. Pemilihan produk halal yang didasarkan lembaga yang legal 

4. Pengetahuan produk yang menggunakan sertifikasi halal dari negara lain 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 responden. Untuk 

responden yang memperoleh sumber informasi non formal dari buku sebanyak 5 

responden atau sebesar 5%, kemudian majalah sebanyak 6 orang atau sebesar 6%, 

koran sebanyak 27 responden atau sebesar 27%, Radio sebanyak 41 responden atau 

sebesar 41%, televisi sebanyak 7 responden atau sebesar 7%, internet sebanyak 4 

responden atau sebesar 4%, keluarga sebanyak 5 responden atau sebesar 5% dan 

sisanya teman sebanyak 5 responden atau 5%. 

 

Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh halal awareness dan halal 

certification terhadap keputusan pembelian produk Sepatu Bata, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 
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1. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai koefisien untuk variabel 

Halal Awareness sebesar 0,376 berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung > ttabel 

yaitu sebesar 3,226 > 1,986 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Halal Awareness berpengaruh signifikan 

terhadap Minat Beli produk Makanan (H1 diterima dan H0 ditolak). 

2. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai koefisien untuk variabel 

Halal Certification sebesar 0,376 berdasarkan uji t diperoleh nilai thitung > ttabel 

sebesar 3,400 > 1,986 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Halal Certification) berpengaruh signifikan terhadap 

Minat beli produk makanan (H2 diterima dan H0 ditolak) 
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Pengaruh Label Halaldan Gaya Hidup Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Makanan Olahan Impor 
Muh. Irsal Idham, Muhammad Nusran 

 

Pendahuluan 

Di era modern saat ini kita tidak dapat menghindar dari pengaruh global 

dalam masalah apapun termasuk masalah pangan. Pangan merupakan kebutuhan 

pokok bagi manusia yang paling penting. Manusia dapat hidup tanpa pakaian dan 

tempat tinggal dalam kondisi-kondisi tertentu tetapi tidak dapat hidup tanpa makanan. 

Akibat dari kondisi tersebut, berbagai perusahaan di Indonesia maupun luar negeri 

saling bersaing dalam menciptakan produk makanan yang dibutuhkan masyarakat. 

Di samping itu, tantangan yang dihadapi perusahaan di dalam pasar persaingan yang 

semakin ketat ini adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan kepuasan atas 

keinginan para konsumen. 

Salah satu tahap yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan 

konsumen adalah dengan mengkaji perilaku konsumen. Schiffman dan kanuk 

mendefinisikan perilaku konsumen sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen 

untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevlauasi, dan menghabiskan produk 

dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Indonesia 

merupakan negara dengan jumlah penduduk mencapai 260 juta jiwa. Jumlah tersebut 

akan terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang semakin 

meningkat ini akan berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Oleh 

karena itu, apabila produk makanan yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan 

dan keinginan masyarakat, maka akan mendorong Indonesia untuk melakukan 

perdagangan internasional. Adanya perdagangan internasional ini mengakibatkan 

produk makanana olahan yang tersebar di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yakni 

produk makanan olahan lokal dan impor. Produk olahan lokal adalah produk oalahan 

yang diproduksi di dalam negeri sedangkan produk olaham impor adalah produk yang 

diproduksi di luar negeri. 

Makanan impor yang ada di Indonesia terdapat dua macam yaitu bahan 

utama dan makanan olahan. Produk makanan impor berupa pangan olahan ialah 

makanan yang siap untuk dikonsumsi. Makanan olahan impor merupakan makanan 

yang tidak asing dan bukan barang langka di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan 

dengan banyaknya produk olahan impor  yang  tersebar di berbagai supermarket di 

Indonesia baik makanan maupun minuman. Berdasarkan data statistik yang peneliti 

dapatkan pada tahun 2019 jumlah makanan olahan impor barang konsumsi cukup 

banyak dan bergerak secara fluktuatif. 

 

Tujuan, Untuk mengetahui label halal dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian 

produk makanan olahan impor 

 

Landasan Teori 

Philip Kotler dan Kevin Lane Kellermenyatakan bahwa Label adalah Etika 

sederhana yang ditempelkan pada produk tersebut atau grafik yang dirancang dengan 

rumit yang merupakan bagian dari kemasan tersebut. Label melakukan beberapa 
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fungsi. Pertama, label tersebut mengidentifikasikan produk atau merek, menjelaskan 

produk, yakni siapa pembuatnya, dimana dibuatnya, kapan dibuat, apa saja 

kandungannya, bagaimanan digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan 

aman. Akhirnya, label tersebut mungkin mempromosikan produk melalui grafik- 

grafik yang menarik. 

Menurut Yuswohadi dalam jurnal Eka Dewi Setia Tarigan, label halal yaitu 

jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang seprti Lembaga 

Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM 

MUI) untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah lolos pengujian kehalalan 

sesuai syariat Islam. Pencantuman label halal bertujuan agar konsumen mendaptkan 

perlindungan kehalalan dan kenyamanan atas pemakaian produk tersebut. 

Berdasarkan pengertian label halal di atas, peneliti menganalisa bahwa label halal 

adalah informasi atas kehalalan produk yang tertera dalam kemasan produk yang 

secara langsung diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-oabatan dan 

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dimana Label tersebut adalah bukti kebolehan 

untuk mengkonsumsi suatu produk. 

Bentuk Logo Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 

Ulama Indonesia yang digunakan sebagai logo halal standar produk bersertifikat halal 

Majelis Ulama Indonesia adalah Gambar 2.1 Logo halal 

 

 

 
 

Sumber: LPPOM MUI 

 

Status kehalalan suatu produk makanan olahahn impor maupun lokal dapat kita baca 

di kemasan yaitu adanya logo halal atau label seperti gambar di atas dan pada produk-

produk yang sudah memiliki nomor pendaftaran MD (Makanan Dalam Negeri) atau 

ML (Makanan Luar Negeri). Pencantuman label halal pada produk makanan 

dilakukakn untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim yang 

membeli produk makanan khususnya produk makanan olahan impor. 

Pencantuman label halal di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 8 tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

pada pasal 8 ayat (1) huruf h, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara 

halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Produk-produk 

olahan makanan yang dapat diberikan label halal adalah produk yang memenuhi 

syarat kehalalan sesuai dengan syari’at Islam. Adapun syarat dan ketentuannya 
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adalah sebagai berikut: 

Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 

Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan- bahan yang berasal 

dari organ manusia, darah, kotoran dan lain sebagainya. 

Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara 

syari’at Islam. 

Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan 

transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi 

atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata 

cara yang diatur menurut syari’at Islam. 

Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar. 

Sebagai masyarakat muslim, mengkonsumsi produk pangan halal adalah hal yang 

wajib. Oleh karena itu, masyarakat muslim harus memperhatikan label halal oada 

setiap kemasan produk untuk mendapatkan jaminan halal pada produk makanan 

olahan impor.Sebagaimana firman Allah yang menyeru umat muslim untuk hanya 

mengonsumsi makanan halal: Artinya: “dan makanlah makanan yang halal lagi baik 

dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang 

kamu beriman kepada-Nya.(QS. al-Maidah : 88) 

Menurut Amin Suma, Kata kunci dari ayat di atas ialah kata halalan-

thayyiban, al-halal atau al-halil, adalah lawan dari kata al-haram, artinya halal. 

Sedangkan thayyib secara harfiahbertarti baik, bagus, lezat, nyaman, dan sehat. Al al-

ashfahani, makna kata asal at-thayyib ialah sesuatu yang oleh indera maupun nafsu 

dianggap lezat. Yang dimaksud at- tha’am at-thayyib (makanan yang baik) dalam 

konteks syriah ialah makanan yang memenui (kriteria) boleh dari sisi manapun, 

misalnya dari sisi bahan bakunya, dari sisi kebersihan dan dari sisi kebaikannya untuk 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

Amin Suma menambahkan bahwa dari sisi bahan baku tidak boleh ada bahan baku 

yang haram. Dari sisi kadar/ukuran, tidak boleh melampaui batas yang diperlukan 

(kebutuhan), bukan keinginan hawa nafsu. Dari sisi perolehan, jelas asal-usulnya 

dalam pengertian bersumber dari hal-hal yang halalan-thayyiban. Dari sisi kebersihan 

dan kesehatan, dapat dipertanggungjawabkan secara agama maupun ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dengan efek dari produk yang dihasilkan, 

baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. 

Ayat tersebut menjelaskan agar kita hanya memakan makanan yang halal dan baik, 

dari segi syariat serta baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lainnya. oleh karena 

itu, masyarakat muslim harus memperhatikan label pada kemasan sebelum membuat 

keputusan pembelian karena semua yang halal akan mendatangkan kebaikan dan 

kemaslahatan.  

 

Sertifikasi Produk Halal 

Menurut Sofian Hasan, Sertifikasi halal adalah sertifikat yang menyatakan 

kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui dan kredibel. Di 

Indonesia, lembaga yang diakui adalah majelis Ulama Indonesia (LPPOM 

MUI).Sedangkan untuk produk-produk luar negeri, lembaga sertifikasi yang kredibel 

dan diakui adalah lembaga yang telah membinan hubungan kerjasama dengan pihak 

Indonesia (MUI). 

Menurut Apriyantono Sertifikat halal merupakan syarat untuk mencantumkan label 
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halal. Adapun Tujuan dari pelaksanaan sertifikasi halal pada produk panganadalah 

untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan 

batin yang mengkonsumsinya. 

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi 

mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil sertifikasi halal adalah diterbitkannya 

sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai 

produk halal. 

Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI, 

maka pelaku usaha berhak melakukan labelisasi halal pada kemasan produknya. 

Menurut Anton Apriyantono, Produk-produk makanan yang mutlak harus memiliki 

sertifikat halal adalah produk-produk yang mengandung unsur hewani seperti sapi, 

ayam, kambing, dan lain sebagainya. Demikian juga untuk produk-produk yang 

krtitis dan berasal dari turunan hewan, seperti lemak, gelatin, perasa(flavor) juga 

harus memiliki sertifikat halal. 

Menurut analisa peneliti, sertifikasi halal adalah proses pengkajian produk untuk 

mendapatkan sertifikat halal yang merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada 

suatu perusahaan oleh LP POM MUI atau lembaga luar negeri yang bekerjasama 

dengan Indonesia yang menyatakan bahwa produk tersebut telah terjamin 

kehalalannya sehingga aman untuk dikonsumsi. Adapun lembaga-lembaga yang 

bekerjasama dengan Indonesia yaitu Majelis Ugama Islam Singapore (MUIS), 

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Muslim Professional japan 

Association (MPJA), dan lain-lain.  

 

Urgensi Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal 

Sertifikasi halal dan label halal memiliki arti penting bagi produsen dan 

konsumen. Adapun urgensi dari sertifikasi halal dan labelisasi halal adalah sebagai 

berikut:36 

Bagi konsumen 

Terlindungnya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan yang tidak halal. 

Perasaan hati dan batin konsumen akan tenang. Mempertahankan jiwa dan raga dari 

keterpurukan akibat produk haram. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum.. 

Bagi produsen. Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen 

muslim. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Meningkatkan citra 

dan daya saing perusahaan. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area 

jaringan pemasaran. Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya 

saing dan omzet produksi dan penjualan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di analisa bahwa adanya sertifikat halal dan 

labelisasi halal sangatlah penting baik bagi konsumen maupun produsen. Suatu 

produk yang memiliki label halal yang sah dari LPPOM MUI akan mempengaruhi 

konsumen khususnya masyarakat muslim untuk membeli produk tersebut. 

Munculnya rasa aman dan nyaman secara lahir dan bathin dalam mengonsumsi suatu 

produk akan meningkatkan kepercayaan terhadap produk makanan olahahn impor 

tersebut. 

 

Gaya Hidup 

Menurut philip dan Gary, gaya hidup (lifestyle) adalah pola hidup seseorang 

yang diekspresikan dalam keadaan psikografisnya. Gaya hidup melibatkan 
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pengukuran dimensi AIO utama pkonsumen yaitu activities/kegiatan (pekerjaan, 

hobi, belanja, olahraga, acara sosial), interest/minat (makanan, pakaian, keluarga, 

rekreasi), dan opinions/pendapat (tentang diri mereka, masalah sosial, bisnis, 

produk).37 

Menurut Nugroho J.setiadi gaya hidup didefinisikan sebagai cara hidup yang 

diidentifikasikan oleh bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka(aktivitas), 

apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang 

mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya.38 

Sementara Mowen dan Minor menyatakan bahwa gaya hidup adalah bagaimana 

seseorang menjalankan hidup, membelanjakan uang, dan memanfaatkan waktunya.39 

Gaya hidup dalam suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya. 

Bahkan dari masa ke masa gaya hidup suatu individu dan kelompok masyarakat 

tertentu akan bergerak dinamis. 

Perbedaan gaya hidup seseorang dapat memberikan manfaat besar bagi para pemasar. 

Terdapat empat manfaat yang bisa diperoleh pemasar dari pemahaman gaya hidup 

konsumen, yaitu:40 

a. Pemasar dapat menggunakan gaya hidup konsumen untuk melakukan segmentasi 

pasar sasaran. Jika pemasar dapat mengidentifikasi gaya hidup sekelompok 

konsumen, maka berarti pemasar dapat mengetahui satu segmen konsumen. 

b. Pemahaman gaya hidup konsumen akan membantu dalam memosisikan produk di 

pasar dengan menggunakan iklan. 

c. Pemasar dapat menempatkan iklan produknya pada media-media yang paling 

cocok. Tolak ukur kecocokan ialah media yang paling banyak dibaca oleh 

kelompok konsumen itu. 

d. pemasar dapat mengembangkan produk sesuai dengan tuntutan gaya hidup 

konsumen. 

 

Analisa peneliti berdasarkan pemaparan di atas ialah bahwa gaya hidup merupakan 

pola hidup seseorang yang bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu sesuai 

dengan bagaimana ia menghabiskan waktunya. Gaya hidup seseorang atau kelompok 

Seringkali dimanfaatkan oleh produsen sebagai cara untuk menigkatkan pembelian 

konsumen terhadap suatu produk. 

Pengukuran mengenai gaya hidup dapat dilakukan dengan psikografik. Menurut 

Mowen, psikografik merupakan cara yang  digunakan sebagai kajian tentang apa 

yang membentuk seorang konsumen secara psikologis. 41Salah satu sistem klasifikasi 

berdasarkan pengukuran psychographic adalah VALS. VALS merupakan singkatan 

dari value dan lifestyle atau nilai dan gaya hidup.42 Values adalah nilai-nilai yang 

dianut oleh seseorang. Nilai-nilai ini menentukan prioritas seseorang dalam hal 

melakukan sesuatu, dan mendasaari perilakunya dalam menentukan pilihan produk. 

Peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha pemasaran, diperlukan pengetahuan akan 

kelompok masyarakat memiliki kebutuhan sesuai dengan produk yang ditawarkan. 

Pengelompokan konsumen di pasar ini dibutuhkan supaya probabilitas terjadinya 

transaksi dari usaha pemasaran yang dilakukan bisa meningkat dan kemudian hal ini 

dikenal dengan sebagai segmentasi. 

Setiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda-beda, kemudian gaya hidup ini akan 

mempengaruhi budaya konsumsi dan juga barang barang yang biasa mereka 

konsumsi. Gaya hidup dapat dijadikan dasar untuk melakukan segmentasi dengan 
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harapan dapat membantu perusahaan menemukan target pasar yang lebih akurat 

sehingga tercipta usaha pemasaran yang efisien dan efektif. Pemilihan produk 

makanan tertentu merupakan akibat dari adanya gaya hidup seseorang. Apabila 

seseorang membeli suatu produk makanan hanya mengikuti gaya hidup yang 

digunakan untuk memenuhi keinginan bukan kebutuhannya, maka itu yang disebut 

dengan gaya hidup yang konsumtif. menurut Anggasari, perilaku konsumtif adalah 

tindakan membeli barang-barang yang kurang atau tidak diperhitungkan sehingga 

sifatnya menjadi berlebihan. 

Sementara menurut Sumartono dalam Jurnal Riski Yuliana pramudi, gaya hidup 

konsumtif adalah suatu tindakan menggunakan suatu produk secara tidak tuntas. 

Artinya belum habis suatu produk dipakai, seseorang telah menggunakan produk 

dengan fungsi yang sama. hal ini tentunya akan menghabiskan pengeluaran individu 

lebih banyak. 

Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Salah satunya ialah gaya hidup. 

Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang juga mempengaruhi pola 

konsumsi masyarakat. Seorang muslim bebas mengonsumsi segala sesuatu yang 

menjadi kebutuhannya.Akan tetapi dalam etika konsumsi Islam, manusia tidak 

diperolehkan mengonsumsi suatu produk secara berlebihan dan tidak meprioritaskan 

kebutuhan primernya. 

Dalam Al-Qur’an Allah Swt telah mengatur agar manusia tidak berlebih-lebihan: 

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) 

mesjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih- lebihan.. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih- lebihan. 

Makna dari kata wala tusrifu adalah janganlah engkau dalam mengonsumsi sesuatu 

melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas 

makanan yang dihalalkan. Sehubungan dengan perintah Allah untuk mengonsumsi 

makanan dan larangan berlebih-lebihan, syaukani menyatakan, Allah SWT 

memerintahkan hambanya untuk makan dan minum dan melarang mereka berlebih- 

lebihan. Larangan ini tidak dimaksudkan agar manusia meninggalkan makan dan 

minum. Bahkan orang yang meninggalkan makan dan minum sama dengan 

membunuh dirinya sendiri dan ia termasuk golongan ahli neraka. 

Saat ini di Indonesia beredar produk makanan olahan, baik dari dalam negeri maupun 

luar negeri. Produk-produk tersebut bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan 

masyarakat Indonesia namun juga sebagai lahan persaingan bisnis. Masyarakat 

Indonesia khususnya muslim disuguhkan oleh berbagai macam makanan olahan yang 

sejenis namun degan merek yang berbeda-beda dan berasal dari negara yang berbeda-

beda pula. Oleh karena itu, dalam pola gaya hidupnya masyarakat muslim wajib 

memperhatikan produk makanan olahan dan mengindahkan etika konsumsi Islam 

yaitu tidak berlebihan serta memprioritaskan kebutuhan primer. 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gaya Hidup 

Menurut Amstrong dalam Jurnal Annga sndy Susanto, menyatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang ada 2 faktor yaitu faktor 

yang berasal dari dalam diri individu (internal) dan faktor yang berasal dari luar 

(eksternal). 

Adapun faktor-faktor internal yang mempengaruhi gaya hidup seseorang antara 

lain:49 
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a. Sikap, bisa dipahami sebagai cara seseorang dalam memberikan tanggapan 

terhadap suati hal sesuai dengan keadaan jiwa dan pikirannya yang dipengaruhi 

oleh pengalaman dan mempengaruhi secara langsung terhadap perilaku orang 

tersebut. Sikap bisa jadi dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan 

lingkungan sosialnya. 

b. Pengalaman dan Pengamatan, Pengalaman seseorang dapat mempengaruhi 

cara seseorang dalam mengamati sesuatu sehingga akhirnya dapat membentuk 

pandangan pribadi mereka terhadap suatu hal, pengalaman ini didapatkan dari 

semua tindakannya di masa lalu. Pengalaman didapat dari belajar dan juga dapat 

disalurkan ke orang lain dengan cara mengajarkannya. Hal ini mempengaruhi 

gaya hidup seseorang, pengamatan atas pengalaman orang lain juga dapat 

mempengaruhi opini seseorang sehingga pada akhirnya membentuk gaya hidup. 

c. Kepribadian, Kepribadian berubah dari waktu ke waktu, sehingga hal itu sangat 

penting untuk diamati karena mempengaruhi buying behavior dari seorang 

konsumen. Kepribadian meliputi beberapa karakteristik khusus seperti dominasi, 

keagresifan, rasa  percaya diri dan sebagainya yang berguna untuk menentukan 

perilaku konsumen untuk produk tertentu. 

d. Konsep Diri, Cara seseorang memandang dirinya sendiri akan menentukan 

minat seseorang terhadap suatu objek termasuk juga suatu produk. Konsep diri 

adalah inti dari pola kepribadian yang akan mempengaruhi cara seseorang dalam 

mengatasi permasalahan dalam hidupnya, konsep diri merupakan frame of Daftar 

Pustaka  

e. Motif, Perilaku individu terbentuk karena adanya motif kebutuhan untuk 

memenuhi kebutuhan fisik, merasa aman, merasa dihargai dan lain sebagainya. 

Jika motif seseorang cenderung untuk memenuhi kebutuhan akan prestise yang 

besar, maka akan ada kecenderungan orang tersebut memiliki gaya hidup hedonis 

sehingga bisa menjadi target pasar yang tepat untuk barang-barang mewah. 

f. Persepsi, Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan 

menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu pemahaman dan 

gambaran mengenai sesuatu. Persepsi dapat mempengaruhi seseorang untuk 

memilih suatu produk 

 

Keputusan Pembelian 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut Schiffman dan kanuk mendefinisikan keputusan sebagai pemilihan suatu 

tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Seorang konsumen yang hendak 

memilih harus memiliki alternatif.Setiadi mendefinisikan bahwa inti dari 

pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang 

mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau 

lebih, dan memilih salah satu diantaranya. Sementara menurut Kotler, keputusan 

pembelian adalah pDaftar Pustaka yang dibentukk oleh pelanggan atas merek-merek 

yang ada di dalam kumpulan pilihan. Pelanggan tersebut juga dapat membentuk niat 

untuk membeli merek yang paling disukai. Menurut analisa peneliti, keputusan 

pembelian adalah suatu tindakan yang diambil oleh konsumen 

2. Proses Pengambilan Keputusan 

Menurut Kotler dan Amstong, Proses yang digunakan konsumen untuk mengambil 
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keputusan membeli terdiri atas lima tahap, yaitu:53 

a. Pengenalan Masalah 

    Pengenalan masalah merupakan tahap pertama dari proses pembambilan 

keputusan pembeli dimana konsumen mengenali satu masalah atau kebutuhan. 

Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dengan keadaan yang 

diinginkan. Jika konsumen telah menemukan suatu masalah atau kebutuhannya, 

konsumen akan termotivasi untuk memilih produk tertentu.54 

b. Pencarian Informasi 

    Pencarian informasi (information search)merupakan tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian di mana konsumen telah tertarik untuk mencari 

lebih banyak informasi. Dalam hal ini, konsumen mungkin hanya akan meningkatkan 

perhatian atau aktif mencari informasi. Konsumen dapat memperoleh informasi dari 

beberapa sumber, yaitu: 

1.Sumber pribadi, yakni keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

2.Sumber komersial, yakni iklan, wiraniaga, dealer, kemasan, pajangan. 

   3.Sumber publik, yakni media massa, organisasi penilaian pelanggan. 

4.Sumber pengalaman,menangani,memeriksa,dan menggunkan produk. 

c. Evaluasi Berbagai Alternatif 

    Evaluasi berbagai alternatif (alternative evaluation)merupakan suatu tahap dalam 

proses pengambilan keputusan pembelian di mana konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi merek-merek alternatif dalam satu susunan pilihan. 

Bagaimanan konsumen mengevaluasi alternatif pembelian tergantng pada konsumen 

individu dan situasi pembelian tertentu. 

d. Keputusan Pembelian 

    Keputusan pembelian merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian sampai konsumen benar-benar membeli produk. Pada umumnya 

keputusan pembelian konsumen (purchase decision) adalah pembelian merek yang 

paling disukai. 

e. Perilaku Pascapembelian 

    Perilaku pascapembelian merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian di manan konsuen mengambil tindakan lebih lanjut setelah embeli 

berdasarkan keuasan atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. Hubungan antara 

harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan dari produk merupakan faktor yang 

menentukan apakah pembeli puas atau tidak. Jika produk gagal memenuhi harapan, 

konsumen akan kecewa; jika harapan terpenuhi, konsumen akan puas; jika harapan 

terlampaui, konsumen akan sangat puas. 

 

3. Pengertian Perilaku Konsumen 

         Pengertian perilaku konsumen Menurut Engel adalah tindakan yang langsung 

terlibat dalam pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan produk/jasa, termasuk 

proses mendahului dan menutsul tindakan ini.55 

Menurut Schiffman dan Kanuk perilaku konsumen sebagai perilaku yang 

diperlihatkan konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan 

menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan 

mereka.56 

Sementara menurut Ariely dan Zauberman, perilaku konsumen merupakan tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi yang berhubungan 
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dengan proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan, menggunakan barang-

barang, atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan.57 

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, analisa peneliti ialah bahwa perilaku 

konsumen merupakan tindakanyang berkaitan dengan pengambilan keputusan 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen dalam mencari, membeli dan 

mengkonsumsi suatu barag atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. 

 

Produk Makanan Olahan Impor 

1. Pengertian Makanan Olahan Impor 

Impor adalah kegiatan perdaganganinternasional yang meliputi kegiatan pengiriman 

suatu barang dari luar negeri ke seluruh pelabuhan yang ada diseluruh wilayah 

Indonesia.59 salah satu barang yang diimpor ke Indonesia adalah produk makanan 

olahan.Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan,Pangan Olahan 

adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan 

atau tanpa bahan tambahan.60 

Menurut analisa peneliti, produk makanan olahan impor adalah produk makanan dari 

hasil pengolahan yang dikirim dari luar negeri untuk dikonsumsi masyarakat 

Indonesia. 

Sebagai agama rahmat, Islam sangatmelindungi pemeluknya dan bahkan umat 

manusia secara keseluruhan dari kemungkinan-kemungkinan yang merusak hidup 

dan kehidupannya. Secara umum, Islam pada dasarnya mempersilahkan manusia 

untuk mengonsumsi apa saja yang mereka kehendaki dan mereka kuasai dari apa saja 

yang ada di bumi, sejauh barang-barang yang dikonsumsi itu benar-benar halal lagi 

baik.Makanan haram dan tidak baik adalah makanan yang telah Allah Swt tetapkan 

dalam Al-Qur’an Surat Al-baqarah ayat 173: Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya 

mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika 

disembelih) disebut (nama) selain Allah ...”  

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa makanan yang diharamkan pada pokoknya ada 

empat kategori yaitu:63 

a. Bangkai, termasuk ke dalam kategori bangkai ialah hewan yang mati dengan     

tidak disembelih, termasuk ke dalamnya hewan yang 

     mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas kecuali 

yang sempat kita menyembelihnya. 

b. Darah, yaitu yang sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir. 

c. Daging babi, yaitu semua bagian babi yang dapat dimakan hukumnya adalah 

haram, sehingga baik dagingnya, lemaknya, tulang, termasuk produk-produk yang 

mengandung bahan tersebut, atau semua bahan yang dibuat dengan menggunakan 

bahan-bahan tersebut sebagai salah satu bahan bakunya. 

d. Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah  

 

Metode Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan 

dan pelaksanaa penelitian. Menurut kerlinger, desain penelitian diklasifikasikan 

sebagai rencana dan struktur investigasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga 

diperoleh jawaban atas penelitian. Rencana penelitian mencakup garis besar dari apa 

yang akan dilakukakn oleh seorang peneliti. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk 
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mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan suatu unit sosial masyarakat.71Selain itu, Penelitian ini juga merupakan 

penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji 

teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan 

antarvariabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya.72 

 

Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.73Variabel dalam penelitian ini dibedakan menadi 

dua macam yaitu: 

Variabel Bebas (Independent Variable) 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) adalah variabel yang menjadi sebab atau 

merubah/memengaruhi variabel lain (variable Dependent). Juga sering disebut 

dengan  

variabel bebas, prediktor, stimulus, eksogen atau antecendent.74 Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah label halal dan gaya hidup. 

   2.Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat (Dependent Variable) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas).75 Adapun variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian. 

 

 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari obek penelitian yang dapat berupa 

manusia hewan tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan 

sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.76 

Populasi yang dijadikan peneliti sebagai subyek penelitian adalah masyarakat muslim 

Kota Metro. Jumlah penduduk Kota Metro berdasarkan agama tahun 2016 yaitu 

148.060 orang. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data, di mana hanya sebagian populasi 

saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang 

dikehendaki dari suatu populasi. 

Teknik Pengambilan Sampel 

3. Metode penarikan sampel  

pada penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.80 Teknik sampling yang dipilih 

peneliti pada penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.81 Dimana Sampel yang akan dipilih oleh peneliti 

sebagai responden yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah masyarakat muslim 

Kota Metro yang pernah membeli makanan olahan impor. 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam 

suatu penelitia. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena 
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data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang 

diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati.86 Dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

penelitian berupa kuesioner dengan skala likert. 

Skala likert adalah skala yang dapat dugunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang tentang suatu objek atau  fenomena tertentu.87 Dengan skala likert, 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan  sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen 

yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

 

PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Responden 

1. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dipilih secara acak. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Laki-laki Perempuan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Persentase Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin 

perempuan yakni sebanyak 67% atau 67 orang dan responden laki-laki sebesar 33% 

atau 33 orang dari total responden. 

 

Karakteristik Berdasarkan Tempat Tinggal 

Responden berdasarkan tepata tinggal dalam penelitian ini dipilih secara acak. Dalam 

hal ini, peneliti mencari responden yang bertempat tinggal di Kota Metro yang 

disesuaikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP). Berdasarkan hasil penelitian, 

peneliti memperoleh responden yang berada di tempat yang berbeda sebagai berikut: 

 

 

 

33
% 
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Gambar 4.2 

Responden Berdasarkan Tempat Tinggal 

 

Metro Timur Metro Pusat Metro Utara Metro Selatan Metro Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 4.2 diketahui bahwa jumlah responden terbanyak berada di 

Metro Timur yaitu sebesar 37% atau 37 orang. Responden lainnya bertempat tinggal 

di Metro Pusat sebesar 36% atau 36 orang. Sebanyak 14% atau 14 responden 

bertempat tinggal di Metro Barat. Sementara 8% atau 8 responden bertempat tinggal 

di Metro Utara dan 5% atau 5 responden bertempat tinggal di Metro Selatan. 

 

Kesimpulan 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh label halal dan gaya 

hidup terhadap keputusan pembelian produk makanan olahan impor. Responden 

dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang merupakan masyaraka muslim Kota 

Metro. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan 

terhadap permasalahan dengan menggunakan regresi linear berganda, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

2. Label halal tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

produk makanan olahan impor. Hal tersebut dikarenakannilai sig. 0,623 > 

0,1ataunilaithitung<ttabel (-0,493<1,661). Artinya, ada atau tidaknya label halal, 

konsumen tetap  membeli produk makanan olahan impor. 

3. Gaya hidup secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk makanan olahan impor. Hal ini dibuktikan dengan besarnya tingkat signifikan 

sebesar 0,00 < 0,1 ataunilaithitumg>ttabel (9,028 > 1,661) yang artinya semakin tinggi 

gaya hidup seseorang maka akan meningkat pula keputusan pembeliannya. Label 

halal dan gaya hidup secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk makanan olahan impor. Pengaruh ini dijelaskan oleh besarnya tingkat 

signifikan label halal dan gaya hidup sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,1atauthitung>ttabel 

(42,227 > 2,36). 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas adapaun saran yang dapat diberikan adalah: Bagi 
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% 

5
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% 
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% 
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produsen atau perusahaan makanan baik olahan lokal maupun impor agar segera 

membuat sertifikasi label halal untuk produknya. sehingga produk-produk yang 

diciptakan aman untuk dikonsumsi khusunya pagi konsumen muslim. dengan adanya 

sertifikat dan label halal pada produk maka akan menimbulakan rasa percaya 

konsumen sehingga akan berpengaruh pada volume penjualan. 

Bagi konsumen atau pembeli agar berhati-hati dalam membeli suatu produk 

khususnya produk olahan impor. Diharapkan bagi konsumen untuk tidak 

mengutamakan gaya hidup atau trenddalam pembelian suatu produk melainkan 

mengutamakan kehalalan produk tersebut. 
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#34 

Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya perlindungan 

Konsumen Bagi Umat Muslim 
Jumratun, Muhammad Nusran 

  

Pengantar 

Kemajuan sektor ekonomi saat ini mengakibatkan tingginya tingkat 

kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pelaku usaha untuk semakin kreatif 

dalam menciptakan usaha. Salah satunya dapat dilihat dengan mulai banyaknya 

pedagang olahan makanan yang ada di Pasar X. Dalam menjalankan bisnisnya, 

mayoritas pedagang makanan belum menyadari pentingnya pemenuhan standar 

kehalalan produk yang dijual dan menerapkan perlindungan konsumen. Pengertian 

panganan halal adalah panganan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang 

haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku 

pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk 

bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetik, dan yang pengelolaanya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Dalam Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1999 juga telah diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan 

pelaku usaha.  

 Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan mengenai kehalalan 

produk makanan yang diperdangangkan di Pasar X kabupaten Lampung Timur dalam 

upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada 

pedagang produk makan olahan dan konsumen yang membeli produk makanan 

tersebut. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai deskripsi Pasar 

X.  

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, 

sifat-sifat individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan 

penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Teknik analisis penelitian kulitatif 

dengan menggunakan cara berfikir induktif ini dilakukan dengan cara menguraikan, 

merinci kedalam kalimat-kalimat sehingga dapat menarik kesimpulan sebagai 

jawaban dari permasalahan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindunggan 

konsumen bagi umat muslim. 

 Berdasarkan analisis data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di Pasar 

X, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa baik pedagang maupun pembeli 

belum menerapkan standar kehalalan produk sebagai upaya perlindungan konsumen. 

Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami konsumen maupun pedagang. 

 

Pendahuluan 

Latar belakang masalah  

Dengan kemajuan di sektor ekonomi saat ini kegiatan ekonomi mulai meningkat, 

masyarakat berlomba-lomba untuk menciptakan usaha guna memenuhi kebutuhan 

ekonomi yang semakin besar. Salah satunya melalui jalan perdagangan produk 

makanan yang semakin beragam. Sebagai seorang muslim tentu saja diwajibkan 

untuk mengkonsumsi makanan halal2 . Seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah 

SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal : Artinya : “Hai sekalian manusia! 
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Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-lahkan setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang 

nyata bagi mu” (QS. Al-Baqarah [2] : 168.  

 Dalam Ayat di atas, kata “memakan” tidak hanya bermakna memakan lewat mulut, 

tetapi juga memakan tersebut berati mengkonsumsi dengan artian menggunakan 

olahan babi untuk berbagai keperluan termasuk kosmetik. Diharamkan memakan 

sesuatu yang bukan binatang apabila memberi mudarat pada badan atau akal, seperti 

racun, candu (opium), arak, batu, kaca, dan lain-lain. 

 Meskipun makanan yang diharamkan dalam Islam jumlahnya sangat sedikit, tetapi 

dengan kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi, saat ini telah bermunculan 

produk olahan makanan dengan penambahan berbagai bahan tambahan yang tidak 

jelas kehalalannya, sehingga menjadi syubhat. 

 Proses mengolah produk halal dalam Islam seperti yang diataur dalam Undang-

Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah  

1. Lokasi,tempat dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, 

tempat dan alat     penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, 

pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal. 

2. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) wajib  

 a. Dijaga kebersihan dan higienitasnya; 

 b. Bebas dari najis; dan 

 c. Bebas dari bahan tidak halal. 

Di dalam hal ini, kehalalan makanan baik dari segi bahan maupun pengolahan yang 

terjamin bebas dari unsur keharaman. Setiap makanan  dan minuman yang jelas 

bercampur dengan barang haram/ najis, hukumnya haram. Setiap makanan dan 

minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya 

ditinggalkan. 

Dalam regulasi bisnis Islam yang berhubungan dengan pangan halal tertuang aturan-

aturan yang mengatur secara terperinci kegiatan ekonomi yang boleh dilakukan dan 

yang dilarang, hal ini bermaksud melindungi konsumen, produsen dan pihak lainnya 

dari kerugian dan kemudaratan. 

Mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) juga merupakan hak 

warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 tahun 1999. Undang-Undang 

Perlindungan konsumen ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta mendorong para pedagang untuk 

memperdagangkan makanan yang sesuai standar yang berlaku, karena masyarakat 

memiliki hak untuk mendapatkan produk makanan yang memenuhi standar dan 

kelayakan untuk dikonsumsi.  

Masalah perlindungan konsumen terhadap keamanan produk halal diatur dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan  bahwa pelaku usaha 

dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak 

mengikuti ketentuan produksi secara halal.  

Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada 

posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan 

jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisi yang monopilitis 

tersebut. Hal semacam itu tentu saja akan merugikan konsumen. 
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Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari 

adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perjanjian-

perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus, 

dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak 

menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, yang dalam 

hal ini konsumen, tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan perjanjian, maka 

produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian. 

Selanjutnya berdasar dari latar belakang masalah, peneliti melakukan pra survei yang 

dilakukan pada tiga pedagang makanan yang ada di area Pasar X. Ibu Angga sebagai 

pedagang bakso dan mie ayam menuturkan bahwa bahan yang perlu digunakan dalam 

membuat bakso adalah daging sapi giling, tepung , telur, bawang putih, lada, air es, 

gula, bawang merah, mie, garam, penyedap rasa, seledri, saos, kecap, keadaan dapur 

bersih, semua karyawan muslim, semua bahan halal, daging dibeli langsung dari 

rumah pemotongan yang digiling sendiri dan alat masak selalu dijaga dalam keadaan 

bersih. Meskipun demikian ibu Angga mengakui bahwa ia tidak mengetahui 

bagaimana standarisasi produk halal yang diatur secara resmi di keluarkan oleh 

Majelis Ulama Indonesia. 

 Bapak Heri sebagi pedagang mie ayam menjelaskan bahwa bahan yang ia perlukan 

adalah daging ayam, mie kuning, daging buatan, saus, kecap, daun bawang, bawang 

putih, bawang merah, lada, ebi, kemiri, air, penyedap rasa, garam, cuka, timun, cabai, 

sawi. Minyak sayur, terkait dengan daging ayamnya di beli di Pasar X dagingnya 

langsung dicincang di tempat, bahan-bahan lain di toko sembako. Dalam produknya 

ia mengakui bahwa tidak menggunakan daging ayam sepenuhnya tetapi dicampur 

dengan produk hasil olahan daging, hal ini untuk menekan biaya produksi. Selain itu 

ia juga tidak mengetahui mengenai status kehalalan bahan pendukung yang ia 

gunakan dalam produknya, dalam hal ini ia hanya berfokus pada kehalalan daging 

ayam yang ia gunakan dalam produk mie ayamnya. Dalam wawancara yang di 

lakukan peneliti terhadap bapak Heri, peneliti tidak dapat melihat proses pembuatan 

produk tersebut karena semua diolah di rumah kediaman pedagang, toko di pasar 

hanya sebagi kedai penjualan saja. 

 Ibu Daryati (Mak Tik) sebagai karyawan penjual ayam goreng, sosis bakar “Sabana 

Chiken” menuturkan bahawa semua bahan dikirim langsung lagi kantor pusat di 

Jakarta, mulai dari daging ayam, tepung bumbu, sosis, beras, kecap, mentega minyak 

goreng, sampai kemasan produk. Mak Tik hanya bertugas menggoreng dan menjual 

produk tersebut. Tetapi ia menjamin produk makana n yang ia jual halal, karena 

produk tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. 

Dilihat dari pra survey yang dilakukan oleh peneliti kepada tiga pedagang makanan 

dapat diketahui bahwa mayoritas pedagang makanan di area Pasar X Kabupaten 

Lampung Timur belum menyadari bahwa pentingnya pemenuhan setandar kehalalan 

produk yang dijual, hal ini di karenakan minimnya pengetahuan pedagang mengenai 

hal tersebut.  

Sehubungan dengan kehalalan produk pada makanan dalam upaya perlindungan 

konsumen bagi umat muslim yang telah peneliti uraikan di atas, merupakan masalah 

yang kerap terjadi dalam masyarakat sehari-hari. Sehingga permasalahan kehalalan 

produk makanan yang terdapat di Pasar  
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Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka di dalam penelitian ini, 

peneliti merumuskan masalah : Bagaimana kehalalan produk makanan dalam upaya 

perlindungan konsumen bagi umat muslim di area pasar Purbolinnggo Kabupaten 

Lampung Timur? 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk : Setiap kegiatan sehari-hari dapat dipastikan 

memiliki tujuan tertentu, begitu pula dalam kegiatan penelitian ilmiah ini tak akan 

lepas dari tujuan yang telah digariskan, sebab pada dasarnya tujuan ini banyak 

memberikan warna atau arahan pelaksanaan tujuan itu sendiri yang mengacu pada 

rumusan masalah yang telah ditetapkan, oleh karena itu tujuan penelitian ini dapat 

dikemukakan sebagai berikut ; Untuk meneliti lebih jauh mengenai kehalalan pada 

produk makanan sebagai upaya perlindungan konsumen pada masyarakat muslim 

yang ada di Pasar X kabupaten Lampung Timur.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penulisan skripsi ini juga dapat memperkaya khasanah kajian ilmiah di bidang 

hukum, khususnya yang berkaitan dengan 8 kehalalan makanan dalam upaya 

perlindugan konsumen yang ada di Indonesia.  

b. Manfaat Praktis 

Tentang manfaat penelitian ini dapat peneliti kemukakan berdasar pada hasil-

hasil penelitian yang telah dilaksanakan adalah dapat dijadikan sebagai 

informasi kepada masyarakat tentang pengetahuan perlindungan konsumen, 

menciptakan masyarakat yang cerdas dalam bermuamalah sehingga nantinya 

akan menjadi pelaku transaksi jual-beli yang cerdas baik sebagai penjual 

maupun pembeli agar lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi dan 

mengedepankan aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai 

pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual-beli. 

 

Landasan Teori 

Produk halal 

1. Pengertian Produk Halal  

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dari sisi 

bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung sepanjang manusia itu masih 

hidup, dan yang terpenting dalam menjanjikan makanan dan minuman sebagi lahan 

bisnis berusaha keras jangan sampai tercampur unsur yang merugikan orang lain 

(beracun, kadarluarsa dan haram).Makan merupakan aktifitas yang dipandang dari 

segi dzat dan hakikatnya adalah tunggal. Adapun jika disebut buruk, maka hal 

tersebut hanyalah karena membawa implikasi buruk, atau memang sebab-sebabnya 

buruk.  Pada hakikatnya mengkonsumsi daging babi atau darah sama dengan 

mengkonsumsi nasi. Tetapi daging babi dan darah diharamkan karena membawa 

pengaruh yang amat buruk.  

Menurut hukum Islam, secara garis besar perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, 

haram li-zatih dan haram li-gairih. Kelompok pertama, subtansi benda tersebut 

diharamkan; sedangkan yang kedua, subtansi bendanya halal (tidak haram) namun 

cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan 
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demikian, benda haram jenis kedua terbagi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara 

penangananya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak 

dipotong secara syar‟i, sedangkan yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan 

jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan 

sebagainya. Mengenai benda haram ini di jelaskan, antara lain dalam firman Allah. 

Barang yang haram karena sifat-sifatnya atau sebab memperolehnya atau oleh sebab 

keduanya, tidak dapat dihalalkan lagi. Sebaliknya barang yang telah halal karena 

sifat-sifatnya, maka tidak dapat diharamkan kecuali berdasarkan cara (sebab) 

memperolenya. 

Produk halal menjelaskan bahawa produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan 

halal sesuai dengan syariat. Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 

69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa : “Panganan halal 

adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang 

untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan 

tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan 

yang di olah melalui proses rekayasa genetik dan iridasi pangan, dan yang 

pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam”.  

Halal dapat ditinjau dari segi pandangan hukum dan thayyib yaitu yang melekat pada 

materi (Produk). Oleh karena itu halal harus mencakup dua aspek, yaitu halal secara 

lahiriah dan batiniah. Halal secara lahiriah dikaitkan dengan yang dapat diketahui 

dengan panca indera, khususnya penglihatan, penciuman dan pendengaran. 

Menyangkut status kesehatan, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Di samping 

itu, peralatan yang dipergunakan pada proses pembuatan produk tersebut tidak 

digunakan juga untuk mengolah suatu bahan yang haram. Jenis bahan baku, pekerja 

dan teknik mengerjakan harus memenuhi kriteria halal. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, 

dijelaskan bahwa produk merupakan barang dan jasa yang terkait dengan makanan, 

minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, 

serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Sedangkan pengertian produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai 

syariat Islam. Standardisasi Produk Halal Dalam Islam Dalam Proses pengelolaan 

produk halal yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 

Tentang Standardisasi fatwa halal adalah sebagai berikut : 

a. Khamr 

1) Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan 

maupun lainnya. Hukumnya adalah haram)  

2) Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang 

mengandung ethanol (C2H5OH) minimal 1%)  

3) Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis. )  

4) Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi 

yang direkayasa adalah haram atas dasar  سد الذريعة) preventif), tapi tidak najis.  

5) Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol 

minimal 1% termasuk kategori khamr. )  

6) Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan. b. 

Ethanol, fulse oil, ragi, dan cuka)  

 

b. Ethanol,fulsel oil,ragi, dan cuka 
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1) Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri 

khamr adalah suci). 

2) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari 

industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya: 

 a) Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi. 

 b) Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi. 

 c) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari 

industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram.  

d) Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci. 

 e) Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis. 

 f) Komponen yang dipisahkan secara fsik dari fusel oil yang berasal dari khamr 

hukumnya haram.  

g) Komponen yang dipisahkan secara fsik dari fusel oil yang berasal dari khamr 

dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru 

hukumnya halal dan suci(استحالة) 

 h) Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui 

rekayasa, hukumnya halal dan suci.  

 i) Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga 

hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci. 

c.  Pemotongan hewan  

1) Penyembelih adalah orang yang beragama Islam dan akil balig.  

2) Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan cara : 

 a) Membaca basmalah saat menyembelih  

 b) Alat (perkakas) menyembelih, yaitu semua barang tajam, melukakan, besi, 

bambu, atau     lain-lainnya kecuali gigi dan kuku, begitu juga segala macam 

tulang. 

 c) Memotong sekaligus sampai putus saluran per-nafasan/ tenggorokan 

(hulqum), saluran makanan (mari‟), dan kedua urat nadi (wadajain); dan  

 d) Pada saat penyembelihan, hewan tersebut harus masih hidup. 

3).  Pada dasarnya pemingsanan hewan (stunning) hukumnya boleh dengan syarat 

: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-stunning statusnya 

masih hidup (hayat mustaqirrah). 

4) Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain 

yang    dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh. 

    d. Penggunaan nama dan bahan 

1) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol 

makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan 

2)  Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan simbol-simbol 

makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang 

diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi („urf) dan 

dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama 

bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao 

3) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi 

komponen makanan/minuman yang menimbukan rasa/aroma (flavour) benda-

benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon 

flavour, dll.  
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4) Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-

nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dan 

lain-lain. 

 

Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Definisi konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak 

dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak. Konsumen dalam hukum ekonomi 

Islam tidak terbatas pada perorangan saja tetapi juga menyangkut suatu badan hukum. 

 Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan 

perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya dari hal-hal 

yang merugikan konsumen itu sendiri.  

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 

ayat (1) menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

 Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui 

undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-

wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-undang 

Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak 

dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika 

ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha 

 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan asas kemanfaatan, 

keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian 

hukum. 

2.  Tujuan Perlindungan Kosumen 

 Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri 

b.  Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi. 

e.  Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha.  

f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha 

produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan konsumen. 
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Dengan adanya tujuan tersebut diharakan pelaku usaha dapat memberikan 

perhatiannya akan hak-hak yang dimiliki konsumen, khususnya terkait hak atas 

kesehatan.35 Dalam hal ini pelaku usaha diharapkan dapat menghindari 

kemungkinan terjadinya peristiwa yang disebabkan tidak dihindarinya hal-hal yang 

dilarang oleh pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan suatu 

produk. Untuk itu perlindungan konsumen diatur sedemikan rupa dengan cara:  

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum. 

b.  Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh 

pelaku usaha  

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.  

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu 

dan menyesatkan. 

e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan 

konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya. 

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 

yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan 

dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

3. Hak dan Kewajiban Konsumen 

 Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, Konsumen memiliki hak sebagai berikut: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan 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 mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa,  

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

digunakan,  

e.  Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut, 

f.  Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen,  

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

diskriminatif,  

h.  Hak untuk mendapatkan 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 ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. 

Selain memiliki hak-hak seperti yang tertera diatas, konsumen juga memiliki 

kewajiban yaitu : 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan; U ndang-

Undang. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4. 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa;  

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
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d.  Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. 

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

 Selanjutnya diatur di dalam Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 08 tahun1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha 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 

beritikad tidak 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.  

Kewajiban pelaku usaha adalah:  

a. Beritikad 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; 

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 jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;  

f. Memberi 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. 

 

Metode Penelitian 

     A .Jenis Penelitian 

    Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 

reseach) yaitu terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada obyek 

yang dibahas. 41 Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara 

mendalam tentang kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen 

bagi umat muslim di area pasar Purbolinnggo Kabupaten Lampung Timur. 

 

Sifat Penelitian 

 Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif 

merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, 

gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau 
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untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat.  Sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisandari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. 

 

Sumber Data 

 Data merupakan kumpulan bahan keterangan dari hasil pencatatan penelitian baik 

berupa fakta ataupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu 

informasi. “Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat 

diperoleh”. Sumber data juga disebut dengan responden, jika yang menjadi sumber 

adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti melalui 

wawancara, apabila menggunakan observasi maka sumber datanya berupa benda 

gerak atau proses sesuatu.  

Sumber data yang peneliti akan gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

 1. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya.44 Sumber data ini merupakan 

sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data tersebut meliputi hasil 

observasi, wawancara antara penyususn denga orang-orang yang meliputi subjek 

penelitian. Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung dengan pedagang 

dimana pedangan yang dipilih sebagai responden adalah pedagang olahan makanan 

berbahan dasar daging, dengan rata-rata penjualan 50 porsi setiap harinya. Sedangkan 

konsumen yang dipilih sebagai responden adalah konsumen yang  tengan membeli 

produk olahan makanan berbahan dasar daging yang di area Pasar X Kabupaten 

Lampung Timur. Sumber data diambil melalui proses wawancara dan observasi 

langsung 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan sepeti 

buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabardan lain sebagainya yang dapat mendukung 

data primer.Adapun yang menjadisumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil 

penelitian dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian. Pada penelitian 

ini, data diperoleh secara langsung dari Al-Qur‟an dan Hadits, buku, jurnal, undang-

undang yang membahas atau terkait dengan perlindungan konsumen dan kehalalan 

makanan dalam Islam untuk mengetahui penerapan perlindungan konsumen terkait 

kehalal pada produk yang diperdagangkan. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan suatu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang 

peneliti dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengungkap fakta mengenai 

variable yang akan diteliti. Sehubungan penulis menggunakan sumber dan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut:  

 

1. Metode Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.  
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Wawancara dilihat dari bentuk pertanyaannya dapat dibagi kedalam 3 bentuk, yaitu: 

    a. Wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaanpertanyaannya 

mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.  

b. Wawancara takberstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaanpertanyaanya  dapat 

dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada pola-pola tertentu. 

 c. Campuran, yaitu campuran antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur. 

Responden dalam penelitian ini adalah pedagang makanan di area Pasar X, dimana 

pedagang makanan yang dipilih adalah pedagang makanan olahan dari daging yang 

berskala industri rumah tangga dengan toko sebagai tepat transaksi jual beli dan 

pembeli selaku konsumen yang tengah ada dalam transaksi jual beli tersebut. Dalam 

penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (in depth interview) yaitu wawancara 

yang akan dilaksanakan secara intensif, terbuka dan mendalam terhadap para 

informan dengan suatu perencanaan, persiapan dan pedoman pada wawancara yang 

tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh 

data apa adanya. Artinya responden/informan mendapat kesempatan untuk 

menyampaikan buah pikiran, pandangan dan perasaannya secara lebih luas dan 

mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti. 

 2. Metode Observasi 

 Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan catatan 

dan pengamatan langsung dilokasi penelitian, yakni pengamatan langsung tanpa 

perantara terhada pobjek yang diteliti. Dengan cara langsung melihat transaki jual 

beli antara pembeli (konsumen) dengan para pedagang yang ada di area Pasar X.  

3. Dokumentasi 

 Dengan metode ini penulis banyak membaca buku, jurnal maupun artikel untuk 

mencari informasi yang mendukung penelitian ini 

 

Teknik Analisis Data 

 Analisisdi dalam penelitian ini merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat 

penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan Nampak manfaatnya 

terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir 

penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah di baca dan dipahami.    

Teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu analisis kualitatif dan 

analisis kuantitatif. Data yang diperoleh dari penelitianya itu kualitatif. Data yang 

diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan 

diolah agar dapat ditarik kesimpulan, maka penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikirin duktif 

berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-

fakta atau peristiwa yang khusus dan konkret itu ditarik secara generalisasi-

generalisasi yang mempunyai sifat umum. Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti 

menggunakan cara berfikir induktif maka analisis data dapat dilakukan dengan 

memulai menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu 

interview (wawancara), dan dokumentasi yang telah ditulis pada catatan lapangan, 

dokumen pribadi atau resmi, dansebagainya. Dianalisis secara kualitatif yaitu hasil 

jawaban dari narasumber dideskripsikan dalam suatau penjelasan dalam bentuk 

kalimat, untuk membahas mengenai kehalalan pada produk makanan dalam upaya 

perlindungan konsumen bagi umat muslim Pasar X Kabupaten Lampung Timur.  
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Pembahasan 

a. Visi Pasar X  

     “Menjadikan pasar sebagai pusat perdagangan, jasa dan primadona penunjang 

otonomi daerah serta pelayanan prima dibidang kebersihan dan pertamanan yang 

berorientasi pada kepuasan masyarakat” 

b. Misi Pasar X  

1) Mewujudkan Pasar Sebagai Pusat Pertumbuhan Perekonomian  

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pasar sebagai wadah pemupukan 

perekonomian rakyat yang semakin berkembang memerlukan sarana dan prasarana 

yang lengakap, termasuk menumbuh kembangkan pusat-pusat perbelanjaan baru 

yang dilengkap dengan terminal sebagai pendukung dengan mengikutsertakan peran 

aktif masyarakat (sosiopartisipatif).  

2) Mewujudkan Pasar Sebagai Penunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah  

Misi bertujuan untuk menjalankan pasar-pasar tradisional yang memang masih bisa 

dipertahankan agar mengacu kepada wawasan jasa akan merasa nyaman, aman serta 

menataati semua ketentuan yang berlaku. 

3) Mewujudkan Taman Kota Sebagai Area Berkawasan Lingkungan Otonomi 

Daerah 

Misi isi ini bertujuan untuk menjaga dan menciptakan kebersihan kota secara 

maksimal, dimana satu masyarakat yang maju dan sejahtera harus didahului dengan 

iklim hidup dan bertempat tinggal yang bersih dan sehat sehingga menunjang 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pedagang makanan yang ada 

di Pasar X belum menerapkan standarisasi produk halal dan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dalam upaya untuk menjamin tercapainya perlindungan 

konsumen bagi umat muslim. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman dan 

kesadaran pedagang sebagai pelaku usaha maupun pembeli sebagai konsumen 

tentang standarisasi produk halal dan perlindungan konsumen.  

Dengan memenuhi standar produk halal sesuai Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang produk halal. Dapat menjamin terciptanya 

perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim karena konsumen mendapat 

ketenangan dan rasa aman untuk terhindar dari bahaya mengkonsumsi produk 

berbahan non halal.  

 

Daftar Pustaka 

Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2000  

Ahmad Miru, Prinsip-prisnip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia,  

Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011 

Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2009 Azmi 

Siradjuddin, Regulasi Makanan Halal Di Indonesia, Tapis Vol. XIII, No. 01 

Januari-Juni 2013 

Edi Kusnadi, Metodelogi Penelitian, Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008 Enizar, 

Hadis Ekonomi, Jakarta : Rajawali Pers, 2013 

F.M Nashshar, Antara Halal Dan Haram, Bandung : Angkasa 2013  



304 

Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 

2006 Laminatang dan Theo Laminatang, Kejahatan Terhadap Harta 

Kekayaan, Jakarta: Sianar Grafika, 2009  

Listi Rini, Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Prilaku Konsumen Musli, 

Metro, 2013  

Moh Kasiran, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, Malang: UIN Maliki 

Press, 2010 

 Mualim, Wahyuning Widayati dkk, Pedoman HAM Tentang Perlindungan 

Konsumen yang Berkaitan dengan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan, Jakarta : 

WWW.Readerpetstudio.net,2014  

Muhammad, Etika Perlidungan Konsumen dan Ekonomi Islam, Yogyakarta : BPFE, 

2004 

 Peraturan Pemerintanh Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan  

Sopan, Sertifikatsi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI 

Terhadap Produk Makanan, Obat Obatan Dan Kosmetik, Jakarta: GP Perss, 

2013 

 Subagyo, Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen, 

Surabaya: Scribd.com, 2010 

 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2013 

 Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. 

Jakarta : UI. 2010  

Sutrisno Hadi, Metode Reseach Jilid 1, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984  

Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam 

Kemaslahatan Manusia Bandung : Nusa Media, 2011 

Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta:       

Erlangga, 2011  

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008 

 Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tetang Produk Halal  

W.Gulo, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Grasindo, 2004 Yusuf Qardhawi, Halal 

dan Haram., Jakarta : Robbani Perss, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305 

#35 

Efektivitas Produk Berlabel Halal Terhadap Minat 

Konsumen Di Masa Pandemi Covid-19 
Nurul Husna Dwi Saputri, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Kebutuhan adalah suatu keadaan perasaan kekurangan akan kepuasan dasar 

tertentu. Sebagai makhluk hidup, manusia tentunya memiliki kebutuhan yang 

berbeda-beda, baik dari sisi kebutuhan yang muncul dari diri sendiri hingga 

kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makan, minum dan sebagainya. Di sisi lain, 

dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, ada batasan-batasan tertentu yang semestinya 

diperhatikan dengan sangat baik terkhusus bagi manusia yang beragama islam. 

Dalam hal ini, batasan yang dimaksud yaitu, pemenuhan kebutuhan akan produk-

produk yang halal. 

Berbicara tentang produk halal, sekiranya ada banyak hal yang mencakupnya, 

diantaranya makanan, minuman, kosmetik, dan masih banyak jenis produk lainnya. 

Misalnya dalam hal kosmetik, inovasi produk kosmetik dilakukan oleh produsen 

untuk memperoleh kepercayaan konsumen terhadap produk seiring banyak 

beredarnya kosmetik palsu di pasaran. Dalam upaya pemenuhan kebutuhannya, 

seorang akan memilih produk yang dapat memberikan kepuasan tertinggi. Kepuasan 

tertinggi dapat dirasakan tidak hanya secara lahir saja namun juga secara batin sampai 

pada ketenangan hati. 

Banyak cara dilakukan dalam upaya pemilihan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan. Salah satunya dengan mencari informasi yang terdapat pada atribut 

produk. Pengembangan suatu produk melibatkan pendefinisian manfaat yang akan 

ditawarkan produk tersebut. Manfaat ini dikomunikasikan dan dihantarkan oleh 

atribut produk. Atribut produk menjadi unsur - unsur yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan membeli. 

Melalui atribut produk konsumen dapat memperoleh jawaban apakah produk yang 

akan dibeli sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sehingga memperoleh 

kepuasan secara lahir dan batin. Atribut yang dimaksud sebagai media informasi 

konsumen untuk memperoleh kepercayaan terhadap produk secara lahir batin adalah 

label halal.  

Produk kosmetik yang beredar dipasaran nyatanya masih banyak yang belum 

mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Padahal kebutuhan akan 

jaminan halal pada kosmetik menjadi penting khususnya di Indonesia. Tak terkecuali 

jenis produk lainnya yaitu, makanan, minuman, dan sebagainya. Hal dikarenakan 

penduduk di Indonesia mayoritas menganut agama Islam. Badan Pusat Statistik 

mencatat, di indonesia mayoritas menganut agama islam dengan populasi kaum 

muslimin mencapai bilangan 87% , maka dari itu kepastian tentang kehalalan produk 

merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.  

Konsep halal dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dikenal dan 

diterapkan khususnya umat Islam. Halal diperuntukkan bagi segala sesuatu yang baik 

dan bersih dimakan atau dikonsumsi oleh manusia sesuai menurut syariat islam. 

Lawan halal adalah haram yang berarti “tidak dibenarkan atau dilarang” menurut 



306 

syariat Islam. Allah telah menegaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 3 yang 

artinya, “Bagimu diharamkan (memakan) bangkai, darah, daging babi “ 

Dalam ayat di atas Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk hanya 

memakan (mengkonsumsi) makanan halal. Jika diterapkan dalam konteks sekarang, 

ayat tersebut berlaku tidak terbatas hanya pada makanan, tetapi juga pada produk-

produk lain yang bisa dikonsumsi manusia Bagi umat Islam yang menyadari hal 

tersebut akan menciptakan perasaan tidak tenang dan keraguan. 

Label halal yang terdapat pada kemasan produk, akan mempermudah  konsumen 

dalam mengidentifikasi produk. Di Indonesia penggunaan label halal tagnas mudah 

ditemukan. Suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengelolahannya dapat 

saja “ditempel” tulisan halal (dengan tulisan arab) maka produk tersebut seolah-olah 

telah halal dikonsumsi. Konsumen yang kurang memiliki pengetahuan tentang label 

halal akan beranggapan bahwa label halal yang tercantum dalam produk yang 

dibelinya adalah label yang sah. Padahal penentuan label halal suatu produk tidak 

bisa hanya asal tempel harus berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang 

melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu baik agama maupun ilmu-ilmu lain yang 

mendukung.  

Di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang kompeten untuk 

melakukan penjaminan kehalalan produk.  Dalam kerjanya MUI di bantu oleh 

LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian, Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis 

Ulama Indonesia). Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama Indonesia 

dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan- ketentuan, rekomendasi, 

dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan dan kosmetika sesuai dengan 

ajaran Islam. Dengan kata lain LPPOMMUI didirikan agar dapat memberikan rasa 

tentram kepada umat tentang produk yang dikonsumsinya. Lembaga inilah yang 

sebenarnya berwenang dalam memberi sertifikat halal kepada perusahaan yang akan 

mencantumkan label halal. 

Berkaitan dengan hal ini, maka sudah sepantasnya kita ketahui bahwasanya 

penggunaan label halal terhadap suatu produk itu mempengaruhi tingkat pembelian 

konsumen. Apalagi di masa sekarang, seluruh dunia dilanda oleh sebuah virus yang 

bernama Covid-19 atau sering disebut virus corona. Hal ini menyebabkan, presentase 

pembelian produk oleh konsumen lewat online lebih besar dibandingkan sebelum 

masa pandemi ini. Sehingga, kekhawatiran akan kualitas suatu produk itu perlu 

penjaminan. Artinya, pengaruh produk berlabel halal inilah yang akan menjadi 

penjaminannya. 

 

Rumusan Masalah 

1 Blum mengetahui konsumsi dalam perspektif ekonomi islam  

2 Sosialisasi masih rendah terkait dengan pengaruh produk berlabel halal 

terhadap minat konsumen  

3 pengaruh tingkat pembelian konsumen terhadap produk berlabel halal di masa 

pandemi Covid-19 sangat rendah 

Tujuan 

1 Untuk mengetahui cara konsumsi dalam perspektif ekonomi islam  

2 Untuk mengetahui pengaruh produk berlabel halal terhadap minat konsumen  

3 Untuk mengetahui pengaruh tingkat pembelian konsumen terhadap produk 

berlabel halal di masa pandemi Covid-19  
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Tinjauan Pustaka  

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk yang 

ditawarkan bisa meliputi barang fisik ( tangible ) atau meliputi barang jasa 

(intangible) yang dapat memuaskan konsumennya (Tjiptono, 2006:95).  

Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu 

yang ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan 

keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas organisasi serta daya 

beli pasar. Selain itu, produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen 

yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Secara lebih rinci, konsep 

produk total meliputi barang, kemasan, label, pelayananan dan jaminan. (Tjiptono, 

2006:96).  

 

Perilaku Konsumen  

Dalam perspektif ekonomi Islam. perilaku konsumsi seorang muslim didasarkan pada 

beberapa asumsi sebagaimana dikemukakan oleh Monzer Kahf, yaitu :  

1. Islam merupakan suatu agama yang diterapkan di tengah masyarakat.  

2. Zakat hukumnya wajib.  

3. Tidak ada riba dalam masyarakat.  

4. Prinsip mudharabah diterapkan dalam aktivitas bisnis.  

5. Konsumen berperilaku rasional yaitu berusaha mengoptimalkan kepuasan. 

(sarwono,2009)  

Dalam perilaku konsumsi, seorang Muslim harus memperhatikan prinsip moral 

konsumsi, yaitu : Keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan 

moralitas. (sarwono, 2009). Selain itu Islam juga mengajarkan umatnya agar 

berperilaku konsumsi secara sederhana (moderation). Dalam perspektif ekonomi 

dapat diartikan bahwa dalam berkonsumsi harus senantiasa memperhatikan 

kemampuan daya beli agar tidak mengalami defisit anggaran.  

Perilaku konsumsi dalam Islam juga mengajarkan kita bersikap murah hati dengan 

mempertimbangkan kondisi lingkungannya. Munculnya kesenangan di tengah 

masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan hidup akan menimbulkan kecemburuan 

yang dapat menjadi sumber konflik. Berbeda dengan konvensional, perilaku 

konsumen dijelaskan seperti berikut, Setiap individu memiliki perilaku yang berbeda 

dalam memenuhi kebutuhan mereka.untuk melakukannya mereka dapat menempuh 

berbagai usaha, sebagaimana di jelaskan Schiffman dan Kanuk (1997:6) :”The 

behavior that consumers display in searching for purchasing, using, evaluating, and 

disposing of products, services, and ideas which they expect to satisfy their 

needs”(“Perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam pencariannya untuk 

membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk, jasa dan ide yang 

mereka kira dapat memenuhi kebutuhan mereka”).   

 

Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen  

Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. 

Faktor-faktor tersebut adalah :   
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1. Pengaruh Lingkungan.  

Konsumen hidup dalam lingkungan yang kompleks dimana keputusan mereka 

dipengaruhi oleh 1. Budaya, 2. Kelas Sosial, 3. Pengaruh Pribadi, 4. 

Keluarga, dan 5. Situasi.  

2. Perbedaan dan Pengaruh Individual  

Konsumen juga dipengaruhi faktor internal yang menggerak dan 

mempengaruhi perilaku mereka. Faktor internal ini sangat mungkin berbeda 

antar individu sehingga akan mengahsilakan keputusan dan perilaku yang 

berbeda pula. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Sumber daya konsumen, 2. 

motivasi dan Keterlibatan, 3. Pengetahuan, 4. Sikap, dan, 5. Kepribadian, 

gaya hidup, dan demografi.  

3. Proses Psikologis.  

Proses psikologis dari konsumen akan membawa mereka pada proses berikut 

yaitu pengolahan Informasi, pembelajaran dan, perubahan Sikap/Perilaku, 

yang kesemuanya akan memberikan dampak pada penentuan keputusan 

mereka. (Engel, Kotler 2008: 159)  

Selain itu Menurut Kotler (2008:179) untuk sampai kepada keputusan 

pembelian konusumen akan melewati 5 tahap yaitu :  

4. Problem Recognition  

Merupakan tahap dimana pembeli mengenali masalah atau kebutuhannya. 

Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan aktualnyadengan keadaan 

yang diinginkannya. Kebutuhan tersebut dapat dipicu oleh rangsangan 

internal seperti lapar dan haus yang bila mencapai titik tertentu akan menjadi 

sebuah dorongan dan rangsangan ekternal. Misalnya ketika melewati toko 

kue yang merangsang rasa laparnya.  

5. Information Search  

Setelah tergerak oleh stimuli konsumen berusaha mencari informasi lebih 

banyak tentang hal yang dikenalinya sebagai kebutuhannya. Konsumen 

memperoleh info dari sumber pribadi (keluagra, teman, tetangga, dan 

kenalan), komersial (iklan, tenaga penjual, perantara, kemasan), publik 

(media massa, organisasi pembuat peringkat), dan sumber pengalaman 

(pengkajian, pemakaian produk)  

6. Alternative Evaluation  

Merupakan tahapan dimana konsumen memperoleh informasi tentang suatu 

objek dan membuat penilaian akhir. Pada tahap ini konsumen 

menyemmpitkan pilihan hingga alternatif yang dipilih berdasarkan besarnya 

kesesuaian antara manfaat yang dingiinkan dengan yang bisa diberiakn oleh 

pilihan produk yang tersedia.  

7. Purchase Decision.  

Merupakan tahapan dimana konsumen telah memiliki pilihan dan siap 

melakukan transaksi pembelian atau pertukaran antara uanga atau janji 

untuk mebayar dengan hak kepemilikan atau penggunaan suatu benda.  

8. Post-purchase Behavior  

Merupakan tahapan dimana konsumen akan mengalami dua kemungkinan 

yaitu kepuasan dan ketidak-puasan terhadap pilihan yang diambilnya.   
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Labelisasi Halal   

labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada 

kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai 

produk halal, di Indonesia lembaga yang diberi wewenang oleh Pemerintah dalam 

proses sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) itu sendiri adalah wadah atau majelis yang 

menghimpun para ulama,zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk 

menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan 

cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, 

bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, yang salah satu tugasnya yaitu 

pemberi fatwa ( mufti ) / memberikan label halal terhadap setiap produk yang di 

produksi di Indonesia maupun barang impor dari luar negeri. ( www.mui.or.id )  

Dari penjelasan di atas tentang proses labelisasi halal tersebut dapat di tarik 

kesimpulan, yaitu Label Halal merupakan suatu apresiasi yang diberikan kepada 

produk – produk yang telah memenuhi kriteria halal menurut ajaran agama Islam, 

perusahaan yang telah mencantumkan label halal di kemasan produk mereka berarti 

telah melakukan dan melewati proses penlabelisasian halal yang dilakukan oleh 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM-MUI). 

 

Pandemi Covid-19 

Menurut WHO (World Health Organization) Pandemi adalah penyebaran 

penyakit baru ke seluruh dunia (World Health Organization, 2020). Namun, tidak ada 

definisi yang dapat diterima tentang istilah pandemi secara rinci dan lengkap, 

beberapa pakar mempertimbangkan definisi berdasarkan penyakit yang secara umum 

dikatakan pandemi dan mencoba mempelajari penyakit dengan memeriksa kesamaan 

dan perbedaannya. Penyakit dipilih secara empiris untuk mencerminkan spektrum 

etiologi, mekanisme penyebaran, dan era kegawatdaruratannya, beberapa penyakit 

yang pernah menjadi pandemi antara lain: acute  hemorrhagic  conjunctivitis (AHC), 

AIDS, kolera, demam berdarah, influenza dan SARS (Morens, Folkers and Fauci, 

2009).    

Adapun virus yang sekarang menjadi pandemi dan melanda dunia saat ini, 

tak terkecuali indonesia yaitu Covid-19. Dimana pandemi saat ini mengakibatkan 

banyaknya faktor-faktor produksi yang ambruk. Sehingga, pengaruhnya tentu 

berdampak kepada ekonomi masyarakat. Begitupula dengan pengaruh terhadap 

terbatasanya interaksi sosial antara masyarakat, baik antar penjual dan pembeli, 

produsen dan konsumen serta antar masyarakat pada umumnya.  

 

Pembahasan 

Penduduk Kecamatan Perbaungan yang terletak di Kabupaten Serdang 

Bedagai mayoritas penduduknya beragama Islam dapat menjadi perwakilan dari 

komunitas Muslim yang menjadi konsumen produk tersebut. Sehingga dalam 

penelitian ini, penduduk di Kecamatan Perbaungan di jadikan sebagai studied 

population. Dibawah ini akan di jelaskan jumlah populasi serta jumlah dan jenis 

usaha yang di jalankan oleh masyarakat di kecamatan Perbaungan. 

Luas wilayah, jumlah penduduk, serta tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan 

Perbaungan, dari sini dapat di peroleh informasi bahwa desa Adolina memiliki 
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wilayah yang paling luas di kecamatan Perbaungan dengan luas wilayah 16.740 km2, 

sedangkan desa melati I merupakan desa yang paling sempit dengan luas wilayah 

sebesar 1.170 km2, sedangkan dari jumlah penduduk, desa melati II merupakan desa 

dengan jumlah penduduk terbanyak di kecamatan Perbaungan dengan jumlah 

penduduk sebanyak 13.270 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit ada 

di desa tanjung buluh yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 414 jiwa. 

Diatas, dijelaskan tentang jumlah penduduk yang beragama islam di desa / kelurahan 

yang ada di kecamatan Perbaungan, dari tabel ini di peroleh bahwa desa melati II 

merupakan desa yang memiliki penduduk yang beragama islam yang paling banyak, 

yaitu sebanyak 13.129 jiwa,sedangkan desa tanjung buluh merupakan desa yang 

berpenduduk islam yang paling sedikit dengan jumlah penduduk sebesar 411 jiwa. 

 

Penilaian Terhadap Persepsi  

Berdasarkan penilaian terhadap persepsi, dapat diketahui bahwa pada uraian 

pertama responden menyatakan sangat setuju bahwa dengan adanya label halal yang 

dikeluarkan LPPOM-MUI, maka proses pembuatan makanan tersebut halal sebesar 

61,67%, dan sebesar 25% menyatakan setuju. Sedangkan yang menyatakan netral ( 

ragu-ragu ) sebesar 10%, dan sisanya sebesar 3,33% menyatakan tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan perbaungan percaya akan lembaga 

LPPOM-MUI dalam pengawasan terhadap produk makanan.   

Pada uraian kedua,dapat diketahui bahwa reponden yang menyatakan sangat setuju 

dengan pernyataan adanya label halal dari LPPOM-MUI, maka produk makanan 

tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap konsumen sebesar 35%, dan 40% setuju, 

sedangkan 15% menyatakan netral ( ragu-ragu ), dan sisanya sebesar 10% 

menyatakan tidak setuju. Kemudian pada uraian ketiga, responden sangat setuju dan 

setuju bahwa dengan tidak adanya unsur babi dalam makanan tersebut, maka 

makanan tersebut halal sebesar 10%, dan 48,33% sedangkan sisanya sebesar 41,67% 

menyatakan netral ( ragu-ragu ).  

Selanjutnya pada uraian keempat, menjelaskan responden yang menyatakan 

sangat setuju bahwa walaupun tidak ada logo halal, konsumen muslim tetap percaya 

makanan tersebut halal karena dibuat oleh orang muslim sebesar 13,33%, dan sebesar 

23,33% setuju, sedangkan yang menyatakan netral ( ragu-ragu ) sebesar 23,33%, 

33,33% menyatakan tidak setuju, dan sisanya sebesar 6,67% menyatakan sangat tidak 

setuju.  

Dari uraian terhadap persepsi, dapat disimpulkan bahwa konsumen yang 

berasal dari kecamatan perbaungan telah cerdas dalam memilih produk  yang akan 

mereka konsumsi, apakah itu halal atau tidak. Maka persepsi masyarakat mengenai 

produk halal memuaskan. 

 

Penilaian Terhadap Minat Beli  

Berdasarkan penilaian terhadap minat beli, dapat diketahui bahwa uraian pertama 

responden sangat setuju dan setuju bahwa pencantuman label halal terhadap kemasan 

makanan menjadi salah satu faktor untuk memutuskan membeli sebesar 31,66% dan 

61,66%. Sedangkan sisanya sebesar 6,66% menyatakan netral ( ragu-ragu ).  

Pada uraian kedua, dapat diketahui responden sangat setuju bahwa setifikat yang 

dikeluarkan LPPOM-MUI ditujukan untuk setiap jenis produk sebesar 20%, dan 55% 
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menyatakan setuju, sedangkan 18,33 menyatakan netral ( ragu-ragu ), dan sisanya 

sebesar 6,67 menyatakan tidak setuju.  

Kemudian pada uraian ketiga, dapat diketahui responden yang sangat setuju dan 

setuju bahwa konsumen memutuskan membeli sebuah produk karena memiliki label 

halal sebesar 25% dan 53,33%, sedangkan sisanya sebesar 21,67% responden 

menyatakan netral ( ragu-ragu ). Selanjutnya pada uraian keempat, dapat diketahui 

responden yang sangat setuju bahwa sebagai seorang muslim, harus mengkonsumsi 

produk makanan yang berlabel halal sebesar 70%, dan setuju sebesar 28,33% 

sedangkan sisanya sebesar 1,67% dari responden menyatakan netral ( ragu-ragu ). 

Sedangkan pada uraian kelima, dapat diketahui responden yang sangat setuju bahwa 

salah satu faktor konsumen untuk membeli adalah kualitas dari label halal yang 

tertera sebesar 28,33%, dan yang setuju sebesar 48,33%, sedangkan sisanya 

responden yang menyatakan netral ( ragu-ragu ) sebesar 23,33 %. Berdasarkan pada 

penilaian terhadap minat beli, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen 

di kecamatan perbaungan setuju kalau dengan adanya label halal yang tertera di 

dalam kemasan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian – uraian dari hasil analisis yang telah ditemukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Peran MUI ( majelis ulama Indonesia ) dalam pengawasan dan sosialisasi 

terhadap produk makanan kepada masyarakat di Kecamatan Perbaungan cukup 

memuaskan.  

2. Dengan ada tercantumnya label halal dalam kemasan produk makanan menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen untuk membeli.  

3. Dari hasil analisis deskriptif yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

tanggapan dari para responden akan pernyataan yang ditujukan kepada mereka 

sangat memuaskan, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap produk 

makanan berlabel halal cukup tinggi. 
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Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk 

Makanan Berlabel Halal 
Israyanti, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.Bentuk perlindungan konsumen 

adalah LPPOM MUI menerbitkan sertifikasi halal kepada beberapa produk, dan 2. 

Bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dengan cara 

survey pasar dan melakukan mekanisme pelaporan implementasi, dan jika ditemukan 

perusahaan yang telah diberikan sertifikasi halal dan mengubah status produksinya 

menjadi sampai berubahnya status kehalalannya, maka tanpa adanya surat peringatan, 

sertifikasi halalnya akan dicabut dan dipublikasikan. Dan juga setiap perusahaan 

wajib melaporkan kondisi produk setiap enam bulan sekali kepada LPPOM MUI. 

Implikasi penelitian ini, Perlindungan kesehatan masyarakat atas obat dan makanan 

yang dikomsumsi, salah satunya melalui sertifikasi halal. Konsumen muslim semakin 

kritis, konsumen tidak sekedar menuntut produk yang higenis dan terjamin 

kandungan gizinya, tetapi juga masyarakat muslim,menuntut kehalalannya. Label 

halalpun menjadi kunci pokok bagi masyarakat untuk memutuskan apakah akan 

membeli atau tidak pada suatu produk. Label halal merupakan keharusan. Semenarik 

apapun makanan itu, jika pada kemasan tidak mencantumkan label halal, maka baik 

untuk melupakannya. 

 

Pendahuluan 

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun 

berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen 

untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada 

beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga 

konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “ aman. 

 Secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang 

sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya 

dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka 

pembahasan perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk 

dikaji. 

 Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal 

makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen 

atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. 

Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung 

atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan 

dampaknya. 

Melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 

menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen sebagai berikut:  

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa; 
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2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut 

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;  

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

barang dan jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;  

5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;  

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  

8. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang 

dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

 

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling 

pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang 

penggunaanya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman dan 

membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam 

masyarakat. 

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan jasa dalam penggunaanya akan 

nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunanya, maka 

konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan jasa yang dikehendakinya 

berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat 

penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh 

advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. 

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat 

bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi 

produk barang atau jasa dengan cara efektif mungkin agar dapat mencapai konsumen 

yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan 

sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus 

pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad 

buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu 

barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya 

Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan lebih banyak informasi 

yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun lalu, karena pada saat ini terdapat 

lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, saat ini daya beli konsumen 

makin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, 

sehingga belum banyak diketahui semua orang, saat ini model-model produk lebih 

cepat berubah saat ini transportasi dan komunikasi lebih mudah sehingga akses yang 

lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual. 

Di antara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan 

konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang 

bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label, tanpa 

mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya. 

Kelemahan konsumen juga bisa disebabkan oleh tingkat kesadaran dan tingkat 

pendidikan konsumen yang relatif masih rendah yang diperburuk dengan anggapan 
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sebagian pengusaha yang rela melakukan apapun demi produk mereka, tanpa 

memperhitungkan kerugian-kerugian yang akan dialami oleh konsumen. Selain itu, 

pemahaman tentang etos-etos bisnis yang tidak benar seperti anggapan bahwa bisnis 

harus memperoleh keuntungan semata, bisnis tidak bernurani, atau anggapan bahwa 

bisnis itu memerlukan banyak biaya maka akan merugikan apabila dibebani dengan 

biaya-biaya sosial dan sebagainaya. 

konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau 

mengomsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas, maka kecurangan-

kecurangan dapat terjadi. 11 Banyak produk makanan dengan pelabelan lengkap, 

tetapi pesan informasi tidak sampai ke konsumen, karena menggunakan bahasa yang 

tidak dipahami konsumen. Akhir-akhir ini, di pasaran dengan mudah ditemukan 

produk impor dengan menggunakan bahasa Negara asal produk tersebut, seperti Cina 

dan Jepang. 

Dalam kasus-kasus perlindungan konsumen ada beberapa hal yang perlu dicermati, 

yakni: 

 1. Perbuatan pelaku usaha baik sengaja maupun karena kelalaiannya dan 

mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak serius dan meluas. Akibatnya kerugian 

yang diderita konsumen missal (massive effect) karena menimpa apa saja dan siapa 

saja,  

2. Dampak yang ditimbulkan juga bisa bersifat seketika (rapidy effect), sebagai 

contoh konsumen yang dirugikan (dari mengkonsumsi produk) bisa pingsan, sakit 

atau bahkan meninggal dunia. Ada juga yang ditimbulkan baru terasa beberapa waktu 

kemudian (hidden defect), contoh yang paling nyata dari dampak ini adalah maraknya 

penggunaan bahan pengawet dan pewarna makanan dalam sejumlah produk yang bisa 

mengakibatkan kanker di kemudian hari,  

3. Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. Karena tidak punya 

pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi barang dan jasa yang hanya 

semampunya didapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. 

Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya-bahaya yang bisa 

mengancam kesehatan dirinya kapan saja. 

Di era globalisasi, perkembangan perekonomian terutama di bidang perindustrian dan 

perdagangan nasional sekarang, telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan jasa 

yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini pada satu pihak menguntungkan konsumen, 

karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, 

serta semakin lebar kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas 

barang dan jasa sesuai dengan kemampuan konsumen. Di lain pihak, kondisi tersebut 

mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan 

konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek yang tidak 

mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang atau jasa. Ketika 

mendapati masalah, biasanya konsumen hanya diam. Sementara itu, pelaku usaha 

lebih tahu persis keadaan, kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan. 

Tujuan pemberian label pada pangan yang di kemas adalah agar masyarakat yang 

membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas 

tentang setiap produk pangan yang di kemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, 

kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan 

membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan 

yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan 



315 

(prepackaged), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang di bungkus di 

hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek 

perdagangan. 

Selain itu, banyaknya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan 

konsumen, terutama konsumen muslim, sulit untuk membedakan produk mana yang 

benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk 

yang tidak haram. Dari data yang dimiliki Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan 

dan Kosmetika (LPPOM MUI) tahun 2007, jumlah produk yang telah didaftarkan 

rata-rata dari perusahaan yang mempunyai nama besar di pasar 

Yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin lebar kebebasan konsumen untuk 

memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuan 

konsumen. Di lain pihak, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen 

dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. 

Konsumen hanya menjadi objek yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk 

menimbang suatu barang atau jasa. Ketika mendapati masalah, biasanya konsumen 

hanya diam. Sementara itu, pelaku usaha lebih tahu persis keadaan, kondisi dan 

kualitas barang yang dihasilkan. 

Terminologi “halal” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (disebut dengan KBBI) 

bermakna “diizinkan”. 3 Halal merupakan istilah untuk menunjukan benda atau suatu 

tindakan dalam hukum islam. Istilah makanan halal digunakan untuk menunjuk 

makanan yang dilihat sebagai makanan yang boleh dimakan menurut hukum islam. 

Kebalikan dari kata halal adalah haram yang artinya terlarang atau mengandung zat 

yang terlarang dalam hukum islam.4 Untuk menghindari makanan haram, umat 

muslim mengkonsumsi produk makanan yang terjamin kehalalannya. Jaminan 

mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, 

kepastian hukum, akuntabilitas dan trasparansi, efektifitas dan efisiensi, serta 

profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan 

kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi 

masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta 

meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual 

produk halal.5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

(selanjutmya disebut UUJPH) memperkuat dan mengatur pelbagai regulasi halal 

yang selama ini tersebar di pelbagai peraturan perundang-undangan, di sisi lain 

UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (umbrella act) bagi pengaturan produk 

halal. Jaminan 

Produk Halal (selanjutnya disebut JPH) dalam undang-undang ini mencakup pelbagai 

aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu 

menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang 

gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengaturannya 

pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir. 

 Proses Produk Halal (selanjutnya disebut PPH) didefinisikan sebagai rangkaian 

kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, 

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian 

Produk. Tujuan dari UUJPH adalah untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah 

dan menjalankan ajaran agamanya, memberikan pelindungan dan jaminan tentang 

kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sesuai dengan asas 

pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas 
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dan efisiensi, serta profesionalitas. Selain itu, penyelenggaraan sistem produk halal 

bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 

ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan 

Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan 

menjual Produk Halal. Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabatkan 

melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat voluntary (sukarela), 

dalam UUJPH menjadi mandatory (keharusan). Karena itu, semua produk yang 

masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 

Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan 

sebelumnya yang lebih dahulu terbit. Nantinya sebagai penanggung jawab sistem 

jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri dengan 

membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri.6 Apabila diperlukan BPJPH dapat membentuk 

perwakilan di daerah.  

Jaminan Produk Halal menjadi hal yang sangat penting mengingat kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang 

pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan 

pemanfaataan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta 

produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan 

dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk 

dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan 

percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak 

disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, 

diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, 

seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, 

farmasi dan pemahaman tentang syariat Islam untuk menentukan apakah makanan, 

minuman, kosmetik, obat-obatan serta produk lainnya layak diberikan sertifikasi 

halal atau tidak. 

Sertifikasi halal diberikan untuk produk-produk makanan yang dimana konsumen 

muslim dapat mengkonsumsinya dan sesuai dengan syariat islam. Sertifikasi halal 

berfungsi sebagai pedoman dan angan penting untuk mempertahankan hidup secara 

islami. Namun karena banyaknya jenis produk dan layanan yang berkembang diluar 

wilayah dunia islam, sulit untuk membedakan antara yang halal dan haram. Hal ini 

membuat setiap negara memiliki standar halal sendiri.8 Menurut ajaran Islam, 

makanan halal adalah makanan yang baik untuk di konsumsi. Sedangkan pengertian 

makanan yang baik untuk dikonsumsi adalah segala makanan yang dapat membawa 

kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak dilarang oleh agama 

maupun negara. 9 Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, menjaga nilai 

halal suatu produk, terutama makanan merupakan hal utama yang harus 

diprioritaskan. Dewasa ini masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan 

minuman baik yang lokal maupun yang import belum berlabel sertifikat halal atau 

sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan 

kebenarannya. Hal ini menunjukan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha 

mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal. 

Kehalalan suatu produk makanan khususnya “Samyang” sempat menjadi topik 

pembicaraan di masyarakat Indonesia khususnya para konsumen muslim yang 

mengkonsumsinya. Pada pertengahan Juni 2017, BPOM mengumumkan bahwa ada 
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kandungan babi (tidak halal) pada empat produk mie instan asal Korea. Empat produk 

itu adalah Nongshim dengan nama produk Shin Ramyun Black, Ottogi dengan nama 

produk Yeul Ramen, dan dua varian produk Samyang, yakni Samyang Kimchi, dan 

Samyang UDong. Empat produk mie instan ini diimpor oleh PT Korinus. 11 Samyang 

merupakan salah satu produk mie instan yang sangat populer sejak tahun 2016 lalu. 

Meski dua varian produknya tidak halal, namun ada varian produk lain dari Samyang 

yang telah memiliki sertifikasi halal, yaitu Samyang varian spicy hot chicken ramen 

dan hot chicken ramen chesee. Dua varian Samyang ini diimpor oleh PT Korinus. 

Produk Samyang sendiri sebenarnya memiliki nama asli Buldalk Bokkeummyeon. 

Namun, konsumen mie di Indonesia lebih mengenal produk ini dengan sebutan 

Samyang karena tulisan latin yang bisa dibaca pada bungkus mie ini hanya 

“Samyang”, sedangkan huruf lainnya merupakan huruf Korea. 

Di Indonesia, perlindungan makanan menjadi standar yang perlu dipenuhi. Hal ini 

karena produk makanan yang terdistribusi akan diserap oleh pasar yang mayoritas 

konsumennya adalah pemeluk agama atau keyakinan tertentu yang mewajibkan 

pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Semisal umat muslim yang 

diwajibkan untuk mengkonsumsi produk makanan halal atau umat Buddha yang tidak 

boleh mengkonsumsi olahan sapi dan lain sebagainya.15Oleh karena itu, informasi 

tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi 

standard makanan sebelum didistribusikan ke masyarakat. Standard jaminan dalam 

makanan sepenuhnya ditanggung oleh produsen atau media perantara yang 

mendistribusikan produk tersebut. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 41 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (selanjutnya disebut dengan UU 

Pangan) yaitu: “Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan 

atau orang perorangan dalam badan usaha diberi tanggung jawab terhadap jalannya 

usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya 

terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi makanan tersebut. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(selanjutnya disebut dengan UUPK) menjelaskan bahwa “Perlindungan konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

jaminan kepada konsumen”. Oleh karena itu, konsumen berhak untuk mendapatkan 

informasi tentang kandungan produk, bahan yang dibuat serta kehalalan produk yang 

akan dikonsumsi. Disisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk 

halal, tidak diimbangi dengan tindakan para pelaku usaha dalam memberikan 

informasi produk yang tepat atau mensertifikatkan kehalalan produksinya dan 

memberikan label halal pada kemasannya.16 Kewajiban mencantumkan informasi 

makanan, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 8 UUPK bahwa perbuatan yang 

dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang 

dan atau jasa adalah “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, 

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta 

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. 

 

Penelitian 

Manusia sebagai makhluk rasional sebenarnya sudah dibekali rasa hasrat ingin tahu. 

Keinginaan manusia ini sudah dapat disaksikan sejak seseorang masih kanak-kanak 

dan akan terus berkembang secara dinamis mengikuti fase-fase perkembangan 



318 

kejiawaan orang tersebut. Hasrat ingin tahu manusia akan terpuaskan bila telah 

memperoleh pengetahuan mengenai apa yang dipertanyakan. 

 Tetapi sudah menjadi sifat manusia, yang mana setelah memperoleh pengetahuan 

mengenai suatu masalah,maka akan disusul oleh kecenderungan ingin lebih tahu lagi. 

Untuk mendukung dan menyalurkan keingintahuannya, maka manusia akan 

cenderung mengadakan penelitian. 73 Metode penelitian merupakan suatu cara atau 

jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalam 

penelitian dikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode 

yang relevan terhadap permasalahan tertentu, mengingat bahwa tidak setiap 

permasalahan yang dikaitkan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi dapat 

diselesaikan dengan bentuk apapun metode penelitian. 

Agar suatu penelitian dapat bersifat objektif maka dalam mengambil kesimpulan 

harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu jenis penelitian 

yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai 

kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. 75 Metode penelitian kualitatif lapangan 

mempunyai beberapa pokok inti. 

 

Pembahasan 

Perlindungan Hukum Konsumen 

Teori perlindungan hukum ini dikemukakan oleh Salmond yang selanjutnya 

dijelaskan oleh Fitgerald. Teori ini mengatakan bahwa hukum bertujuan    

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum yang dapat 

bertabrakan satu sama lain, sehingga dengan hukum yang diintegrasikan sedemikian 

rupa dapat menekan terjadinya tabrakan kepentingan tersebut. 80 Dalam lalu lintas 

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat 

dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi 

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya 

untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan 

inidilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, 

sehingga kekuasaan yang demikian yang disebut dengan hak. 

Komitmen dan penegakan hukum, setidaknya ada 3 unsur yang selalu perlu 

diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (rechtsscherheit), kemanfaatan 

(zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit). 82 Keharusan ditegakkannya 

hukum, karena setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal 

terjadinya peristiwa yang konkrit. 

Terkait dengan itu, meskipun Undang-Undang mengeni produk halal belum lahir, 

ijtihad untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran terkait dengan produk 

halal terus dilakukan. Undang-undang perlindungan konsumen telah mengatur bahwa 

pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak 

mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagimana pernytaan “Halal” yang 

dicantumkan dalam label halal diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun 

atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah. 

Sedangkan didalam UUP Pasal 97 ayat (1) setiap orang yang memproduksi pangan 

di dalam dan atau kemasan panga, demikian juga dengan yang mengimpor, kemudian 
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mencamtumkan label memuat paling sedikit keterangan mengenai, antara lain: halal 

bagi yang dipersyaratkan. Akan tetapi, tidak ada ketentuan pidana bagi pelaku usaha 

yang melakukan pelanggaran tersebut (pasal 133-148). Demikian juga di dalam 

penjelasan pasal demi pasal dari UUP tersebut, tidak ada ketetuan pidana. Untuk 

menegaskan komitmen pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi produk halal, 

terdapat beberapa unsur yang perlu dicermati. 

Adapun peranan LPPOM MUI berdasarkan hasil keterangan wawancara oleh bapak 

Tajuddin Abdullah selaku Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan 

Langkah awal untuk sertifikasi, menunggu dari perusahaan dan masih bersifat 

sukarela. Dan setelah mengisi formulir jaminan halal ini yang bisa membuat 

perusahaan mempertahankan konsistensi perodaknya, setelah itu barulah diaudit 

apakah benar yang telah dilampirkan sudah benar atau sesuai. Baru dibuatkan yang 

mananya rapat auditor, dan dikalau terdapat masalah barulah diperintah untuk 

memperbaiki, setelah rapat auditor barulah diangendakan rapat komisi fatwa, setelah 

rapat komisi fatwa barulah dapat diketahui apakah produk tersebut dikatakan halal 

ataupun tidak. LPPOM MUI membantu komisi fatwa untuk melihat produk itu, 

komisi fatwa tidak mengetahui bahan-bahan dari prodak itu. Maka dari itu LPPOM 

MUI mengadakan auidit untuk komisi fatwa mengetahui produk dapat di jamin 

kehalalannya ataupun tidak. 

Peranan perlindungan ke konsumen, selalu aktif menghimbau mensosialisasikan 

terutama kepada masyarakat muslim agar untuk selektif dalam mengonsumsi 

makanan, selalu memperhatikan yang bersertifikasi halal. Berusaha menghimbau 

kepada perusahaan untuk melakukan proses produksi sesuai aturan yang berlaku 

supaya peroduknya konsisten kepada kehalalannya. Tetapi harapanya tetap kepada 

produsennya. 

Indikasinya LPPOM MUI mengeluarkan dari komisi fatwa terdapat jenis 

logo label halal yang dibuat secara khusus, nomor registrasi, dan nomor perusahaan, 

karena seringkali ditemukan hanya logo halal saja, sebenarnya itu tidaklah sah, yang 

sah itu adalah logo halal dari komisi fatwa. 

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dikeluarkan oleh 

LPPOM MUI Sulawesi Selatan di kota Makassar 

Setelah terdapat logo dan nomor registrasi, LPPOM MUI dapat menjamin kehalalan 

dari suatu produk. Karena penelitian dilakukan mencangkup dari setiap bahan yang 

pergunakan dan cara pembuatan atau pengolahannya dari perusahaan. Tetapi LPPOM 

MUI tidak jamin kehalalan suatu produk yang hanya memiliki label logo dan tidak 

disertakan nomor registrasi. 

Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum atau hak 

seseorang, khususnya perlindungan kepada konsumen atas beredarnya makanan yang 

tidak bersertifikat halal, sehingga konsumen tidak perlu ragu-ragu dan khawatir 

dengan komposisi yang terkandung dalam makanan yang beredar di masyarakat. 

Dengan adanya perlindungan konsumen, memuat berbagai peraturan bukan hanya 

berasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, tetapi dari Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata juga. 

Kehalalan suatu produk telah diatur dengan jelas dalam UUPK. Namun, pada 

kenyataannya UUPK hanya mengatur terkait dengan pelaku usaha yang dilarang 

memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti 

ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang 
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dicantumkan dalam label. Sedangkan, terkait dengan keharusan adanya keterangan 

halal dalam suatu produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU Produk Halal). UU Produk 

Halal mendefinisikan bahwa “produk” adalah barang dan/atau jasa yang terkait 

dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk 

rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan 

oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan “produk halal” adalah produk 

yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 

UU Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, 

dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi, pada 

dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah produk halal, maka wajib 

bersertifikat halal. Pasal 25 UU Produk Halal mengatur tentang kewajiban pelaku 

usaha untuk mencantumkan label halal pada setiap produk yang hendak dijualnya. 

Kewajiban mencantumkan label halal oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan 

sertifikat halal, perlu diketahui bahwa bentuk label halal ini ditetapkan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan BPJPH) dan 

berlaku nasional.17 Dalam perkembangannya, telah diundangkan pada tanggal 3 Mei 

2019 peraturan pelaksana dari UU Produk Halal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 

31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut dengan PP 31/2019). 

Pengawasan jaminan produk halal juga dilakukan terhadap pencantuman keterangan 

tidak halal. Pengawasan pencantuman keterangan tidak halal yang dapat berupa 

gambar, tanda, dan/atau tulisan dilakukan terhadap produk. Yang dimaksud dengan 

"tulisan" adalah pembedaan warna tulisan dalam komposisi produk.( Pasal 78 ayat 

(1), ayat (2) dan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) PP 31/2019.) Ketentuan mengenai 

gambar, tanda, dan/atau tulisan tersebut harus mencakup pelindungan dan hak asasi 

manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, antara lain 

berupa menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kemudahan 

mendapatkan informasi kehalalan produk yang disesuaikan dengan kemampuan 

penyandang disabilitas yang bersangkutan. Sebagai contoh yaitu tersedianya gambar, 

tanda, dan/atau tulisan dalam huruf braille bagi penyandang disabilitas yang 

mengalami masalah dalam penglihatan. 

 

Bentuk perlindungan konsumen bagi konsumen muslim 

 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang memakai 

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Asas-asas perlindungan konsumen, diantaranya: Asas manfaat; 

Asas keadilan; Asas Keseimbangan; Asas keamanan dan keselamatan konsumen; dan 

Asas kepastian hukum. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam hal perlindungan 

konsumen, diantaranya: meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan 

cara menghindarkannya dari efek negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut 

hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
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mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai 

pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang 

menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, 

kenyamanan, dan keselamatan konsumen. 

 Selain dilindungi oleh Undang-undang, konsumen juga diberikan hak atas 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

Sertifikasi halal merupakan suatu langkah dalam perlindungan konsumen karena 

didasari oleh kenyataan bahwa banyak negara-negara yang berpenduduk mayoritas 

beragama muslim. Sertifikasi halal juga menjadi salah satu faktor penting dalam 

menawarkan produk dan jasa, apalagi bagi negara-negara yang bergabung dalam 

pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN. Salah satu tujuan pasar bebas masyarakat 

ekonomi ASEAN adalah untuk memberikan kelayakan produk untuk di konsumsi 

yang berarti tidak bertentangan dengan aturan agama yang dianutnya. Konsumen 

berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi barang 

dan/atau jasa. Hal ini berarti keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan 

haruslah benar atau telah teruji terlebih dahulu melalui pengujian kehalalan yang 

telah ditentukan.26 Oleh karena itu, konsumen perlu mendapatkan sebuah kepastian 

hukum bahwa produk yang digunakan tidak mengandung sesuatu yang tidak halal 

dan juga diproduksi secara halal. Adanya sertifikasi serta labelisasi halal bukan saja 

bertujuan memberi ketentraman batin pada umat muslim tetapi juga ketenangan 

berproduksi bagi produsen. 

Sebagai contoh, di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, seharusnya lebih 

siap memberikan label halal pada semua sektor yang akan diperjual belikan. 

Terutama kepastian halal pada produk makanan karena akan sangat mendukung 

kesuksesan pasar kuliner Indonesia. Namun, pada kenyataannya banyak pengusaha 

yang belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal. 

Padahal, dengan adanya pencantuman label halal, konsumen lebih merasa aman 

dalam mengkonsumsi produk tersebut. Konsumen mendapatkan jaminan bahwa 

produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan diproduksi dengan 

cara yang halal dan beretika. Sedangkan bagi produsen, pencantuman label halal 

dapat membangun kepercayaan, kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap produk 

tersebut. Produk yang bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif 

dibandingkan dengan produk yang tidak mencantumkan label tersebut Penentuan 

status halal atau haramnya sebuah produk baik makanan, obat-obatan atau kosmetik 

bukanlah perkara mudah. Asal usul bahan bisa melalui jalur yang berliku, bahkan 

dalam beberapa kasus sulit untuk ditentukan asal bahannya dan pemahaman 

mengenai kehalalan produk itu sendiri.31 Perlindungan konsumen merupakan hak 

warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi 

warga negaranya khususnya atas produk yang halal dan baik.32 Setiap konsumen 

yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan 

yang berada di lingkungan peradilan umum. Begitu juga apabila terdapat 

penyalahgunaan label halal, konsumen dapat melakukan upaya hukum melalui dua 

cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) maupun penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan (non litigasi). 
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Kesimpulan 

Kesimpulan bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk 

perlindungan kosumen bagi konsumen muslim. Dengan adanya sertifikasi halal, 

keuntungan yang didapat oleh konsumen adalah kepastian akan kehalalan suatu 

produk pangan, obatan-obatan, maupun kosmetik sehingga dapat memberikan 

keamanan dan kenyamanan bagi konsumen ketika akan memakai produk tersebut. 

Selain itu, konsumen mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum. 

Sedangkan bagi produsen, dengan adanya sertifikasi halal atas produk mereka, akan 

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen atas produk yang 

diperdagangkan sehingga citra dan daya saing perusahaan akan meningkat. 

Sertifikasi halal juga sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen terhadap 

konsumen bahwa produk yang diperjual belikan merupakan produk yang layak untuk 

dikonsumsi menurut syariat Islam. 
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Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap 

Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim 
Rendi, Muhammad Nusran 

 

 

Latar Belakang 

     Di Era globalisasipangan tidak dikonsumsi dalam bentuk seperti bahan 

mentahnya,tetapi sebagian besar diolah menjadi berbagai bentuk dan jenis pangan 

lainnya melaluiproses produksi yang panjang dan mahal. Mulai dari pengadaan bahan 

baku dan bahantambahan, proses pengolahan, pengemasan, distribusi pengangkutan 

dan penjualan.Akibatnya akses komunikasi antara konsumen dengan pelaku usaha 

semakin jauh sehinggasangat sulit bagi konsumen untuk mengetahui kehalalan dari 

suatu produk.Menurut KN. Sofyan Hasan, identifikasi kehalalan makanan tidak 

hanya dilihatdari sisi zatnya, tetapi harus dilihat dari segi sifat, kehalalan tempat, 

kehalalan prosesnya,kehalalan instrument, halal dalam penyimpanan, halal dalam 

pengankutan hinggapenyajiannya. Oleh sebab itu, kesadaran umat akan kewajiban 

untuk mewujudkan polahidup Islami dalam mengkonsumsi makanan yang halal dan 

thoyyib merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditunda lagi. Sebab perbuatan 

tersebut menentukan kualitas keimanan dan ketaatan manusia di sisi Allah. 

Berdasarkan hal itu Negara 

berkewajiban memberikan pelindungan danjaminantentang kehalalan produk yang d

ikonsumsidandigunakan    masyarakat.Karena itu,menggunakan atau mengkonsumsi 

makanan halal menurut keyakinan agama Islam ataudemi menjamin kualitas hidup 

merupakan hak warga negara yang dijamin dalam UUDNRI tahun 1945 dan 

dalam berbagai peraturan Perundang-undangan.Dalampasal 8 ayat(1) Undang-

UndangRINomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yangmenegaskan 

bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkanbarang 

dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal 

sebagaimanapernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Kemudian pada Pasal 

97 Undang-UndangNomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa 

setiap Orang yangmemproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkanwajib 

mencantumkan labelhalal di dalam dan/atau pada kemasan pangan. Undang-Undang 

tersebut bukan langkahakhir dalam melindungi konsumen, karena tahun 2014 

pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal dengan pertimbangan bahwaproduk yang beredar di masyarakat 

belumsemua terjamin kehalalannya. Dalampasal 4menyebutkan bahwaproduk 

yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayahIndonesia wajib bersertifikat 

halal.Perkembangan ekonomi ditandai dengan adanya perubahan-perubahan 

yang menyebabkan perusahaan akan menghadapi berbagai kendala di dalam 

perkembangan bisnisnya. Kondisi pertumbuhan bisnis dapat dilihat dari 

bermunculanya perusahaan perusahaan dengan produk yang sejenis sebagai pesaing, 

sehingga akan terjadi persaingan yang semakin ketat memperebutkan pangsa pasar. 

(Husein Umar, 2005). Setiap perusahaan yang sejenis akan saling mengungguli dan 

saling mengembangkan hasil produksinya 

dengan harapan dapat lebih berkualitas dari para pesaingnya. Agar dapat bersaing 
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dengan produk pesaing, suatu perusahaan melaksanakan teknik-teknik atau strategi 

pemasaran yang baik sehingga dengan strategi bersaing yang tangguh perusahaan 

akan mampu merebut ataupun mempertahankan posisi perusahaan yang terbaik di 

dalam pasar tujuannya. (Purnomo, 2001). Pemasaran perlu mendapat perhatian serius 

oleh para pemilik bisnis terutama didalam proses penetapan strategi dalam bidang 

pemasaran. Apalagi kondisi persaingan yang semakin ketat seperti saat ini, 

kemampuan untuk merebut pangsa pasar akan mempengaruhi kelangsungan hidup 

bisnis itu sendiri. Keadaan ini tidak terkecuali sedang dihadapi oleh UKM Multi Kue 

yang merupakan salah satu unit usaha yang memproduksi kue bagea di Kota Palopo. 

Adanya penurunan volume penjualan yang dialami UKM Multi Kue ditengah 

ketatnya persaingan menjadi sebuah masalah besar bagi keberlangsungan hidup 

bisnis UKM Multi Kue. Dalam upaya meningkatkan volume penjualan, dibutuhkan 

strategi pemasaran dengan melakukan analisis strategi terlebih dahulu terhadap 

variable bauran pemasaran (produk, harga, tempat, promosi, orang, proses dan 

lingkungan fisik) yang diterapkan oleh UKM Multi Kue. Analisis dari bauran 

pemasaran dilakukan untuk mengetahui variable yang paling berpengaruh terhadap 

terhadap volume penjualan sehingga dapat ditentukan kekuatan, kelemahan, ancaman 

serta peluang yang akan menjadi strategi bersaing dalam meningkatkan volume 

penjualan. 

 

Tujuan  

tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian hukum dalam usaha 

dan untuk mengetahui pengertian dari lebel halal 

 

Tinjauan Pustaka 

       Sebagai negara hukum, Indonesia telah menunjukkan kekuasaannya melalui 

wakil-wakilnya di lembaga legislatif dengan mengesahkan peraturan perundang-

undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada 

konsumen khususnya konsumen muslim. Undang-undangRINo. 23 Tahun 1992 

tentang kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-

undangRINo. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, Undang-UndangRINo 

33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah RINo. 69 Tahun 

1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan,Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 

tentang Peningkatan Pembinaan dan PengawasanProduksi dan Peredaran Makanan 

olahan, Departemen Agama dan MUI tentangPelaksanaan Pencantuman Label Halal 

pada Makanan dan kesimpulan  Mudzakarah nasional tentangalhkohol dalam 

Produk makanandan beberapa peraturan-peraturanperundang-undangan dan aturan 

dibawahnya.Disahkannya Undang-UndangRINo.33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal, ini berarti bahwa Negara telah memberikan jaminan kepastian hukum 

danmelindungi kepentingan konsumen khususnya konsumen muslim. Selain itu, 

Keberadaanundang-undang tersebut juga semakin mempertegas eksistensi hukum 

Islam dalam bidangperlindungan hukum konsumen muslim sekaligus mempertegas 

pula kewajiban pemerintahdalam memberikan perlindungan dan jaminan tentang 

kehalalan produk yang dikonsumsimasyarakat.Dengan aturan tersebut, sebenarnya 

sudah dapat dijadikan dasar untuk menjaminkehalalan makanan/minumandi berbagai 

rumah makan. Namun realitas di lapanganmembuktikan bahwa, tidak ada satupun 

pelaku usaha rumah makan yang mengetahuiregulasi tersebuttermasuk Undang-



325 

UndangRINo. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal yang diundangkan 

pada tahun 2014.Dalam UUJPH telah mewajibkan pelaku usahauntuk mendapatkan 

sertifikat halal, meskipun pelaksanaannya di tahun 2019.Selain hukumnegara yang 

berlaku di Indonesia terdapat hukum Islam yaitu aturansesuai dengan syariat Islam 

yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan kepadaseluruh umat manusia baik 

dunia maupun akhirat. Kalangan muslim akan selalumenganggap bahwa hukum 

adalah hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada al Qur’an 

dan sunnah Rasul. 

     Hasil riset menunjukkan,bahwapelaku usaha lebih mengetahui hukum 

Islamdibanding dengan hukum yang dibuat olehnegara. Pelaku usaha menyadari 

danmengetahui bahwa Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama 

manusiadengan tidak memperjualbelikan makanan/minuman haram 

sebagaimanayang diatur Al qur’an dan hadis. 

Tingginya pengetahuan hukum Islam tentu tidak menjamin bahwa pelaku 

usahamemiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam mengajukan sertifikasi halal. 

Terbuktibahwa tidak ada satu pun rumah makan yang berada di Batu Merah yang 

telah mengantongi sertifikat halal dari LPPOM MUI. Bahan baku yang halal (ayam, 

daging sapi)menjadi dasar keyakinan bagi pelaku usaha bahwa makanan/minuman 

pada rumah makanmiliknya tersebut terjamin kehalalannya.Sikap fanatik pelaku 

usaha dengan pemahaman yang dangkal cenderung kurangmemperhatikan kesadaran 

sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak konsumen,sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 4 (a dan c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan 

Konsumen, disebutkan bahwa “Konsumen berhak atas keamanan,kenyamanan, dan 

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.“Hak atas informasi yang 

benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau  jasa” 

Karena itu seharusnya pelaku usaha menyadari hak konsumen muslim, sehinggadapat 

membantu memenuhi kebutuhan hidup konsumen tanpa dibebani rasa ragu 

terhadapkehalalan makanan/minuman. Untuk menghilangkan keraguan konsumen 

tentu denganmelakukan identifikasi kehalalan suatu pangan yang dilakukan 

dengan pemeriksaan secaradetail oleh LPPOM MUI mulai dari menguji kehalalan 

bahan (bahan baku, tambahan,penolong), proses produksi, lingkungan tempat 

produksi, pengemasan sampai penyajian.Selanjutnya hasil pemeriksaan diserahkan 

kepada MUI untuk difatwakan.Penjelasan tersebut diatur secara tegas 

dalamPeraturanPemerintah RI No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Halal dan 

Iklan Panganyangmenjelaskan,bahwa agarterciptanya perdagangan pangan yang 

jujur dan bertanggungjawab maka setiap panganseyogyanya memiliki 

pernyataan halal (sertifikat halal). Dengan demikian,kehalalanpangan sangat penting 

bagi konsumen yaitu untuk menghindarkan timbulnya keraguanterhadap produk yang 

diperjualbelikan sehingga mampu melindungi diri, keluarga(keturunan) dari 

kemudharatan, sedangkan bagi pelaku usaha, adalah menjaga kemajuanusahanya. 

Namun, sangat disayangkan bahwa 9 informan atau 90% pelaku usaha 

tidak mengetahui urgensi sertifikat halal.Masalah halal haram merupakan sesuatu 

yang sangat krusial karena berkaitandengan keimanan dan ketakwaan sehingga 

sertifikasi halal tidak dapat diabaikan baik olehpemerintah, pelaku usaha maupun 

konsumen. Oleh karena itu, LPPOM MUI harus seriusmelaksanakan tanggung jawab 

kepada umat muslim dalam memberikan kepastian statuskehalalan suatu produkagar 

eksistensi lembaga tersebut memberikan kemanfaatan bagikonsumen 
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muslim.Kewenangan MUI secara tegas diatur dalam Pasal 11 (2) Peraturan 

Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan bahwa 

ketentuan pernyataan halal diperiksa terlebih dahulu pada lembaga yang 

telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi nasional (KAN). Lembaga keagamaan 

yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melakukan pemeriksaan 

meliputi persyaratan bahan, proses ataupun produknya. 

 

Pengertian halal  

            Halal artinya dibenarkan. Lawannya haram artinya dilarang, atau tidak 

dibenarkan menurut syariat Islam. Sedangkan thoyyib artinya bermutu dan tidak 

membahayakan kesehatan. Kita diharuskan makan makanan yang halal dan thoyyib, 

artinya kita harus makan makanan yang sesuai dengan tuntunan agama dan bermutu, 

tidak merusak kesehatan. 

     Dalam ajaran Islam, semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya adalah 

halal, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan. Yang haram itupun menjadi 

halal bila dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa menjadi haram bila 

dikonsumsi melampaui batas. 

     Pengertian halal dan haram ini sesungguhnya bukan hanya menyangkut kepada 

masalah makanan dan minuman saja, tetapi juga menyangkut perbuatan. Jadi ada 

perbuatan yang dihalalkan, ada pula perbuatan yang diharamkan. 

Pengertian makanan dan minuman yang halal meliputi: 

1. Halal secara zatnya 

2. Halal cara memprosesnya 

3. Halal cara memperolehnya 

 

Makanan yang halal secara zatnya 

     Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Terlalu banyak bahkan hampir semua 

jenis makanan adalah halal dan dapat dikonsumsi. Sebaliknya terlalu sedikit jenis 

makanan yang diharamkan yang tidak boleh dikonsumsi. Hikmah pelarangan tersebut 

jelas Allah yang Maha Mengetahui. Adapun kebaikan dari adanya larangan tersebut 

jelas untuk kepentingan dan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Di antaranya, sebagai 

penguji ketaatannya secara rohaniah melalui makanan dan minumannya dan agar 

manusia tahu/mau bersyukur. 

     Bangkai, darah dan babi secara tegas diharamkan oleh Allah, sesuai dengan ayat 

diatas. Selanjutnya semua binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan 

hukumnya haram, disamakan dengan bangkai. Termasuk binatang yang mati dalam 

pengangkutan sekalipun baru sebentar, tidka boleh ikut disembelih dan dikonsumsi 

oleh manusia. 

 

Makanan yang halal menurut cara prosesnya 

     Makanan yang halal tetapi bila diproses dengan cara yang tidak halal, maka 

menjadi haram. Memproses secara tidak halal itu bila dilakukan: 

1. Penyembelihan hewan yang tidak dilakukan oleh seorang muslim, dengan tidak 

menyebut atas nama Allah dan menggunakan pisau yang tajam. 

2. Penyembelihan hewan yang jelas-jelas diperuntukkan atau dipersembahkan 

kepada berhala (sesaji). 
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3. Karena darah itu diharamkan, maka dalam penyembelihan, darah hewan yang 

disembelih harus keluar secara tuntas, dan urat nadi lehar dan saluran nafasnya 

harus putus dan harus dilakukan secara santun, menggunakan pisau yang tajam. 

4. Daging hewan yang halal tercemar oleh zat haram atau tidak halal menjadi tidak 

halal. Pengertian tercemar disini bisa melalui tercampurnya dengan bahan tidak 

halal, berupa bahan baku, bumbu atau bahan penolong lainnya. Bisa juga karena 

tidak terpisahnya tempat dan alat yang digunakan memproses bahan tidak halal. 

5. Adapun ikan baik yang hidup di air tawar maupun yang hidup di air laut 

semuanya halal, walaupun tanpa disembelih, termasuk semua jenis hewan yang 

hidup di dalam air. 

6. Selain yang tersebut diatas, ada beberapa jenis binatang yang diharamkan oleh 

sementara pendapat ulama namun dasarnya masih mengundang perbedaan 

pendapat. 

 

Halal cara memperolehnya 

     Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. 

Islam memberikan tuntunan agar orang Islam hanya makan dan minum yang halal 

dan thoyyib, artinya makanan yang sehat secara spiritual dan higienis. 

     Mengkonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal berarti tidak 

halal secara spiritual akan sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan spiritual 

seseorang. Darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi sangar, sulit memperoleh 

ketenangan, hidupnya menjadi beringas, tidak pernah mengenal puas, tidak pernah 

tahu bersyukur, ibadah dan doanya sulit diterima oleh Tuhan. 

  Sertifikat Halal merupakan langkah yang berhasil dijalankan sampai 

sekarang. Di dalamnya tertulis fatwa halal MUI yang menyatakan kehalalan suatu 

produk sesuai dengan syarikat Islam dan menjadi syarat pencantuman 

labelan halal dalam setiap produk makanan minuman, obat-obatan, dan kosmetika. 

Syarat kehalalan produk tersebut meliputi: 

1. Tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan yang berasal tradisional dari 

babi 

2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; darah hewan 

3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syarikat Islam. 

4. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan 

dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk daging babi; jika pernah 

digunakan untuk daging babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih 

dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat. 

Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya harus 

melampirkan spesifikasi dan Sertifikat Halal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan 

penolong serta bahan aliran proses. Surat keterangan itu bisa dari MUI daerah 

(produk lokal) atau lembaga Islam yang diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan 

yang berasal dari hewan dan turunannya. 

Setelah itu, tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan dan audit ke lokasi 

produsen yang bersangkutan serta penelitian dalam laboratorium yang hasilnya 

dievaluasi oleh rapat tenaga ahli LPPOM MUI yang terdiri dari ahli gizi, biokimia, 

pangan, teknologi pangan, teknik pemrosesan, dan bidang lain yang berkait. Bila 

memenuhi persyaratan, laporan akan diajukan kepada sidang Komisi Fatwa MUI 

untuk memutuskan kehalalan produk tersebut. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Halal
https://id.wikipedia.org/wiki/Babi
https://id.wikipedia.org/wiki/Darah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sembelih&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi
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Tidak semua laporan yang diberikan LPPOM MUI langsung disepakati oleh Komisi 

Fatwa MUI. Terkadang, terjadi penolakan karena dianggap belum memenuhi 

persyaratan. Dalam kerjanya bisa dianalogikan bahwa LPPOM MUI 

adalah jaksa yang membawa kasus ke pengadilan dan MUI adalah hakim yang 

memutuskan keputusan hukumnya. 

Sertifikat halal berlaku selama dua tahun, sedangkan untuk daging yang diekspor 

sertifikat diberikan pada setiap pengapalan. Dalam rentang waktu tersebut, produsen 

harus bisa menjamin kehalalan produknya. Proses penjaminannya dengan cara 

pengangkatan Auditor Halal Internal untuk memeriksa dan mengevaluasi Sistem 

Jaminan Halal (Halal Assurance System) di dalam perusahaan. Auditor Halal tersebut 

disyaratkan harus beragama Islam dan berasal dari bagian terkait dengan produksi 

halal. Hasil audit oleh auditor ini dilaporkan kepada LPPOM MUI secara periodik 

(enam bulan sekali) dan bila diperlukan LPPOM MUI melakukan inspeksi mendadak 

dengan membawa surat tugas. 

 

Pentingnya Label Halal 

     Bicara mengenai hubungan antara sertifikasi halal dengan usaha makanan di tanah 

air yang mayoritas  penduduknya beragama Islam merupakan suatu hal yang tidak 

bisa dipisahkan. Karena memang sertifikasi halal ini merupakan suatu bukti bahwa 

makanan yang dijual aman dan tidak mengandung bahan-bahayang dilarang oleh 

agama Islam. Dengan mengantongi sertifikat halal, konsumen muslim tentu akan 

lebih yakin dalam mengonsumsi produk tersebut. 

     Sertifikat halal di Indonesia dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk 

menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat halal 

adalah syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk 

dari instansi pemerintah yang berwenang. Waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan 

sertifikasi ini mulai dari pendaftaran hingga sertifikat disahkan ialah 30-40 hari. 

Sertifikasi halal berlaku selama dua tahun, dan selama masa berlaku sertifikasi halal, 

LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis 

Ulama Indonesia) sesekali akan melakukan inspeksi mendadak. 

     Yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi industri pengolahan 

dan restoran ialah tidak menggunakan bahan yang mengandung babi dan produk 

turunannya, tidak menggunakan bahan yang mengandung khamr (alkohol, narkoba 

dll) dan produk turunannya, semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal 

yang disembelih menurut tata cara syariat Islam yang dibuktikan dengan sertifikat 

halal, kecuali hewan yang hidup di air. Produk juga tidak boleh mengandung bahan-

bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, khamr, 

bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya. 

     Selain itu semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat 

pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk 

babi atau barang tidak halal lainnya. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk 

halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan. 

      Untuk rumah potong hewan, harus mempekerjakan jagal yang beragama Islam 

dan terlatih dalam proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam (memiliki 

sertifikat penyembelihan), lokasi penyembelihan jauh dari tempat peternakan dan 

penyembelihan babi, serta menerapkan standar pelaksanaan penyembelihan sesuai 

dengan syariat Islam. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim
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Produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM 

MUI dengan ketentuan  sebagai berikut: 

• Untuk Industri Pengolahan, produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang 

diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang sama, 

produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan 

pabrik pengemasan, ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di 

perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia 

disertifikasi halal. 

• Usaha restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual 

termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman, dan juga 

harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang. 

• Untuk rumah potong hewan harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan 

yang berada dalam satu perusahaan yang sama. 

 

Ada tujuh langkah untuk memperoleh sertifikasi halal: 

• Pertama mendatangi langsung kantor sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan, 

Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) terdekat, untuk melakukan 

pendaftaran dan pembelian formulir. 

• Kedua, mendaftar dan mengisi form pendaftaran serta melengkapi dokumen-

dokumen seperti data perusahaan, jenis dan nama produk, bahan-bahan yang 

digunakan, serta mempersiapkan sistem jaminan halal. Form yang telah diisi 

beserta dokumen pendukung diserahkan ke kantor sekertariat LPPOM MUI 

terdekat. 

• Ketiga, pada saat pelaksanaan audit ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan 

oleh perusahaan atau yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikasi halal 

seperti honor auditor, transportasi dari dan menuju pabrik, akomodasi 

(penginapan dan makan). 

• Keempat, pembahasan laporan hasil audit dalam rapat auditor LPPOM MUI dan 

analisa laboratorium bila diperlukan. 

• Kelima, rapat penentuan halal produk dalam sidang komisi fatwa MUI 

berdasarkan laporan temuan hasil audit. 

• Keenam, membayar biaya sertifikasi halal. 

• Dan yang terakhir sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI setelah di tetapkan 

status kehalalannya oleh komisi Fatwa MUI. 

 

Lebel halal dalam produk  

Produk halal tidak terlepas dari keyakinan umat Islam dalam menggunakan 

dan mengonsumsi suatu produk, yang diwajibkan mematuhi konsep "halalan 

tayyiban mubarokan" sebagai kriteria halal, sehat, berkualitas dan berkah. 

Hukum Islam jelas menentukan apa saja yang haram dikonsumsi dan digunakan, juga 

apa saja yang halal dan boleh dikonsumsi dan digunakan. Hukum mengenai halal dan 

haram tersebut tidak semata berkaitan dengan keyakinan agama, tetapi di baliknya 

ada hikmah perihal kesehatan dan manfaat. Misalnya, Islam dengan jelas 

mengharamkan umatnya mengonsumsi babi. Keharaman tersebut meliputi seluruh 

bagian tubuh babi baik untuk dimakan atau penggunaan bagian tubuh lainnya seperti 

bulu, lemak, tulang, darah dan kulit untuk keperluan lain seperti sebagai bahan 

campuran produk makanan, kaldu, bahan baku obat medis dan lain-lain. 
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Contoh lainnya alkohol. Ajaran Islam juga mengharamkan konsumsi alkohol dalam 

jumlah besar maupun sedikit. Keharaman alkohol tersebut menimbulkan syak dan 

keragu-raguan sebagian umat Islam, khususnya dalam menggunakan parfum dan 

kosmetik yang terkadang dicampur alkohol. Dalam kehiduan sehari-hari, sering 

ditemukan label halal atau logo halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) di kemasan suatu produk terutama produk makanan dan minuman. Label 

tersebut membantu umat Islam untuk memastikan produk yang akan dikonsumsi atau 

digunakan halal. 

Cara umum dan sederhana yang dipakai masyarakat kita selain memberikan label 

halal di kemasan produk adalah dengan memajang plang atau gambar ukuran besar 

di pigura bertuliskan ayat-ayat suci, gambar masjid, bacaan "bismilah" dan lain-lain. 

Umumnya hal tersebut mudah dijumpai di restoran, warung bakso, warung mi ayam, 

kedai nasi dan lainnya. 

Cara lain menandai sebuah warung makan menjual makanan halal adalah 

melalui penampilan penjual atau pelayannya menggunakan busana muslimah seperti 

jilbab. Cara-cara ini sering digunakan umat Islam ketika hendak mampir di sebuah 

warung makan atau mebeli minuman seperti cendol, jus, es doger dan sejenisnya. 

Label halal atau cara sederhana memastikan produk yang dijual halal menunjukkan 

suatu produk steril dari bahan-bahan yang haram berdasarkan syariat Islam seperti 

daging dan bagian tubuh babi, darah, kotoran dan bahan-bahan memabukkan seperti 

alkohol, narkoba dan lainnya yang haram menurut syariat Islam. Label halal tersebut 

sangat penting mengingat jumlah penduduk Indonesia mayoritas Muslim atau sekitar 

87% dari total penduduk. Hal ini juga penting untuk menjamin konsumen Muslim 

tidak melanggar hukum agamanya dalam hal mengonsumsi bahan yang jelas 

diharamkan. 

Dalam hal ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) 

MUI menyiapkan sistem yang memuat syarat dan ketentuan untuk menentukan 

sertifikat dan pemberian label halal suatu produk, dengan memastikan konsistensi 

kehalalan dimulai dari bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, fasilitas yang 

digunakan, proses pembuatan dan pengolahan, hingga produk jadi yang siap 

didistribusikan ke pasaran 

Memang mematuhi regulasi sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI 

bukan perkara mudah. Terlebih bagi usaha kecil menengah (UKM) yang masih baru 

dirintis atau masih beromzet kecil, karena dalam mendirikan usaha banyak sekali 

yang diurus seperti izin usaha meliputi izin lokasi, izin tempat usaha, nomor pokok 

wajib pajak dan hal lain yang menguras waktu, tenaga, pikiran dan modal. Namun, 

memastikan kehalalan dan mengusahakan memberikan label halal dari LPPOM MUI 

pada produk yang akan dijual patut dilakukan agar konsumen Muslim tenang, 

nyaman dan tenteram menggunakan atau mengonsumi produk dimaksud tanpa 

melanggar hukum agamanya. 

Potensi produk halal juga sangat besar. Secara global, menurut data Global State of 

Islamic Economic, pada 2013 lebih US$ 2 triliun transaksi produk pangan dunia 

disumbang dari sektor produk halal. Pada 2016, jumlahnya melebihi US$ 4 triliun. 

Bahkan berbagai negara bergegas memastikan kehalalan produk pangan yang 

diproduksinya seperti terlihat pada pelatihan sistem jaminan halal yang digelar 

LPPOM MUI pada Selasa, Mei 2016, di Denpasar, Bali. 
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Banyak pimpinan dari berbagai perusahaan nasional Indonesia dan asing seperti 

Malaysia, Thailand, Jepang, China, Australia, Selandia Baru dan Vietnam ikut dalam 

pelatihan tersebut. 

Bahkan negara dengan populasi umat Islam sedikit juga gencar mempromosikan 

produk halal seperti Taiwan yang pada 22-25 Juni 2016 menggelar Taiwan 

International Halal Expo, dihadiri berbagai perusahaan pangan dan kosmetik dunia. 

Dalam pameran tersebut dipromosikan berbagai macam produk halal seperti 

makanan, minuman, produk farmasi dan obat-obatan, serta kosmetik. 

Di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, jelas disebutkan 

bahwa produsen dan pemilik usaha yang ingin produknya disertifikasi halal harus 

melakukan permohonan sertifikasi halal kepada MUI, dengan menjalani serangkain 

proses dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Tentu kita mengapresiasi langkah-

langkah pengusaha dan produsen makanan dan minuman yang menggunakan 

sertifikasi halal, dengan mencantumkan label atau logo halal di produk yang 

dijualnya. Bagi umat Islam, menjaga diri dari makanan dan minuman haram adalah 

kewajiban syariat dan aktualisasi ketakwaan kepada Allah SWT. 

 

Pentingnya Label Halal MUI pada Sebuah Produk 

Selain perizinan usaha dan juga sertifikasi BPOM, kita harus menyadari 

pentingnya sertifikasi halal MUI untuk peredaran sebuah produk. Hal ini tidak hanya 

berkaitan dengan kepentingan konsumen, tetapi juga bagi produsen produk tertentu. 

Diadakannya sertifikasi halal di Indonesia sebagai pengingat bahwa  mayoritas 

penduduk Indonesia merupakan umat Islam yang dituntut untuk menggunakan 

produk halal. Karena itu, diperlukan peran pemerintah serta pihak yang berwenang 

untuk mendukung diadakannya sertifikasi halal tersebut 

 

Manfaat Sertifikasi Bagi Konsumen 

Salah satu fungsi diadakannya pelebelan halal terhadap sebuah produk bagi 

produsen adalah memberikan ketenangan dalam pemakaian atau pun konsumsi 

sebuah produk. Karena, jika tidak mengetahui kehalalan dalam sebuah produk, 

dikhawatirkan akan ada unsur yang tidak dihalalkan untuk digunakan. Berikut adalah 

manfaat sertifikasi halal MUI bagi konsumen produk tertentu: 

1. Menjamin Keamanan Produk untuk Dipakai oleh Konsumen 

Mengingat prosedur sertifikasi halal yang ketat, pastinya ini membuat kita menyakini 

bahwa produk atau barang kita terjamin kehalalannya dan bisa dikonsumsi atau 

dipakai. Tidak hanya makanan saja, kosmetik , atau alat-alat tertentu  pun juga perlu 

disertifikasi. Ini dikarenakan penggunaan kosmetik untuk dikonsumsi atau masuk ke 

dalam tubuh yang mengandung bahan najis adalah haram hukumnya. 

Semakin banyak produk yang tersertifikasi halal, maka akan semakin aman serta 

terjamin kualitas produknya. Hal ini dikarenakan pada setiap pergantian sertifikasi 

halal, produk tersebut akan melakukan uji coba yang ketat dan juga lama karena harus 

setiap detail yang diperhatikan dalam uji kehalalan ini 

2. Memberi Ketenangan Bagi Konsumen untuk Konsumsi/Pemakaian Produk 

“Goal” atau tujuan utama pemberran lebel halal pada produk yang akan dibeli adalah 

untuk memberi ketenangan pada konsumen. Sebagai konsumen, Anda pasti 

menginginkan produk yang bisa Anda pakai tanpa harus bertanya-tanya tidak jelas 

tentang kehalalan produk yang beredar di pasaran. 

https://www.crystalrose-v.com/pentingnya-sertifikasi-bpom/
https://id.wikipedia.org/wiki/Halal
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Konsumen tidak akan merasa khawatir apakah produk tersebut memang boleh 

digunakan atau tidak jika tercantum label halal pada kemasan produk tertentu. Selain 

itu, meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, kebanyakan mereka 

yakin bahwa kehalalan adalah sebagai tanda penting bagi suatu produk aman 

dikonsumsi atau digunakan. 

 

Manfaat Sertifikasi Halal MUI bagi Produsen 

Pentingnya sertifikasi halal MUI tak hanya memberikan manfaat bagi 

konsumen, tetapi juga bagi produsen. Berikut adalah manfaat pelabelan halal produk 

makanan, obat, kosmetik, atau apa pun bagi produsen yang dapat Anda ketahui: 

1. Mencapai Pemasaran pada Negara Muslim 

Produk yang diberi label halal akan memiliki kesempatan mencapai pemasaran ke 

negara-negara muslim lainnya selain Indonesia. Negara muslim seperti Malaysia, 

Brunei Darussalam atau bahkan sampai benua Asia Timur sana bisa menjadi pasar 

dagang produk yang diproduksi. Selain itu, produsen akan mendapat kepercayaan 

serta bisa disegani oleh negara-negara ataupun pasar muslim. 

2. Memiliki Kesempatan Meraih Pasar Halal Global 

Tidak hanya  untuk meraih pasar negara muslim, pelabelan halal juga dapat 

memberikan kesempatan sebuah produk dalam memasarkannnya ke pasar halal 

global. Dalam hal ini, tentu penjualannya akan semakin luas. Dengan  adanya 

sertifikasi halal ini, produsen dapat bersaing dan mendapatkan kesempatan meraih 

pasar global dalam barang atau produk halal. 

3. Produk Usaha Mendapatkan Unique Selling Point 

Unique Selling Point (USP) merupakan konsep pemasaran yang dimaksudkan untuk 

memberi perbedaan sebuah produk dagang dengan pesaing lainnya.  Tentunya, 

produk dengan lebel halal akan dapat bersaing dengan produk merk lain. 

Pelabelan halal dari MUI juga diberikan pada kedua produk kesehatan wanita 

seperti Rose V dan Crystal X. Kedua produk tersebut memiliki jaminan kehalalan 

karena dibuat dengang bahan-bahan yang berkhasiat dan tidak mengandung unsur-

unsur yang dapat melanggar aturan syariat Islam yang telah ditentukan. 

 

Kesimpulan 

1. Bentuk perlindungan konsumen adalah LPPOM MUI menerbitkan sertifikasi 

halal kepada beberapa produk.  

2. Bentuk pengawasan produk makanan yang dilakukan oleh LPPOM MUI dengan 

cara survey pasar dan melakukan mekanisme pelaporan implementasi, dan jika 

ditemukan perusahaan yang telah diberikan sertifikasi halal dan mengubah status 

produksinya menjadi sampai berubahnya status kehalalannya, maka tanpa adanya 

surat peringatan, sertifikasi halalnya akan dicabut dan dipublikasikan.   
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Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk 

Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya 
Muh Ikhsan, Muhammad Nusran 

  

Pengantar 

Penelitian ini mengungkap pengaruh sikap, norma subyektif dan persepsi 

kontrol perilaku terhadap minat beli konsumen, yang berbasis pada Theory of 

Planned Behavior dari Ajzen (1991). Obyek penelitian yang dipilih adalah produk 

roti yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, yang sebelumnya dikenal sebagai produk 

yang telah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun 

kemudian sampai dengan proses pengumpulan data ini dilakukan sertifikat halal 

tersebut tidak lagi tercantum dalam label kemasan produknya. Data penelitian 

dikumpulkan dengan angket dan melibatkan 100 responden mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang dipilih dengan teknik judgement 

sampling dengan asumsi kelompok mahasiswa tersebut beragama Islam yang dapat 

menjadi perwakilan dari konsumen muslim. Proses perhitungan uji pengaruh dengan 

regresi berganda menggunakan program AMOS. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif semua variabel bebas terhadap minat beli 

konsumen muslim. 

 

Pendahuluan 

Minat beli adalah keinginan konsumen membeli sebuah merek di dalam 

kategori produk, yang merupakan salah satu tahapan dalam proses pembelian 

(Bonyadi, Parisa, and Khosro. 2015). Pengembangan konsep minat beli pada suatu 

produk, tidak hanya dibatasi hanya pada pembelian produk yang belum pernah dibeli, 

tetapilebih luas lagi untuk produk yang pernah dibeli/ intention to repeat purchase. 

Minat beli dan minat beli kembali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesediaan 

dan keinginan terhadap produk dan pengaruh eksternal lainnya. Schiffman dan 

Kanuk. (2007), menjelaskan bahwa pengaruh internal konsumen, kesadaran akan 

kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternative adalahhal yang dapat 

menimbulkan minat beli konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri dari faktor social, 

usaha pemasaran, dan faktor social budaya. 

Doktrin halâlan thayyiban (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan dan 

diformulasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan 

tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal 

doktrin halâlan thayyiban adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, 

sentral, humanis, progresif, akamodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan 

hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal 

(UUJPH).45Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UUJPH antara lain, 

pertama46 pelbagai peraturan per-undang-undangan yang telah ada yang mengatur 

atau yang berkaitan dengan produk halal belum mem-berikan kepastian hukum dan 

jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengonsumsi produk halal. 

        Sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mem-bedakan antara produk 

yang halal dan haram. Selain itu pe ngaturan produknya masih sangat terbatas hanya 

soal pangan belum mencakup obat-obatan, kosmetik, produk kimia biologis dan 
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rekayasa genetik. Kedua, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana 

keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada 

belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas dan fungsi dalam kaitan 

implementasi JPH, termasuk koordinasinya. Ketiga, peredaran dan produk di pasar 

domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa 

teknologi, bio teknologi dan proses kimia biologis. Keempat, produk halal Indonesia 

belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan 

oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. Kelima, 

sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan 

kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.47Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur 

pelbagai regulasi halal yang selama ini ter-sebar di pelbagai peraturan perundang-

undangan, di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (umbrella act) 

bagi pengaturan produk halal. 

Tujuan dari UUJPH adalah untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah 

dan menjalankan ajaran agama nya, memberikan pelindungan dan jaminan tentang 

kehalalan Produk yang dikonsumsi dan diguna kan masyarakat sesuai dengan asas 

pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akun-tabilitas dan transparansi, efektivitas 

dan efisiensi, serta profesionalitas. Selain itu, pe nyelenggaraan sistem produk halal 

bertujuan mem berikan kenyamanan, ke amanan, keselamatan, dan ke pastian 

ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan 

Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan 

menjual Produk Halal 

Jaminan produk halal secara teknis kemudian di -jabatkan melalui proses 

sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat voluntary (sukarela), dalam UUJPH 

menjadi mandatory (keharusan). Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan 

diperdagang kan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.51 Hal inilah yang 

menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya yang lebih 

dahulu terbit. Nantinya sebagai penanggung jawab sistem jaminan halal dilakukan 

oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri dengan membentuk Badan 

Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri.52 Apabila diperlukan BPJPH dapat membentuk perwakilan di 

daerah53 

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. 

Setiap umat Islam wajib hukumnya dalam mengkonsumsi makanan halal. Syariat 

Islam telah mengatur cara pemenuhan kebutuhan pangan manusia seperti yang tertera 

dalam Al Qur’an surat Al Maidah ayat 88. Dalam Al Qur’an disebutkan bahwa 

makanan yang halal adalah semua jenis makanan, kecuali yang secara khusus 

disebutkan sebagai haram yang dilarang atau melanggar hukum Islam seperti yang 

dijelaskan dalam Al Qur’an surat Al Maidah ayat 3. Ayat di atas menjadi 

pertimbangan umat muslim dalam membeli atau mengkonsumsi produk pangan 

(makanan atau minuman). Jika suatu makanan atau minuman jelas kehalalannya 

seperti yang tertera dalam Al Qur’an, konsumen muslim bisa dengan tenang 

mengkonsumsinya. Namun jika suatu produk pangan sudah diolah dengan teknologi 

yang semakin kompleks, maka konsumen muslim dituntut untuk lebih selektif dalam 

memilih produk yang dikonsumsi. Karena di era ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semakin maju ini, kehalalan produk pangan tidak dapat ditentukan secara 
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manual dan sederhana, namun diperlukan proses pengujian yang juga menggunakan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. 

Di samping itu perubahan gaya hidup non muslim yang mendominasi 

perdagangan daging dan produk makanan olahan seperti sekarang ini, untuk 

menjamin kehalalan suatu produk, disediakan sertifikasi halal yang dapat diterbitkan 

oleh salah satu dari seratus lebih lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia (Lada et 

al., 2009). Di lingkup Indonesia lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat halal 

di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini mengawasi produk 

yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal, sehingga 

produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat mencantumkan label halal 

pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus 

diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau 

produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur 

haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen Muslim (Rangluti, 2010). 

Atas dasar kriteria tersebut sangat mungkin suatu produk yang dianggap memberi 

jaminan kehalalan yang tinggi dapat menimbulkan minat konsumen untuk membeli 

produk tersbut pada suatu saat. 

Di antara pendekatan pegungkapan derajat minat beli konsumen tersebut 

adalah dengan Theory of Planned Behavior (TPB).TPB merupakan perluasan dari 

Theory of Reasoned Action (TRA)  yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen 

(Taylor and Todd, 1995). TRA menjelaskan perilaku manusia yang berkaitan dengan 

sikap dan norma subjektif konsumen, sedangkan pada TPB ditambahkan variabel 

persepsi kontrol dari perilaku konsumen. Artinya, TPB menjelaskan bahwa perilaku 

seseorang ditentukan oleh minatnya untuk berperilaku. Minat tersebut dipengaruhi 

oleh sikap, norma subyektif, dan persepsi control perilaku. Sikap adalah evaluasi 

positif atau negatif seseorang untuk melakukan suatu perilaku (Lada et al., 2009). 

Adapun norma subyektif adalah tekanan sosial pada individu untuk melakukan atau 

tidak melakukan perilaku tertentu, atau motivasi untuk mematuhi pandangan orang 

lain (referen) yang dianggap penting (Bonne et al., 2007). Sedangkan menurut 

Soesilowati (2010), persepsi kontrol perilaku merupakan suatu persepsi terhadap 

kemampuan untuk melakukan kontrol suatu perilaku. Pemahaman seseorang untuk 

mengikuti aturan agamanya merupakan persepsi yang akan mengontrol perilakunya. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitianini difokuskan untuk mengungkapkan besarnya 

pengaruh sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku yang terbentuk pada 

suatu produk pernah mendapatkan sertifikat halal oleh MUI tetapi yang tidak 

diperpanjang sertifikat halalnya terhadap minat beli konsumen muslim. 

Lada et al., (2009) mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Dalam 

bahasa Inggris, halal sering mengacu pada makanan yang diperbolehkan menurut 

hukum Islam. Setiap umat Islam wajib hukumnya dalam mengkonsumsi makanan 

halal. Hal itu terkait dengan adanya ajaran Al Qur’an dalam surat Al Maidah ayat 88, 

yang menyebutkan:“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 

telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.” Antonim dari halal adalah haram. Semua jenis makanan adalah halal, 

kecuali yang secara khusus disebutkan dalam Al Qur’an sebagai haram, yang dilarang 

atau melanggar hukum Islam. Yang dimaksud makanan haram dijelaskan dalam Al 

Qur’an surat Al Maidah ayat 3: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 

daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, 



337 

yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang 

sempat kamu menyembelih-nya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk 

berhala. dan (diharamkan juga) meng-undi nasib dengan anak panah, (mengundi 

nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah 

putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada 

mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam 

itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja 

berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Namun prosedur dan standar ke halalan tidak hanya terbatas mengikuti dalam 

bentuk ajaran yang tersurat, tetapi juga pada kontrol kebersihan dan kualitas. Bahan 

baku, barang setengah jadi, dan semua peralatan yang digunakan juga harus 

mengikuti hukum syariah dan harus memenuhi persyaratan. Proses produksi pangan 

harus dipantau dan diawasi oleh inspektur muslim yang kompeten (Issa et al ., 

2009).Khusus di Indonesia, untuk memberi-kan keyakinan kepada konsumen bahwa 

produk yang dikonsumsi adalah halal, maka per-usahaan perlu memiliki sertifikat 

halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini meng-awasi produk yang beredar 

di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal, sehingga produk yang telah 

memiliki sertifikat halal tersebut dapat mencantumkan label halal pada produknya. 

Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan 

terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk 

tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan 

dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen Muslim (Rangluti, 2010). 

Pasal 1 butir d Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan 

Tata cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal menyebutkan: Sertifikat produk 

halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang 

dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa (Fuad, 2010). Satu-satunya Lembaga 

Pemeriksa di Indonesia yang berhak melakukan sertifikasi adalah Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). Sertifikat produk halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan 

label halal (Fuad, 2010). Produsen dan pemasar menggunakan sertifikat dan label 

halal sebagai cara untuk menginformasikan dan untuk meyakinkan konsumen target 

mereka bahwa produk mereka adalah halal dan sesuai syariah Islam (Alam and 

Sayuti, 2011).Sertifikat halal hanya berlaku selama dua tahun. Namun, untuk daging 

yang diekspor, surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan atau 

pengiriman. Selanjutnya 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, MUI 

akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Setelah 

itu 2 bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus melakukan 

pendaftaran kembali untuk memperoleh sertifikat halal yang baru. Bagi produsen 

yang tidak memperbaharuinya, tidak diizinkan kembali untuk menggunakan sertifikat 

halal tersebut pada produk-produk yang dijualnya dan dihapus dari daftar yang 

terdapat dalam Jurnal Halal, sebagai majalah resmi MUI (Republika, 2008)). 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari Theory of 

Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (Taylor and 

Todd, 1995). Theory of Reasoned Action (TRA) adalah sebuah model untuk 

memprediksi minat dan perilaku. Model ini mencakup prediksi minat dan perilaku 

dari sikap dan norma subyektif. Model TRA memiliki keterbatasan dalam 

memprediksi minat dan perilaku konsumen karena konsumen tidak memiliki kontrol 
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atas kehendak perilaku mereka. Padahal tidak sepenuhnya semua perilaku manusia 

terjadi atas kehendak sendiri atau dikendalikan oleh individu manusia sendiri. Oleh 

karena itu, model Theory of Planned Behavior (TPB) diusulkan untuk memperbaiki 

keterbatasan ini. Icek Ajzen mengembangkan TRA menjadi TPB dengan 

menambahkan prediksi dari persepsi kontrol perilaku. Jadi TPB mencakup prediksi 

dari sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku (Taylor and Todd, 1995). 

Selain penelitian yang dilakukan oleh Taylor and Todd tersebut, penggunaan 

pendekatan TPB dalam suatu penelitian ke-halalan produk juga dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Misalnya penelitian Alam and Sayuti(2011) yang menguji penentu 

utama minat beli makanan halal di Malaysia dengan responden mahasiswa kelas riset 

pemasaran fakultas bisnis manajemen universitas mereka. Penelitian yang dilakukan 

mengadaptasi kerangka konsep TPBdari Taylor and Todd.  

Hasil penelitian mem-buktikan bahwa sikap, norma subyektif, dan persepsi 

kontrol perilaku memiliki pengaruh positif terhadap minat beli makanan halal. 

Penelitian lebih lanjut berjudul dilaku-kan olehSoesilowati (2010). Penelitian 

Soesilawati berkaitan juga dengan perilaku konsumen muslim dalam mengkonsumsi 

makanan halal, dengan respondennya adalah masyarakat muslim di Banten-Jawa 

Barat. Hasil penelitian yang juga mengadaptasi TPB inimenghasilkan temuan bahwa 

produk halal bagi masyarakat Banten menjadi prioritas pilihan yang utama untuk 

mengkonsumsi produk. Dengan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 

penggunaan pendekatan TPB dalam suatu penelitian telah banyak dilakukan. 

Meskipun demikian, penelitian dengan pendekatan yang sama masih tetap relevan 

dilakukan untuk memperkuat pendekatan TPB agar menjadi satu pendekatan yang 

telah matang dan teruji (robustness) untuk meng-ungkap minat dan perilaku beli 

konsumen, ter-utama jika menggunakan subyek dan lingkup kekinian (waktu) 

penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Sikap adalah kepercayaan positif atau negatif untuk menampilkan suatu 

perilaku tertentu(Alam and Sayuti, 2011). Seorang individu akan berminat untuk 

menampilkan suatu perilaku tertentu ketika ia menilainya secara positif. Sikap 

ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan individu mengenai konsekuensi dari 

menampilkan suatu perilaku (behavioral beliefs), daripada berdasarkan hasil evaluasi 

terhadap konsekuensinya (outcome evaluation). Menurut Albari dan Liriswati 

(2004), sikap adalah kecenderungan yang dipelajari untuk bereaksi terhadap 

penawaran produk dalam masalah yang baik ataupun kurang baik secara konsisten. 

Sikap menguraikan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan diri seseorang terhadap 

suatu obyek serta menempatkan seseorang dalam suatu kerangka pemikiran 

mengenai menyukai-tidak menyukai atau mendekati-menjauhi suatu obyek tertentu. 

    Sikap mencerminkan evaluasi umum konsumen dalam melakukan perilaku (Peter 

dan Olson, 1996). Sikap adalah evaluasi positif atau negatif seseorang untuk 

melakukan suatu perilaku (Lada et al., 2009). Sikap adalah kecenderungan psikologis 

yang diekspresikan dari mengevaluasi perilaku tertentu dengan menunjukkan setuju 

atau tdk setuju (Bonne et al , 2007). Menurut Kotler dan Armstrong (2001), sikap 

menggambarkan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan yang konsisten atas suka 

atau tidak sukanya seseorang terhadap objek atau ide. Sikap menempatkan seseorang 

ke dalam kerangka pikiran menyukai atau tidak menyukai sesuatu yang kemudian 

dapat mendekatkan atau menjauhkannya terhadap hal tersebut. Menurut Kinnear dan 

Taylor (1992), sikap adalah proses yang berorientasikan tindakan, evaluatif, dasar 
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pengetahuan, dan persepsi abadi dari seseorang individu ber-kenaan dengan suatu 

obyek atau penemuan.  

Secara umum, sikap dianggap mempunyai tiga komponen utama 

yaitu:1.Komponen Kognitif Komponen kognitif mengacu pada kesadaran responden 

dan pengetahuannya terhadap beberapa obyek atau fenomena.2.Komponen 

AfektifKomponen afektif mengacu pada pDaftar Pustaka dan kesenangan responden 

terhadap obyek atau fenomena.3.Komponen PerilakuKomponen perilaku mengacu 

pada perilaku pembeli yang berupa minat membeli dan membeli.Sikap memiliki 

pengaruh positif ter-hadap minat beli konsumen (Bonne et al., 2007; Lada et al., 2009; 

Ahamed (2009), Alam and Sayuti, 2011; dan Seo et al., 2011). Dalam penelitian ini, 

sikap yang dimaksudkan adalah perasaan positif atau negatif konsumen muslim 

dalam mengkonsumsi suatu produk tidak diper-panjang sertifikat halalnya. Dengan 

demikian, hipotesis yang perlu dibuktikan adalah:H1: Ada pengaruh positif sikap 

yang terbentuk dari suatu produk yang tidak diperpanjang sertifikat halalnya terhadap 

minat beli konsumen muslim. 

Norma subyektif diartikan sebagai bentuktekanan sosial yang dirasakan 

seseorang untuk memenuhi harapan orang lain agar melakukan atau tidak melakukan 

suatu perilaku (Lada et al., 2009; Alam and Sayuti, 2011). Menurut Soesilowati 

(2010) norma subyektif merupakan tekanan sosial terhadap seseorang untuk me-

lakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan (perilaku). Peranan masyarakat tempat 

sese-orang tinggal atau berdomisili akan memberi-kan pengaruh terhadap perilaku 

seseorang. Bonne et al.(2007) juga menilai norma subyektif adalah tekanan sosial 

yang memoti -vasi seseorang untuk mematuhi pandangan orang lain yang dianggap 

penting agar melaku-kan atau tidak melakukan perilaku tertentu.Norma subyektif 

merupakan kecen-derungan yang dipelajari dari konsumen melalui keyakinannya 

bahwa referen berpikir tentang sesuatu yang harus dilakukan oleh kon-sumen (Albari 

dan Liriswati, 2004). Sementara itu Peter dan Olson (1996) menjelaskan bahwa 

norma subyektif mencerminkan persepsi agar konsumen melakukan sesuatu yang 

sesuai dengan harapan orang lain agar konsumen me-lakukan sesuatu tersebut; 

persepsi tersebut akan memotivasi konsumen untuk memenuhi harapan orang lain 

tersebut. Lebih jauh Venkatesh dan Davis (2000) berpendapat bahwa norma subjektif 

sebagai persepsi seseorang bahwa kebanyakan orang (referen) yang dianggap penting 

bagi orang tersebut berpikir ia harus atau tidak harus melakukan suatu perilaku. 

Orang (referen) tersebut dapat terlibat untuk melakukan perilaku yang dimaksud, 

bahkan jika perilaku tersebut tidak menguntungkan atau memiliki konsekuensi 

tertentu. Jika seseorang percaya bahwa satu atau lebih referen yang penting baginya 

harus melakukan perilaku yang dimaksud, maka mereka akan termotivasi untuk 

mematuhi referen.Penelitian Bonne et al.(2007) menun-jukkan bahwa norma 

subyektif memiliki penga-ruh positif terhadap minat beli konsumen. Hasil penelitian 

tersebut diperkuat oleh penelitian empiris sejenis yang dilakukan oleh Lada et 

al.(2009), Ahamed (2009), Alam and Sayuti(2011), dan Seo et al.(2011).Dalam 

penelitian ini, norma subyektif yang dimaksudkan adalah tekanan sosial (referen) 

yang dirasakan kon-sumen muslim dalam mengkonsumsi suatu produk yang tidak 

diperpanjang sertifikat halalnya. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan 

adalah:H2: Ada pengaruh positif norma subyektif yang terbentuk dari suatu produk 

yang tidak diperpanjang sertifikat halalnya terhadap minat beli konsumen muslim. 
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       peluang yang dibutuhkan untuk melakukan suatu perilaku. Sedangkan Alam and 

Sayuti(2011) mengartikan persepsi kontrol perilaku sebagai persepsi yang dirasakan 

seseorang terhadap kemampuan untuk terlibat dalam perilaku. Ini memiliki dua aspek 

yaitu kemampuan seseorang dalam memiliki kontrol atas perilaku dan rasa percaya 

diri seseorang akan kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku 

tersebut. Sementara Bonne et al.(2007) menggambarkan persepsi kontrol perilaku 

sebagai persepsiseseorang atas kemampuan untuk mengendalikan perilaku mereka. 

Besarnya kemampuan kontrol dinilai berdasarkan pada kemampuan yang benar-

benar dimiliki seseorang atas perilaku mereka. Konsumen memiliki kontrol untuk 

terlibat dalam suatu perilaku dan memiliki kendali untuk mencegah dari melakukan 

suatu perilaku.Lebih jauh Soesilowati (2010) mene-kankan bahwa persepsi kontrol 

perilaku berupapersepsi seseorang terhadap kemampuan untuk melakukan kontrol 

suatu perilaku.  

     Soesilowati juga menyatakan bahwa keputusan untuk membeli dipengaruhi oleh 

identitas agama mereka. Oleh karena itu, sebagai penganut agama Islam, maka 

keputusan untuk memilih dan membeli barang tidak hanya memperhati-kan dari segi 

kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan tetapi yang paling penting adalah 

kemaslahatan (manfaat dan berkah) mengkon-sumsi barang tersebut. Pemahaman 

seseorang untuk mengikuti aturan agamanya merupakan persepsi yang akan 

mengontrol perilakunya.Agama dapat mempengaruhi sikap konsumen dan perilaku 

serta keputusan pem-belian makanan dan kebiasaan makan. Dalam kehidupan 

masyarakat, agama memainkan salah satu peran yang paling berpengaruh membentuk 

pilihan makanan. Dampak agama pada konsumsi makanan tergantung pada agama 

itu sendiri dan pada sejauh mana indi-vidu menafsirkan dan mengikuti ajaran agama 

mereka (Lada et al., 2009). 

     Seperti halnya pada sikap dan norma subyektif, persepsi kontrol perilaku ini dapat 

berpengaruh positif terhadap minat beli kon-sumen. Pendapat tersebut didukung 

secara empiris oleh Bonne et al.(2007), Ahamed (2009), Alam and Sayuti (2011), dan 

Seo et al.(2011). Hal itu berarti semakin tinggi seseorang mempunyai persepsi 

tentang kemampuan untuk mengontrol perilakunya, maka semakin tinggi minatnya 

untuk membeli. Dalam penelitian ini, persepsi kontrol perilaku yang dimaksudkan 

adalah kemampuan yang dirasakan konsumen muslim dan keyakinannya dalam 

mengkon-sumsi suatu produk yang tidak diperpanjang sertifikat halalnya. Dengan 

demikian, hipotesis yang perlu dibuktikan adalah:H3: Ada pengaruh positif persepsi 

kontrol perilaku yang terbentuk dari suatu produkyang tidak diperpanjang sertifikat 

halalnya terhadap minat beli konsumen muslim.  

Minat Beli Minat digambarkan sebagai faktor-faktor motivasional yang 

mempengaruhi perilaku dan untuk menunjukkan besar usaha yang dikerahkan 

seseorang untuk bersedia mencoba atau melakukan suatu perilaku (Jalal, 2009). 

Minat beli digambarkan sebagai faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan pembelian. Menurut Fandos dan Flavian (2006), minat 

beli mencerminkan perilaku jangka pendek konsumen pada masa yang akan datang 

untuk keputusan pembelian pada masa depan (rencana belanja berikutnya). Minat beli 

adalah hal yang paling tepat untuk memprediksi perilaku konsumen. Minat beli 

mengacu pada kemungkinan konsumen untuk membeli suatu produk. Minat beli 

merupakan rencana sadar individu untuk melakukan upaya membeli suatu produk 

(Chi et al., 2011). 
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      Agama merupakan faktor terpenting dalam pembentukan budaya, dan akan selalu 

berkembang secara dinamis dalam masyarakat, dan akan memberikan identitas bagi 

anggotanya. Islam juga merupakan suatu cara hidup yang ditafsirkan sebagai gaya 

hidup Muslim yang sesuai dengan syariah (hukum Islam), yang berasal dari Al-

Qur'an suci dan Hadis Nabi Muhammad. Lebih lanjut, Aidi (2008) menjelaskan 

bahwa Islam sebagai cara hidup adalah upaya manusia untuk mencapai kesejahteraan 

dalam hidupnya di dunia dan akhirat. Allah SWT sudah memberikan pembinaan 

melalui utusan-Nya yang mencakup semua kebutuhan manusia untuk mendapatkan 

kesejahteraan mereka sesuai dengan aqidah (iman), akhlak (cara) dan syariah.Aqidah 

dan Akhlak bersifat konstan dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Sementara itu, 

Syariah selalu berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peradaban yang 

sesuai dalam setiap kurun waktu yang berbeda. Syariah dalam ajaran Islam 

menekankan pada ibadah (menyembah Tuhan) dan Muamalat (interaksi manusia) 

dengan cara yang baik dan benar dengan memahami etika dan menerapkannya dalam 

kehidupansehari-hari untuk menjadi Muslim yang baik dan benar. 

      Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan 

produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk 

halal (Rangkuti, 2010). Label halal sebuah produk dapat dicantumkan pada sebuah 

kemasan apabila produk tersebut telah mendapatkan sertifikat halal dari Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM 

MUI), yakni lembaga resmi yang menentukan halal atau tidaknya suatu produk. 

Seorang yang beragama akan menyesuaikan kebutuhan dan keinginan dengan 

pedoman agama yang diyakininya.Mereka secaraintrinsik 

berkomitmenuntukperintah agamaagarmerekabermaknadi masyarakat dan di 

hadapan Tuhan (Robertson1998, Diati2000).Demikian pula, seorang muslim akan 

selalu tertarik (intention) untuk membeli produk yang halal. Labelisasi halal akan 

memudahkan kaum Muslim untuk memastikan suatuproduk layak untuk dikonsumsi. 

Labelisasi halal selanjutnya akan mendorong minat beli konsumen (Listyoningrum, 

Anggit. 2012). Dalam penelitian ini kejelasan dalam label halal akan menjadi fokus 

penelitian dalam dampaknya mendorong intensi membeli atau minat beli.Minat beli 

merupakan suatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli 

produk atau jasa tertentu (Ajzen, 1985), serta berapa banyak unit yang produk/jasa 

yang dibutuhkan pada periode tertentu (Kumala, 2012).  

      Terdapat perbedaan antara pembelian aktual dan minat pembelian. Bila 

pembelian aktual adalah pembelian yang benar-benar dilakukan oleh konsumen itu 

sendiri sehingga terjadinya proses pembelian, maka minat pembelian adalah niat 

untuk melakukan pembelian pada saat proses pembelian dan kesempatan 

mendatang.Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor produk dan faktor nilai-nilai 

yang diyakini (Schiffman dan Kanuk. 2007). Label-halal yang melekat pada suatu 

produk, serta sikap / perilaku beragama akan membentuk sikap / perilaku konsumen 

terhadap produk 

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan 

produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk 

halal, Burhanuddin (2011) dan Rangkuti (2010). Label merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan 

penjual. Menurut Kotler dan Amstrong (2010) label adalah merek sebagai nama, 

istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk 
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mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual 

dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Label halal adalah perizinan 

pemasangan kata “HALAL” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh 

BPOM. Izinan pencantuman label halal pada kemasan produk yang dikeluarkan oleh 

BPOM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat 

halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP BPOM MUI. 

Dengan demikian label halal adalah label yang diberikan pada produk yang telah 

memenuhi kriteria halal menurut agama Islam. 

        Atribut dalam suatu label, selain menunjukkan jaminan terhadap labeltetapi juga 

karena kombinasi tata letak dan kejelasan antara warna dan tulisan dapat memberikan 

asosiasi yang positir dan membentuk brand equity selanjutnya mendorong intensi 

untuk membeli konsumen (Aaker 1991). Atas dasar ini, akan diteliti mengenai 

kejelasan labelisasi halal yang menyangkut penampilan gambar, tulisan, kombinasi 

gambar dan tulisam, dan tata letak pencantuman dari label halal dalam kemasan. 

Penelitian ini berpendapat bahwa, menariknya dan kejelasan label. 

       Perilaku beragama adalah sikap seseorang terhadap agamanya secara umum, 

tidak hanya terhadap satu aspek, tetapi juga terhadap intensitas dan caranya menjadi 

orang yang religius (Magil, 1993).Berdasarkan Magil (1993:20), perilaku beragama 

adalah tindakan seseorang terhadap agamanya secara umum, tidak hanya terhadap 

satu aspek, tetapi juga terhadap intensitas dan caranya menjadi orang yang religius. 

Perilaku keagamaanberasal dari setiap sisi kehidupan manusia dan tidak hanya terjadi 

ketika ia melakukan kegiatan ritual atau agama, tetapi juga ketika ia melakukan 

kegiatan lain yang didorong dari keyakinan dan kepercayaan agamanya. Oleh karena 

itu, perilaku beragama tidak hanya berkaitan dengan kegiatan zahir(terlihat), seperti 

kegiatan berdoa dan beriteraksi terhadap sesama seperti membantu orang miskin, dan 

lain-lain. Tetapi juga terlait dengan hal yang tidak terlihat seperti, menjaga hati ke 

pada Allah, dan ke dalamaniman seseorang dalam ajaran, serta sikap berserah diri 

kepada Tuhan / dzikir (Mansore, 2008). Perilaku beragama seseorang terbagi dalam 

dua kelompok; Hablumminallah,dan Hablumminannas 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan subyek mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah mengetahui suatu produk 

mempunyai jaminan kehalalan dari MUI. Di antara berbagai produk yang telah atau 

pernah mendapat sertifikat halal oleh MUI tersebut adalah produk roti yang 

dihasilkan oleh BT [inisial merek]. Kasus yang terjadi pada PRODUK BT adalah BT 

tidak melakukan perpanjangan sertifikat halal dan tes kehalalan kembali untuk 

produknya, sehingga MUI men-cabut label halal pada produknya. Padahal ser-tifikat 

halal PRODUK BT hanya berlaku selama dua tahun sejak diterima pada tahun 2005 

dan telah jatuh tempo tahun 2007 (Noffelisa, 2008).Hal ini juga dipertegas oleh 

keterangan Nadratuzzaman Hosen, Direktur Lembaga pengkajian Pangan Obat-

obatan dan Kosmetika MUI bahwa sebenarnya BT sudah mendapatkan sertifikat halal 

dari MUI pada 22 September 2005 yang berlaku hingga 22 September 2007 

(Anggada, 2008). Oleh karena itu penting untuk mengungkap kemungkinan adanya 

perubahan minat konsumen dalam pembelian dan faktor-faktor yang mem-

pengaruhinya akibat adanya perubahan status kehalalan produk tersebut.Adapun 

jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden. Jumlah sampel 
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tersebut telah memenuhi ukuran sampel ideal yang digunakan untuk analisis dengan 

menggunakan alat pengolah data AMOS dan metode estimasi Maximum Likelihood 

(ML), yaitu sebanyak 100 sampai 200 (Ghozali, 2011). Selain itu, Ferdinand (2006) 

juga mengemukakan bahwa ukuran sampel untuk analisis SEM adalah 5 sampai 10 

kali jumlah indikator yang diestimasi. Sementara itu teknik sampling yang dipilih 

adalah menggunakan teknik judgement sampling. Teknik peng-ambilan sampel 

tersebut dipilih karena mahasiswa Fakultas Ekonomi UII ini dianggap telah beragama 

Islam, sehingga memenuhi kriteria yang dapat menjadi representasi dari konsumen 

muslim Indonesia.  

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode angket atau 

kuesioner. Indikator dan pernyataan dalam angket diperoleh dari modifikasi 

penelitian sebelumnya dan dari berbagai sumber. Indikator variabel sikap terdiri dari 

dua pernyataan hasil modifikasi dari Bonne et al.(2007) dan Lada et al.(2009). Enam 

pernyataan variabel norma subyektif merupakan modifikasi dari Bonne et al.(2007), 

Soesilowati (2009), dan Seo et al.(2011). Adapun tiga indikator variabel persepsi 

kontrol perilaku berasal dari modifikasi kombinasi penelitian Taylor dan Todd 

(1995), Bonne et al.(2007), dan Soesilowati (2009). Terakhir, tiga indikator variabel 

minat beli konsumen dimodifikasi dari penelitian Chi et al. (2011).Selanjutnya data 

yang diperoleh me-lalui penyebaran angket tersebut akan dianalisis dengan 

menggunakan dasar pendekatan analisis regresi berganda yang diolah menggunakan 

program Structural Equation Modelling (SEM) AMOS 6, sehingga dapat diperoleh 

hasil model pengujian pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain yang 

bersifat serentak. Untuk mendapatkan model yang baik, maka pengujian harus 

memenuhi prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan 

kriteria Goodness-of -Fit. 

 

Pembahasan 

    Hasil perhitungan dari penelitian ini telah membuktikan hipotesis pertama, 

hipotesis kedua, dan hipotesis ketiga bahwa sikap, norma subyektif, dan persepsi 

kontrol perilaku yang terbentuk dari PRODUK BT yang tidak diperpanjang sertifikat 

halalnya memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen muslim. Hasil 

analisis regresi berganda pada penelitian berhasil menunjukkan bahwa sikap. 

 Norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh positif 

terhadap minat beli pada PRODUK BT. Penelitian ini sesuai dan memperkuat hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya, di antaranya adalah hasil penelitian dari Bonne et 

al. (2007), Soesilowati (2010), Alam and Sayuti (2011), serta Seo (2011). Hasil 

penelitian mereka dengan model yang diadaptasi dari kerangka konsep Theory of 

Planned Behavior tersebut secara umum menunjukkan secara serempak maupun 

parsial sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku mampu berpengaruh 

positif terhadap minat beli konsumen pada suatu produk halal. 

    Pada penelitian ini sikap memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen 

pada PRODUK BT. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sikap, maka minat 

beli konsumen terhadap PRODUK BT akan semakin meningkat. Sikap adalah faktor 

penting dalam mempengaruhi minat konsumen dalam membeli produk makanan 

halal karena konsumen yang memiliki sikap positif yang tinggi akan memiliki minat 

besar untuk membeli produk makanan halal (Alam and Sayuti, 2011).  
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 Sikap konsumen muslim terhadap sertifikat halal PRODUK BT akan 

mengubah minat beli mereka. Minat konsumen muslim untuk membeli PRODUK BT 

terjadi karena konsumen muslim memiliki sikap positif terhadap sertifikat halal 

PRODUK BT dari MUI. Seseorang yang percaya bahwa referen yang penting 

baginya harus melakukan suatu perilaku, maka dia akan termotivasi untuk mematuhi 

referen tersebut (Lada, et al., 2009). Hasil yang didapat dari analisis regresi adalah 

norma subyektif berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen pada PRODUK 

BT. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik norma subyektif, maka minat beli 

konsumen akan semakin meningkat Pandangan positif masyarakat tempat konsumen 

muslim tinggal atau berdomisili terhadap sertifikat halal PRODUK BT akan 

meningkatkan minat beli konsumen muslim. 

Hasil dari penelitian ini telah membuktikan hipotesis-hipotesis yang telah ditetapkan 

pada penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya. Tetapi untuk penelitian 

selanjutnya, diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini dengan menambah 

jumlah sampel serta menggunakan responden dari berbagai umur dan berbagai 

wilayah atau kota sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih baik dan memiliki 

kemampuan generalisasi yang tinggi. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sertifikat halal bukanlah suatu hal 

pokok bagi konsumen muslim PRODUK BT. Hasil analisis regresi menunjukkan 

bahwa tanpa memperpanjang sertifikat halalnya, sudah ada pengaruh minat beli 

konsumen muslim dari sikap, norma subyektif, dan persepsi control perilaku atas 

PRODUK BT tersebut. Artinya, dalam konteks penelitian ini tidak masalah bagi 

perusahaan jika tidak melakukan perpanjangan sertifikat halal. Tetapi karena 

PRODUK BT ini beroperasi di Indonesia, dan Indonesia adalah negara yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam, alangkah baiknya jika perusahaan BT 

segara mengajukan dan memproses sertifikat halal yang baru ke MUI untuk dapat 

menjamin keamanan produk dan menjaga kesetiaan konsumen terutama konsumen 

muslim.  

Sertifikasi halal pada produk pangan sesungguhnya memiliki fungsi dan 

peran yang sangat menentukan bukan saja dari sisi konsumen (masyarakat) tetapi 

juga dari perspektif pelaku usaha. Konsumen membutuhkan produk pangan aman 

dikonsumsi, bebas penyakit bergizi dan sehat serta mendatangkan ketentraman secara 

batin yang tidak tercampur dengan bahan-bahan non halal. Dari sisi pelaku usaha 

mereka membutuhkan konsumen yang loyal sebagai target pemasaran produk yang 

mereka hasilkan. Terlebih pada saat ini pangan halal bukan saja dibutuhkan bagi 

masyarakat muslim, tetapi sudah menjadi keperluan mendesak bagi masyarakat non 

muslim. Hal ini dibuktikan secara faktual dengan maraknya tren halal yang tengah 

menggejala di negara-negara yang justru berpenduduk mayoritas non muslim. 

Fenomena ini dapat dimaklumi karena secara science pangan yang dinyatakan halal 

sudah barang tentu aman dan menyehatkan, kesadaran masyarakat dunia akan 

pentingnya pangan halal juga mulai meningkat. Hal ini tentu menggembirakan dan 

harus didukung dengan iklim usaha yang kondusif dengan mendorong terbitnya 

regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada konsumen dan pelaku usaha sehingga 

ada jaminan kepastian hukum. Dari segi timing, lahirnya Undang-undang Jaminan 

Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya terbilang sangat terlambat bila dibandingkan 
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dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang telah melangkah begitu 

jauh dalam merespon kebutuhan pangan halal. Kedua negara ini bahkan telah 

memiliki pelabuhan halal yang menjadi pintu masuk bagi ekspor barang ke negara-

negara Timur Tengah atau negara yang mensyaratkan produk yang diimpor harus 

bersertifikat halal. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di 

dunia sudah semestinya Indonesia bisa mengejar ketertinggalan tersebut sehingga 

tidak hanya dijadikan objek pemasaran produk yang berasal dari negara-negara lain. 

Hal ini bisa dimulai dengan mendorong terbitnya kebijakan halal yang progresif.[] 
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Minuman Di Kota Makassar 
Ahmad Maulana, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Dengan adanya globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi 

Asia (MEA) menyebabkan meningkatnya peredaran produk makanan dan minuman 

di masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk agama Islam 

terbesar di dunia. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 GLVHEXWNDQ 

EDKZD  ³Negara menjamin tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai 

dengan kepercayaannyD¥. Rumusan masalah tulisan ini adalah apa manfaat sertifikat 

halal produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di masyarakat. Tujuan 

penulisan untuk mengetahui manfaat sertifikat halal pada produk makanan dan 

minuman yang diperdagangkan di msyarakat. Metode Penelitian yang digunakan 

dalam penulisan adalah penelitian Kepustakaan berupa data sekunder mengunakan 

bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Kesimpulan dari tulisan ini 

untuk mendapat sertifikat halal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal 

ke LPPOM MUI disertai data pendukungnya. LPPOM MUI membentuk Tim auditor 

untuk melakukan audit pada saat proses produksi dan hasil audit disampaikan ke 

komisi Fatwa MUI untuk mendapat penetapan halal dan MUI mengeluarkan sertifikat 

halal, manfaat sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan adalah untuk 

memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap 

produk yang tidak halal.  

 Negara Indonesia kini mengalami perkembangan bisnis dibidang kuliner, 

sehingga restoran atau rumah makan lokal bersaing memutar otak untuk memberikan 

pelayanan yang baik dan unik dalam meninkatkan minat pelanggannya 

masingmasing. Ditambah dengan perkembangan globalisasi yang kian cepat banyak 

bermunculan restoran/rumah makan ala luar negeri yang sedang banyak diganrungi 

masyarakat lokal. Namun negara Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim 

pastinya berhati-hati dalam memilah dan memilih restoran dikarenakan dalam Islam 

ada hukum halal dan haram yang mengatur mereka, sehingga sebuah rumah makan 

diharapkan dapat memiliki serifikat halal dari MUI selaku badan pemerintahan yang 

mengawasi hal tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Sertifikat halal sangat penting kebaradaanya 

pada usaha rumah makan hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti pada usaha rumah makan ulu juku. 2. Peran sertifikat halal pada usaha rumah 

makan ulu juku’ dalam meningkatkan pelanggan sangatlah besar.  

Kata kunci: Produk Halal, Makanan, Minuman Halal & Kepastian Hukum. 

 

Pendahuluan. 

 Isu terkait masih banyaknya restoran, rumah makan dan hotel di Sulawesi 

Selatan (Makassar) yang tidak mengantongi sertifikat halal, ditanggapi serius oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel. 
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 MUI menggelar seminar nasional bertema, Daya Dukung Pemerintah Daerah 

dalam Implementasi UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

(JPH). 

 Menurut Gubernur Sulsel yang diwakili Asisten II Pemprov Sulsel, Nikmal 

Lahamang mengatakan, jaminan produk halal di Sulsel menjadi hal penting bagi 

konsumen untuk menjamin bahwa produk yang mereka komsumsi benar-benar halal 

untuk dikomsumsi. 

 “Saat ini Pemprov Sulsel tengah melakukan pengembangan pariwisata 

dengan mencari sumber usaha UKM, tapi tentu mencari produk yang mempunyai 

sertifikat dan label halal. Termasuk pelayanan izin yang masuk zona hijau. Bahkan 

perkembangan teknologi menuntut kita untuk bersinergi memantau makanan dan 

minum yang tidak mencantumkan label halal,” ungkapnya di Hotel Almadera (eks 

Hotel Quality), Jalan Somba Opu, Makassar, Minggu (7/10). 

 lanjut Nikmal, Pemprov Sulsel juga tengah menggarap aturan soal memesan 

makanan secara online harus memiliki label dan sertifikat halal.”Mengorder makanan 

melalui onlinepun harus memiliki sertifikasi halal. Pemprov juga harus berpatokan 

terhadap regulasi yang mengatur makanan dan minuman harus berlabel halal, 

termasuk ,makanan yang disuguhkan di hotel dan yang dikonsumsi masyarakat,” 

ujarnya. 

 Ketua BPJPH Kemenag RI, Prof Sukoso, juga mengakui, jika banyak ditemui 

produk-produk yang tidak memiliki sertifakat dan label halal. Ini otomatis tidak 

mematuhi Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

 “Ketentuan mengenai label halal ada dalam pasal 5 di UU. Adanya kebijakan 

dalam aturan UU itu tidak boleh keluar baik dalam bentuk produk perda di Sulsel ini, 

siapa yang tidak mengimplentasi terhadap aturan dalam UU bisa terkena pidana 

karena jelas melanggar UU,” tegasnya. 

 Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk menertibkan makanan dan 

minuman yang tidak memiliki label halal, pemerintah bisa menerapkan kebijakan 

apapun sepanjang mematuhi aturan sesuai UU JPH.”Perda itu tidak boleh tidak 

mengacu pada undang-undang, jadi patokannya harus pada UU JPH,” ucapnya.(ita) 

 Kehidupan manusia tak pernah berpisah dengan lingkungansekitarnya. Allah 

SWT. menciptakan berbagai makhluk hidup , diantaranyamanusia,hewan dan 

tumbuhan. Makhluk hidup tersebut merupakan satukesatuan dalam hubungan sosial 

antar makhluk hidup. Manusiamembutuhkan bahan yang dapat ia olah menjadi 

makanan yang dapatmembuat dia tidak letih dalam menjalankan aktivitas 

kehidupannya ataudapat dikatakan manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan 

sebagai bahanuntuk membuat olahan dari kulit ia dapat makan dan dapat 

menambahenergi tubuhnya yang akan habis,hewan juga membutuhkan manusia 

namunada juga hewan yang hidup di alam liar sehingga tidak membutuhkan bantuan 

manusia dalam hidupnya. Makhluk hidup yang diciptakan AllahSWT. diciptakan 

untuk tetap bertasbih dan bersujud kepada-Nya.,apakah itumanusia,hewan maupun 

tumbuhan. Semuanya tetap harus mematuhi perintah dari Tuhan-nya dan menjauhi 

segala larangannya. Terkhusus bagimanusia sebagai khalifah di muka bumi ini. 

Manusia perlu menghindarisetiap perbuatan/sikap dan sifat yang berdampak negatif, 

tidak memakanmakanan yang telah dilarang dalam agama.Maka dari itu, manusia 

harusselalu mengingat hal-hal yang dilarang dalam agamanya. 
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Pembahasan. 

 Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu 

produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-

obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang 

tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat 

perlindungan dari negara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur 

tentang Hak-hak konsumen. Pasal 4 huruf a menyatakan hak konsumen atas 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau 

jasa., Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a tersebut konsumen muslim berhak atas produk 

yang memberi rasan aman, nyaman dan tenteram. Oleh sebab itu pelaku usaha dalam 

memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, 

maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui 

LPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo 

halalnya pada produk. Selanjutnya Pasal 4 angka c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi 

yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa. Merujuk pada 

Pasal 4 huruf c tersebut untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang 

tidak halal, pelaku usaha dalam memproduk barang/ dan atau jasa untuk 

diperdangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa 

produk yang diperdagangkkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan 

logo sertifikat halal MUI. Tujuan Logo sertifikat halal MUI adalah memberi 

perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang 

tidak halal. Mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal. 

 Menurut para ahli kebutuhan dibagi menjadi tiga jenis yakni kebutuhan 

primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer ini disebut juga sebagai kebutuhan 

alamiah karena kebutuhan ini erat kaitannya dengan kodrat kita sebagai manusia. 

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi demi 

kelangsungan hidup manusia, kebutuhan primer juga disebut kebutuhan pokok 

karena apabila kebutuhan primer tidak dipenuhi kelangsungan hidup manusia akan 

terganggu. 

  Contohnya : makan, minum, pakaian, tempat tinggal. 2 Kebutuhan sekunder 

adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Kebutuhan 

sekunder merupakan kebutuhan pelengkap kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. 

Kebutuhan sekunder setiap orang berbeda-beda.  

 Contohnya : prabot rumah tangga, radio, pendidikan, tas, sepeda motor, meja, 

kursi, alat tulis, alat olah raga. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dapat 

dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi dengan baik. Pada 

umumnya pemenuhan kebutuhan tersier dilakukan oleh orang-orang yang 

berpenghasilan tinggi dan biasanya digunakan untuk status sosial, misalnya Rumah 

mewah, perhiasan, berlian, dan mobil mewah. Menurut W.A. Marsum dalam 

bukunya : “Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara 

komersial, yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamu, baik 

kegiatan makan dan minum”. 

  Pengertian Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti 

disahkan,diizinkan,dan diperbolehkan. Pada prinsipnya semua makanan dan 

minuman yang asd di duniaini halal semua untuk dimakan dan diminum kecuali ada 

larangan dari Allah yaitu yang terdapat dalam Al Qur‟an dan yang terdapat dalam 
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hadist Nabi Muhammad SAW.Tiap benda di permukaan bumi menurut hukum 

asalnya adalah halal kecuali kalau ada larangan secara syar‟i. Dalam sebuah hadist 

Rosulullah SAW pernah ditanyapara sahabat tentang hukum minyak sapi (samin), 

keju, kulit binatangbeserta bulunya untuk perhiasan maupun untuk tempat duduk. 

 Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun belum ada kajian akademik 

yang secara khusus mengkaji mengenai peran sertifikat halal pada usaha rumah 

makan Ulu Juku’ Makassar, namun demikian penyusun banyak menemukan 

beberapa penelitian yang memfokuskan diri pada penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya tulis 

ilmiah lainnya. 

1 Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Abd. Rahman Arief dalam 

bukunya: “Restoran adalah suatu industri yang tidak terbatas, yaitu yang melayani 

makan dan minuman kepada semua orang yang jauh dari rumahnya“ 

.2 Berdasarkan pernyataan dari kedua ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

restoran merupakan suatu tempat atau industri yang tidak terbatas dan memberikan 

pelayanan yang baik kepada semua tamunya baik itu kegiatan makan dan minum 

tamunya. 

 

Tantangan  

Tantangan dalam KBBI yaitu, hal atau objek yang menggugah tekad untuk 

meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; rangsangan (untuk bekerja lebih giat 

dan sebagainya). Indonesia merupakan pasar yang besar dan cukup diperhitungkan 

di negara ASEAN, dengan adanya MEA akan menjadikan tantangan bagi pelaku 

usaha di Indonesia karena dengan terbukanya pasar antara negara-negara ASEAN ini 

akan menambah persaingan yang cukup ketat. (Mega Komala Sari, 2019). 

 

Sertifikasi Halal 

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

yang menyatakan kehalalan suatu produk. Dikeluarkan melalui Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM) dan komisi fatwa telah berikhtiar 

untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui 

instrumen sertifikat halal.”20 Sertifikat halal selain sebagai perlindungan konsumen 

dari berbagai macam makanan yang tidak layak sesuai syari’at islam khususnya 

indonesia yang mayoritas agama islam, juga mendorong kompetisi dan menjadi 

keunggulan,sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di 

perdagangan internasional.Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, 

obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu 

produk sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Sertifikat halal 

ini dapat digunakan untuk pembuatan label halal. Komitmen Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dalam rangka secara terus-menerus melakukan penelitian dan 

selanjutnya memberikan label halal terhadap berbagai jenis makanan, kosmetik dan 

daging olahan yang beredar di masyarakat dalam berbagai kemasan secara kontinu 

terus dilaksanakan dalam upaya memberikan kepastian status makanan yang akan 

dikonsumsi dan produk kosmetik yang akan dipakai. UU No. 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengatur tentang kehalalan dalam Pasal 58 

yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya 

melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan 
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registrasi dalam rangka menjamin produk makanan dan minuman halal. Kemudian 

dikenal ada Sistem Jaminan Halal (SJH) yaitu sebuah sistem yang mengelaborasi, 

menghubungkan, mengakomodasi dan mengintegrasikan konsep-konsep syariat 

Islam khususnya terkait dengan halal dan haram, etika usaha dan manajemen 

keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan serta implementasi dan 

evaluasinya pada suatu rangkaian produksi atau olahan bahan yang akan dikonsumsi 

umat Islam. Prinsip sistem jaminan halal pada dasarnya mengacu pada konsep Total 

Quality Manajement (TQM) yaitu sistem manajemen kualitas. terpadu yang 

menekankan pengendalian kualitas pada setiap lini. Sistem jaminan halal harus 

dipadukan dalam keseluruhan manajemen yang berpijak pada empat konsep dasar, 

yaitu komitmen yang kuat untuk memenuhi permintaan dan persyaratan konsumen, 

meningkatkan mutu produksi dengan harga yang terjangkau, produksi bebas dari 

kerja ulang serta bebas dari penolakan dan penyidikan. (Mega Komala Sari, 2019) 

 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan 

bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU 

tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak 

perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik 

langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. 

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Di dalam 

Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM 

seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. (Mega 

Komala Sari, 2019) 

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan dengan 

mengunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman. Bahan hukum 

sekunder berupa buku-buku, pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan 

perlindungan hak konsumen Jenis penelitian kualitatif bersifat yuridis normatif. 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan dianalis secara sistematik, 

ilmiah untuk menjawab rumusan masalah. 

  

Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam 

sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul 

diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat atau 
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kombinasinya. Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan.40 Alasan 

yang melatarbelakangi mengambil jenis penelitian deskriptif adalah untuk 

memberikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian. 

Secara sistematis dan akurat mengenai sifat populasi atau daerah tertentu, 

yaitu untuk memberikan gambaran fakta kendala yang terjadi. Penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tekhnik pengumpulan 

data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data yang bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.41 Untuk itu, dalam penelitian ini, permasalahan yang diangakat adalah 

tentang peluang dan tantangan sertifikasi halal produk makan UMKM di Kota Jambi 

dan berfokus pada faktor penyebab produsen kecil menengah makanan tidak 

memiliki sertifikat Halal. Teknik penentuan subjek adalah menggunakan purposive 

sampling. Purposive sampling dilakukan dengan mengambil Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang 

dimiliki oleh sampel itu. Yakni UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal dan 

yang belum memiliki sertifikasi halal produknya, yang bertempat di kecamatan 

Telanai Pura, Danau teluk, dan Kota Baru Kota Jambi. (Mega Komala Sari, 2019) 

 

Jenis Dan Sumber Data  

Secara umum jenis dan sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua 

bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok yang 

diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun 

dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di 

lapangan. Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan 

seterusnya. Adapun data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang 

diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh 

dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentik, karena 

sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.43 Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pertanyaan yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dari yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau literatur-literatur kepustakaan seperti 

bukubuku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. (Mega Komala 

Sari, 2019) 

 

Instrumen Pengumpulan Data  

 Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis. Berkaitan dengan bagaimana data dalam penelitian ini diperoleh. 

Metode atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. 

 

Kesimpulan. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka 

penulis selaku peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 



352 

1. Sertifikat halal sangat penting kebaradaanya pada usaha rumah makan, karena 

dengan adanya sertifikat halal tersebut pengunjung akan merasa lebih tenang dan 

nyaman pada saat memesanmakanan tanpa rasa khawatir akan apa yang akan mereka 

konsumsi, terutama konsumen muslim yang memiliki pemahaman aqidah yang 

mendalam mengenai halal dan haram suatu makanan apabila dikonsumsi, karna 

adanya jaminan yang diberikan MUI dalam bentuk sertifikat halal ini. 

2. Peran sertifikat halal pada produk makanan dan minuman halal yang ada di kota 

Makassar dalam meningkatkan pelanggan sangatlah besar, karena banyak dari 

pelanggan yang memang sengaja mencari produk makanan yang memiliki sertifikat 

halal dengan alasan adanya jaminan kehalalan yang ditawarkan oleh perusahaan 

produk makanan kepada para pelanggan muslim dalam bentuk sertifikat, dan tidak 

dapat pula dipungkiri bahwasanya banyak juga pelanggan dari kalangan non muslim 

yang tertarik akan sertifikat halal yang ada padaa perusahaan makanan dan minuman 

halal yang ada di kota Makassar. 

3.Manfaat pemberian sertifikat halal adalah untuk melindungi konsumen muslim 

terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman dan 

nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena 

tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang 

diharamkan sesuai syariat Islam.  
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#40 

Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya 

Perlindungan Konsumen Bagi Mayoritas Umat Islam 
Resti Wulandary Muchlis, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Muslim Indonesia sangat peduli terhadap konsumsi makanan halal. Namun 

demikian, permintaan terhadap makanan halal belum tentu searah dengan jumlah 

penduduk muslim. Oleh karena itu, terdapat signifikansi penelitian tentang perilaku 

konsumen dalam mengkonsumsi makanan halal. Studi ataupun literatur terkait 

khususnya mengenai peranan agama terhadap perilaku konsumen masih minim. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan berguna bagi masyarakat baik 

sebagai konsumen dan produsen, serta pemerintah maupun pihak terkait lainnya 

sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan terkait industri halal khususnya produk 

makanan olahan. Tulisan ini terutama bertujuan untuk mengkaji perbandingan 

perilaku konsumen muslim terhadap produk halal yang berada di area mayoritas dan 

minoritas muslim, ditinjau dari faktor determinan dan aspek religiusitasnya  

 

Pendahuluan 

Dengan kemajuan di sektor ekonomi saat ini kegiatan ekonomi mulai 

meningkat, masyarakat berlomba-lomba untuk menciptakan usaha guna memenuhi 

kebutuhan ekonomi yang semakin besar.Salah satunya melalui jalan perdagangan 

produk makanan yang semakin beragam. Sebagai seorang muslim tentu saja 

diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal2 . Seperti yang dijelaskan di dalam 

firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halalArtinya : “Hai 

sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-lahkan setan; karena sesungguhnya setan itu 

adalah musuh yang nyata bagi mu” (QS. Al-Baqarah [2] : 168. 

 

Tujuan 

     Untuk mengetahui kehalalan produk makanan untuk konsumen   

 

Pengertian Produk Makanan 

     Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dari sisi 

bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung sepanjang manusia itu masih 

hidup, dan yang terpenting dalam menjanjikan makanan dan minuman sebagi lahan 

bisnis berusaha keras jangan sampai tercampur unsur yang merugikan orang lain 

(beracun, kadarluarsa dan haram).15 Makan merupakan aktifitas yang dipandang dari 

segi dzat dan hakikatnya adalah tunggal. Adapun jika disebut buruk, maka hal 

tersebut hanyalah karena membawa implikasi buruk, atau memang sebab-sebabnya 

buruk. 16 Pada hakikatnya mengkonsumsi daging babi atau darah sama dengan 

mengkonsumsi nasi. Tetapi daging babi dan darah diharamkan karena membawa 

pengaruh yang amat buruk.Menurut hukum Islam, secara garis besar perkara (benda) 

haram terbagi men-jadi dua, haram li-zatih dan haram li-gairih. Kelompok pertama, 

subtansi benda tersebut diharamkan; sedangkan yang kedua, subtansi bendanya halal 

(tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh 
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ajaran Islam. 17 Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi dua. Pertama, 

bendanya halal tapi cara penangananya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misalnya 

kambing yang tidak dipotong secara syar‟i, sedangkan yang kedua, bendanya halal 

tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil 

korupsi, menipu dan sebagainya. Mengenai benda haram ini di jelaskan, antara lain 

dalam firman Allah.18 Barang yang haram karena sifat-sifatnya atau sebab 

memperolehnya atau oleh sebab keduanya, tidak dapat dihalalkan lagi. Sebaliknya 

barang yang telah halal karena sifat-sifatnya, maka tidak dapat diharamkan kecuali 

berdasarkan cara (sebab) memperolenya.19 Produk halal menjelaskan bahawa 

produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat.20 

Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label 

dan Iklan Pangan menyatakan bahwa : “Panganan halal adalah pangan yang tidak 

mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat 

Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan 

bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui 

proses rekayasa genetik dan iridasi pangan, dan yang pengelolaanya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum agama Islam”. Setiap musim meyakini bahwa Islam adalah 

salah satu agama yang membawa petunjuk kebaikan bagi umat manusia.Islam 

memberikan petunjuk kepada manusia dalam setiap kehidupannya termasuk dalam 

hal makanan.Seorang Muslim harus memakan makanan yang sehat dan halal.Halal 

adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksaan. 24 

Kehalalan untuk melakukan atau memakan sesuatu telah ditetapkan secara jelas 

dalam nash Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. 25 Halal dapat ditinjau dari segi 

pandangan hukum dan thayyib yaitu yang melekat pada materi (Produk).Oleh karena 

itu halal harus mencakup dua aspek, yaitu halal secara lahiriah dan batiniah.Halal 

secara lahiriah dikaitkan dengan yang dapat diketahui dengan panca indera, 

khususnya penglihatan, penciuman dan pendengaran.Menyangkut status kesehatan, 

pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Di samping itu, peralatan yang dipergunakan 

pada proses pembuatan produk tersebut tidak digunakan juga untuk mengolah suatu 

bahan yang haram. Jenis bahan baku, pekerja dan teknik mengerjakan harus 

memenuhi kriteria halal. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk halal, dijelaskan bahwa produk merupakan barang dan/ jasa yang 

terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, 

produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 

 

Standardisasi Produk Halal Dalam Islam 

       Dalam Proses pengelolaan produk halal yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi fatwa halal adalah sebagai 

berikut : a. Khamr 1) Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, 

makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram 2) Minuman yang termasuk 

dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol (C2H5OH) 

minimal 1%. 3) Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis. 4) 

Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang 

direkayasa adalah haram atas dasar سد الذريعة) preventif), tapi tidak najis. 5) Minuman 

keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% 

termasuk kategori khamr. 6) Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila 
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memabukkan. b. Ethanol, fulse oil, ragi, dan cuka 1) Ethanol yang merupakan 

senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr adalah suci. 2) Penggunaan 

ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr 

untuk proses produksi industri pangan hukumnya: a) Mubah, apabila dalam hasil 

produk akhirnya tidak terdeteksi. b) Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya 

masih terdeteksi. c) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang 

berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram. d) Fusel 

oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci. e) Fusel oil yang berasal dari 

khamr adalah haram dan najis. f) Komponen yang dipisahkan secara fsik dari fusel 

oil yang berasal dari khamr hukumnya haram. g) Komponen yang dipisahkan secara 

fsik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga 

berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci(استحالة( h) Cuka yang berasal 

dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal 

dan suci. i) Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci 

sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci. c. 

Pemotongan hewan 1) Penyembelih adalah orang yang beragama Islam dan akil 

balig. 2) Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan cara : a) Membaca 

basmalah saat menyembelih b) Alat (perkakas) menyembelih, yaitu semua barang 

tajam, melukakan, besi, bambu, atau lain-lainnya kecuali gigi dan kuku, begitu juga 

segala macam tulang.26 c) Memotong sekaligus sampai putus saluran per-nafasan/ 

tenggorokan (hulqum), saluran makanan (mari‟), dan kedua urat nadi (wadajain); dan 

d) Pada saat penyembelihan, hewan tersebut harus masih hidup. 3) Pada dasarnya 

pemingsanan hewan (stunning) hukumnya boleh dengan syarat : tidak menyakiti 

hewan yang bersangkutan dan sesudah di-stunning statusnya masih hidup (hayat 

mustaqirrah).27 4) Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi 

ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh. d. 

Penggunaan nama dan bahan 1) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama 

dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan 

kebatilan. 2) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-

simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang 

diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi („urf) dan 

dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, 

bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao. 3) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan 

bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbukan rasa/aroma 

(flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, 

bacon flavour, dll. 

 

Perlindungan Konsumen 

     Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.28 Definisi konsumen berangkat dari 

pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi 

atau tidak.29 Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada perorangan 

saja tetapi juga menyangkut suatu badan hukum.30 Perlindungan konsumen adalah 

istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan 

kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari halhal yang 

merugikan konsumen itu sendiri.31 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang 
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Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, perlindungan 

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen.32 Kepastian hukum untuk melindungi 

hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan 

harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak 

konsumen. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen beserta 

perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan 

mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan 

atau dilanggar oleh pelaku usaha. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen 

berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan 

konsumen serta kepastian hukum. 

 

Tujuan Perlindungan Islam  

     Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan: a. Meningkatkan kesadaran, 

kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri b. Mengangkat 

harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif 

pemakaian barang dan/atau jasa. c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam 

memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. d. Menciptakan 

sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan 

keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. e. Menumbuhkan 

kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga 

tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. f. Meningkatkan 

kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang 

dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 34 

Dengan adanya tujuan tersebut diharakan pelaku usaha dapat memberikan 

perhatiannya akan hak-hak yang dimiliki konsumen, khususnya terkait hak atas 

kesehatan.35 Dalam hal ini pelaku usaha diharapkan dapat menghindari 

kemungkinan terjadinya peristiwa yang disebabkan tidak dihindarinya hal-hal yang 

dilarang oleh pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan suatu 

produk. Untuk itu perlindungan konsumen diatur sedemikan rupa dengan cara: 

A. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum. b. Melindungi 

kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha c. 

Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. d. Memberikan perlindungan 

kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan. e. Memadukan 

penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan 

bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.36 Hukum perlindungan 

konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan 

melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan 

produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

Landasan Teori 

Fashion sudah menjadi bagian penting dari gaya, tren, dan 

penampilankeseharian kita. Menurut Soekanto, fashion memiliki arti suatu mode 
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yanghidupnya tidak lama, yang mungkin menyangkut gaya bahasa, perilaku, hobi 

terhadap model pakaian tertentu. Makna serupa juga diungkapkan oleh Lypovetsky, 

fashion merupakan sebentuk perubahan yang dicirikan oleh rentan waktu yang 

singkat, sehingga fashion (mode) merupakan kekuatan dalamkebangkitan 

individualitas dengan mengizinkan seseorang untukmengekspresikan diri dalam 

berpenampilan.Sedangkan, menurut Polhemus dan Procter istilah fashion kerap 

digunakan sebagai sinonim dari istilah dandanan, gaya dan busana dalam masyarakat 

kontenporer barat akhir-akhir ini. 

Menurut The Contemporary English Indonesian Dictionary Oleh drs.Peter 

Salim, fashion berarti mode, gaya, cara, busana, pakaian, bentuk, jenis,macam, dan 

pembuatan. Menurut The American Heritage Dictionary of Englishlanguage, oleh 

Houghton Mifflin Company di Amerika pada tahun 2004, fashiondidefinisikan 

sebagai : Gaya atau kebiasaan umum seperti dalam berperilaku atauberpakaian. 

Sesuatu seperti pakaian yang merupakan gaya sekarang.Karakteristik dari golongan 

atas, gaya atau mode, jalan atau cara. Sesuatu yang pribadi seringkali berkenaan 

dengan tabiat seseorang. Jenis atau variasi, macam,bentuk, wujud. 

Fashion merupakan isu penting yang mencirikan pengalaman hidup sosial. Oleh 

karena itu, fashion memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai sarana komunikasi, 

fashion bisa menyampaikan pesan artifaktual yang bersifat non-verbal. Fashion bisa 

merefleksikan, meneguhkan, mengekpresikan suasana hati seseorang. Fashion 

memiliki suatu fungsi kesopanan (modesty function) dan daya tarik. Sebagai 

fenomena budaya, fashion sesungguhnya bisa berucap banyak tentang identitas 

pemakainya. Fashion juga dapat digunakan untuk menunjukkan nilai sosial dan 

status, karena orang bisa membuat kesimpulan tentang siapa anda, kelompok sosial 

mana anda, melalui medium fashion. 

Banyaknya masyarakat yang gemar mengenakan busana muslim pada setiap 

aktivitasnya sehari-hari menjadikan busana muslim sebagai fashion dan lifestyle 

(gaya hidup). Lebih khusus busana muslim semakin digemari oleh perempuan 

muslim. Menurut Kess Van Dijk, fashion sebagai salah satu bagian dari seluruh 

rentan penandaan paling jelas dari penampilan luar yang dengannya menempatkan 

diri mereka terpisah dari yang lain dan diidentifikasi sebagai suatu bagian kelompok 

tertentu. Fashion bukan memuat sebuah nilai nyata dalam masyarakat, ketika fashion 

telah menjadi suatu konsumsi masyarakat maka hal itu hanyalah berdasar pada 

kebutuhan semu atau pseudo needs. Kebutuhan semu tersebut dapat mengaktualisasi 

kekayaan yang ada pada masyarakat. Seperti yang dikatakan Baudrillard, logika 

tandalah yang bermain di sini. Komoditas seperti busana muslimah tidak lagi 

diidetifikasiikan berdasarkan kegunaannya namun berdasar atas apa yang mereka 

maknai. 

 

Fashion Menurut Syariat Islam 

Busana muslim adalah pakaian atau busana yang dipakai semua umat Islam 

baik itu laki-laki (muslim) maupun perempuan (muslimah) dalam aktifitas 

keseharian. Busana muslim bertujuan untuk menutup aurat penggunanya yang tidak 

boleh (haram) dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya (mahram (mahramun) 

artinya lawan jenis yang haram dinikahi sementara atau selamanya).  

Dengan demikian busana muslim bukan hanya pakaian yang dipakai untuk keperluan 

kegiatan dan acara keagamaan saja seperti sholat, hari raya, hajatan dan sebagainya, 
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namun busana wajib yang harus dikenakan oleh setiap umat Islam dalam setiap 

aktivitasnya. Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perkembangan model 

busana muslim sangat pesat termasuk mengembangkan busana gamis dan busana 

daerah yang disesuaikan dengan busana muslim syar’i yaitu syarat-syarat yang wajib 

dipenuhi. Terlebih untuk busana muslimah karena biasanya beda model untuk aurat 

yang harus ditutup, dibandingkan dengan kaum pria yang biasanya sudah tertutup 

oleh pakaian yang dikenakannya. Sering kali kita mendengar istilah busana muslim 

syar'i yang pengertiannya sama dengan busana muslim namun ada beberapa syarat 

yang wajib dipenuhi serta mematuhi aturan dan adab berpakaian menurut tinjauan 

agama islam.  

Pertama, hal-hal yang berhubungan dengan potongan baju. Maka jahitlah 

pakaian wanita harus sesuai dengan apa yang harus digariskan Islam dalam masalah 

ini kemudian juga dalam pemakaiannya pada tubuh. Seperti :  

1. Hendaknya baju mencakup seluruh tubuh.  

2. Hendaknya baju tidak ketat yang menggambarkan lekuk-lekuk tubuh.  

3. Tidak menyerupai pakaian pria  

4. Tidak menyerupai busana kaum wanita kafir. 

Kedua, hal-hal yang berhubungan dengan busana. Islam lebih banyak memperhatikan 

busana wanita dibandingkan dengan busana pria. Sehingga islam menerapkan syarat-

syarat pola potongan busana dan tata cara memakai, juga memberlakukan syarat-

syarat model busana yang bisa dipilih kaum wanita14, di antaranya adalah : 

1. Hendaknya pakaian tidak sekaligus menjadi perhiasan secara sendirinya, 

maksudnya wanita dilarang mengenakan suatu baju bila mana baju tersebut 

berpotensi menarik perhatian kaum pria padanya. 

2. Hendaknya baju tidak transparan yang menggambarkan segala apa yang berada 

di dalamnya. 

3. Bukan baju syuhroh (Popularitas). 

 

Aurat  

Persolan fashion pada umumnya mengundang kontroversi di berbagai 

kalangan, munculnya ragam fashion yang beraneka macam bukanlah suatu masalah 

namun kosekwensinya disaat ditampilkan dan digunakan oleh kalangan perempuan 

khususnya muslimah justru mengumbar aurat, padahal perempuan diperintahkan oleh 

Islam untuk ditutup. 

Sejarah kehidupan umat manusia menurut sinyalemen al-Quran, setelah kasus 

penciptaan manusia dan segala diskusi antara malaikat dengan Tuhan, maka kasus 

pertama yang terjadi adalah kasus aurat dan fungsi perempuan. Menurut Dr. 

Muhammad Baltajiy, kemaksiatan Adam dan Hawa dengan memakan buah khuldi 

terkait dengan pengetahuan keduanya tentang memaknai aurat dan perhatian 

keduanya untuk menutupnya. 3 Di sisi lain, hukuman yang diturunkan oleh Allah 

kepada Adam dan Hawa atas kedurkahaan keduanya, pada dasarnya ingin 

mengajarkan kepada manusia betapa besar dan berartinya makna pakaian. 

     Fashion khususnya pakaian, demonstrasi bagian yang disebutkan dalam ayat 

merupakan trend, ironisnya, sikap dan tindakan seperti itu oleh sebagian orang 

dianggap sebagai bagian dari seni dan mode busana yang artistik dengan slogan, 

tubuh wanita itu indah, sehingga mengapa harus ditutupi. 
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Larangan untuk bersolek dan berhias sebagaimana perempuan-perempuan Jahiliah. 

Karena perempuan-perempuan Jahiliah tidak memperhatikan batas-batas aurat yang 

harus ditutupi. Bahkan dalam sejarah dijelaskan perempuan dalam bertawaf tidak 

menggunakan pakaian. 

 

Tujuan Hukum Islam 

Al-Syathibiy dan para ahli ushul pada dasarnya sepakat bahwa tujuan syariat 

atau tujuan Tuhan menetapkan syariat adalah untuk mashlahah (kemaslahatan). 

Tujuan inilah yang ditetap terwujud dalam segala hukum Islam, karena aspek ini 

berkaitan dengan hakikat tujuan syariat. Ini mengandung pengertian bahwa tidak ada 

satu hukum dalam Islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki, walaupun 

kemaslahatan itu tidak tanpak bagi sebagian orang. 

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa tujuan umum syariat dalam 

menetapkan hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, 

menarik manfaat dan menolak kemudharatan.Disinilah keistimewaan dan perbedaan 

antara hukum syariat dengan hukum sekuler. Hukum islam bertujuan untuk 

membangun kemaslahatan di dunia dan akhirat secara bersamaan, sedang hukum 

sekuler hanya untuk kebaikan di dunia semata. Masalah mengacu pada pemeliharaan 

terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa akal, harta dan kehormatan. Tanpa 

terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai mashlahah secara sempurna. Oleh 

karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan terhadap lima 

hal tersebut. Bahkan para ahli ushul mengakui bahwa mashlahah ini masih tetap 

terpelihara dalam setiap agama, meskipun dalam cara yang berbeda-beda sesuai 

dngan ajaran masing-masing. 

 

Pembahasan 

Dalam kaitanya penerapan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan 

konsumen, Islam menekankan bahwa pedagang dilarang untuk melakukan perbuatan 

yang dapat merugikan pihak konsumen. Pada prakteknya, pada empat dari lima 

pedagang yang ada di Pasar X kabupaten Lampung Timur belum menerapkan 

undang-undang perlindungan konsumen secara benar. Karena pedagang tersebut 

tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha.Selanjutnya pada empat 

konsumen memiliki kecenderungan untuk memiliki ketidakpedulian pada kejelasan 

informasi produk makanan yang dikonsumsinya hal ini dikarenakan rendahnya 

pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagi konsumen.Oleh karena itu dalam 

hasil penelitian yang peneliti kaji adanya kerugian yang dialami konsumen yang pada 

akhirnya juga dapat berpengaruh buruk bagi pedagang sebagai pelaku usaha.Maka 

dalam pembahasan tentang kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan 

konsumen dalam hal ini adalah pada produk olahan makanan yang diperdagangkan 

di Jalan Raya Way Bungur desa Tanjung Intan Pasar X kabupaten Lampung Timur 

harus diperhatikan. Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undagan 

yang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam 

mengkonsumsi produk halal tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia saja melainkan berbagai peraturan 

perundang-undangan dalam berbagai tingkatan. Maka perlu dilakukan pengkajian 

atas berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tentang cakupannya dalam 

memberikan perlindungan kepada konsumen. 
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Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pedagang makanan yang 

ada di Pasar X belum menerapkan standarisasi produk halal dan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dalam upaya untuk menjamin tercapainya perlindungan 

konsumen bagi umat muslim. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman dan 

kesadaran pedagang sebagai pelaku usaha maupun pembeli sebagai konsumen 

tentang standarisasi produk halal dan perlindungan konsumen.Dengan memenuhi 

standar produk halal sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 

tentang produk halal. Dapat menjamin terciptanya perlindungan konsumen 

khususnya konsumen muslim karena konsumen mendapat ketenangan dan rasa aman 

untuk terhindar dari bahaya mengkonsumsi produk berbahan non hala. Jaminan 

kehalalan produk makanan tidak hanya dapat menjamin terciptanya perlindungan 

konsumen bagi umat muslim, hal ini juga dapat mendorong iklim berusaha yang sehat 

dan melahirkan pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui 

penyediaan produk yang berkualitas dan memiliki daya jual tinggi 
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#41 

Analisis Perilaku Konsumen Tentang Produk Makanan Halal 

Di Makassar Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Adaptasi Di 

Masa New Normal 
Nur Khafifah, Muhammad Nusran 

 

Pengantar  

Penelitian ini mengungkap pengaruh sikap, norma subyektif dan persepsi kontrol 

perilaku konsumen terhadap minat beli konsumen terhadap produk halal dimasa 

pandemic seperti saat ini  yang berbasis pada Theory of Planned Behavior dari Ajzen 

(1991). Obyek penelitian yang dipilih adalah produk makanan yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan, yang sebelumnya dikenal sebagai produk yang telah mendapat 

sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun kemudian sampai dengan 

proses pengumpulan data ini dilakukan sertifikat halal tersebut tidak lagi tercantum 

dalam label kemasan produknya. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang 

menjelaskan tentang perkembangan industry halal khususnya di Kota Medan. Hasi l 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif makanan halal terhadap 

minat beli konsumen muslim/ perilaku konsumen 

 

Pendahuluan 

      Pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan yang tidak biasa dan belum pernah 

terjadi sebelumnya jadi diharapkan semua masyarakat agar pandai-pandai memilih 

makanan halal dimasa pandemik ini. Islam telah mengatur banyak hal mengenai halal 

dan haram di bidang makanan. Halal adalah sebuah konsep aturan prinsip agama 

Islam, yang digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu hal diijinkan atau dilarang 

untuk dikonsumsi oleh Muslim dengan dasar dari Al-Qur’an, Hadist, atau Ijtihad 

(kesepakatan ulama) (Salehudin, 2013). Dalam ajaran Islam, seorang muslim 

diajarkan untuk mengonsumsi makanan yang halal. Muslim dilarang mengonsumsi 

daging babi, alkohol, darah, daging mati dan daging yang tidak disembelih menurut 

hukum Islam (QS: Al-Baqarah : 173). 

Makanan adalah kebutuhan primer yang menunjang aktifitas fisik manusia. Dalam 

bidang gizi, makanan adalah bahan selain obat, mengandung zat-zat gizi dan atau 

unsur-unsur/ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh, dan berguna 

bila  dimasukkan ke dalam tubuh (Sunita,2001).Makanan tidak saja berfungsi sebagai 

pemasok tenaga, sumber pembangun tubuh, namun fungsi makanan juga sebagai 

sumber pengganti sel-sel tua yang usang dimakan usia (Sunita, 2001). 

Pengetahuan mengenai makanan halal sangat penting bagi masyarakat umum, 

terutama umat Islam, karena perilaku konsumen manusia sangat tergantung dari apa 

yang dimakannya (Sumarwan, 2010). Konsumen muslim mempunyai kadar 

kepatuhan terhadap syariat yang berbeda-beda, tergantung dari tingkat religiusitas 

mereka. Secara umum konsumen Muslim akan memiliki persepsi yang positif 

terhadap produk- produk makanan yang menggunakan pendekatan halal (Shafie dan 

Othoman, 2006). Dengan demikian seyogyanya pengetahuan tersebut menjadi 

persepsi yang kuat di benak penduduk Muslim di Indonesia. Bonne et al. (2006) 

dalam penelitiannya mengemukakan bahwa agama bisa mempengaruhi sikap dan 

perilaku konsumen secara umum, khususnya dalam keputusan pembelian makanan 

http://www.lusa.web.id/tag/unsur/
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dan kebiasaan makan. Penelitian yang dilakukan oleh Jeddi dan Zaiem (2010) 

memberikan hasil bahwa persepsi konsumen dalam menentukan label halal pada 

makanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

menentukan minat beli. 

     Tujuan Penelitian ini yaitu Untuk mengetahui perilaku masyarakat tentang produk 

halal, untuk mengetahui minat konsumen terhadap makanan halal di Kota 

Makassar,kesadaran halal berpengaruh positif signifikan terhadap variabel persepsi 

permintaan konsumen di Kota Makassar 

  

Makanan Halal 

   Makanan adalah segala seuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang 

diolah maupun tidak diolah, yang memiliki fungsi sebagai makanan dan minuman 

bagi konsumsi manusia.24 Sedangkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah nomor 

69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan menyebut bahwa makanan halal adalah 

pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk 

dikonsumsi umat islam, baik yang digunakan untuk bahan baku pangan, bahan 

tambahan pangan, bahan bantu dan penolong lainnya yang pengelolaanya dilakukan 

sesuai dengan ketentuan hukum agama islam. 

      Secara terminologi Kata halal berasal dari bahasa arab yang memiliki arti 

melepaskan dan tidak terikat, sedangkan secara etimoogi halal artinya sesuatu yang 

boleh dan dapat dilakukan karena bebas dari ketentuan-ketentuan yang melarangnya. 

      Makanan halal juga adalah makanan yang higienis, sehat dan aman.Direktur Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia 

(MUI), Lukmanul Hakim, juga mengatakan bahwa makanan halal itu adalah makanan 

sehat dan bernutrisi. Ia pun mengajak masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi makanan 

halal.  Terlebih saat virus COVID-19  mewabah, daya imun tubuh harus ditingkatkan. 

Salah satu caranya, kata dia, dengan mengonsumsi makanan halal. "Tentu halal dan 

tayibah itu pilihan sangat baik dalam kondisi pandemik ini.Makanan pada dasarnya 

adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram 

hukumnya untuk dikonsumsi. Melihat makna tersebut maka sebenarnya jangkauan 

halal dalam hal makanan adalah sangat luas karena bumi ini diciptakan oleh Allah 

dengan segala sesuatunya termasuk hewan dan tumbuhan yang merupakan sumber 

makanan bagi manusia.  

 

Kategori Makanan Halal 

Adapun makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa kategori dan seluruh 

kategori tersebut harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan 

halal Adapun kategori dan hal-hal tersebut antara lain: 

1. Halal Zatnya  

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan 

adalah zat nya atau bahan dasar makanan tersebut misalnya makanan yang 

berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. 

Adapun jika dalam makanan disebut terkandung zat atau makanan yang tidak 

halal maka status makanan yang tercampur tersebut adalah haram dan tidak boleh 

dikonsumsi oleh umat Islam. 

2. Halal cara memperolehnya 
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Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal maka 

makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. 

Makanan halal dapat menjadi   haram   apabila   diperoleh   melalui   hasil   

mencuri,   melalukan    perbuatan dan amalan penghapus dosa zina), menipu, 

hasil riba  dan bahaya riba dunia akhirat) dan maupun korupsi dan lain 

sebagainya. 

3. Halal cara memprosesnya 

Kategori halal yang harus dipenuhi selanjutnya adalah cara memproses makanan 

tersebut. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku 

yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu 

yang haram misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan 

haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk 

dikonsumsi maka makanan tersebut bisa menjadi haram. 

4. Halal cara menyajikan, mengantarkan serta menyimpannya 

Kategori halal yang terakhir adalah bagaimana makanan tersebut disimpan, 

diangkut dan disajikan sebelum akhirnya dikonsumsi. Ketiga proses tersebut 

dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram misalnya jika makanan 

disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan bersamaan 

dengan makanan dan diantar untuk tujuan yang tidak baik. 

 

Konsep perilaku konsumen 

 Perilaku konsumen (consumer behavior) menurut Peter dan Olson (2013) 

mendefinisikan perilaku konsumen sebagai dinamika interaksi antara pengaruh dan 

kesadaran, perilaku, dan lingkungan di mana manusia melakukan pertukaran aspek-

aspek kehidupan. Dengan kata lain, perilaku konsumen melibatkan pemikiran dan 

perasaan yang mereka alami serta tindakan yang mereka lakukan dalam proses 

konsumsi. Sementara itu dalam teori perilaku terencana (Theory of Planned 

Behavior), faktor utama dari suatu perilaku yang ditampilkan individu adalah intensi 

untuk menampilkan perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Intensi diasumsikan sebagai 

faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku. 

     Intensi merupakan indikasi seberapa keras seseorang berusaha atau seberapa 

banyak usaha yang dilakukan untuk menampilkan suatu perilaku. Sebagai aturan 

umum, semakin keras intensi seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin 

besar kecenderungan ia benar- benar melakukan perilaku tersebut. Intensi untuk 

berperilaku dapat menjadi perilaku sebenarnya hanya jika perilaku tersebut ada 

dibawah kontrol individu yang bersangkutan. Individu memiliki pilihan untuk 

memutuskan perilaku tertentu atau tidak sama sekali (Ajzen, 1991). Terdapat tiga 

prediktor utama yang memengaruhi intensi individu untuk melakukan suatu perilaku, 

yaitu sikap terhadap suatu perilaku (attitude toward the behavior), norma subjektif 

tentang suatu perilaku (subjective norm), dan kontrol perilaku persepsian (perceived 

behavior. 

 

Analisis  

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Metode penelitian 

https://dalamislam.com/doa-dan-dzikir/amalan-penghapus-doza-zina
https://dalamislam.com/landasan-agama/fiqih/pengertian-riba-menurut-islam
https://dalamislam.com/landasan-agama/fiqih/bahaya-riba
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terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode yang terstruktur 

untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan yang kemudian 

mudah dipahami publik secara umum. Berdasarkan pada permasalahan dan pokok 

bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe 

deskriptif. Tipe penelitian deskritif yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk 

memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan dan pada saat tertentu atau mengenai 

gejala yurudis yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dan di dalam 

tipe penelitiannya, Penelitian ini merupakan fasilitas untuk menambah pengetahuan 

dan memperkuat ilmu pengetahuan. Menurut teori di atas, bahwa tipe penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian 

digunakan untuk mengambarkan secara jelas, rinci dan sistematis tentang kriteria 

makanan kemasan yang halal, syarat dan prosedur sertifikasi halal produk pangan 

serta pengawasan BPJPH. Sumber data adalah tempat atau asal data itu diperoleh. 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur–literatur 

terkait yang menjadi tolak ukur terapan. Data sekunder terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; 

d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 924/Menkes/SK/VIII/1996 

tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label 

Makanan; 

e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi 

Fatwa Halal 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa bahan hukum atau literatur–literature yang 

menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian meliputi buku-buku 

ilmu hukum serta data– data yang diperoleh dari tempat kejadian. 

3. Bahan hukum tersier adalah Bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku penelitian hukum 

Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan mengkaji dan menelaah 

ketentuan-ketentuan normatif empiris sebagai sumber hukum menangani masalah 

pangan dan sertifikasi khususnya dalam masalah sertifikasi halal produk pangan. 

Ketentuan normatif yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa 

Halal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait serta didukung literatur, 

dan dokumen. Sedangkan penelitian empiris adalah pemberlakuan atau implementasi 

ketentuan normatif dalam praktik proses sertifikasi halal sebagai sahnya produk 

pangan dinyatakan halal bagi konsumen. 
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Pengumpulan Data 

Berdasarkan jenis data yang digunakan adalah ddata sekunder, maka metode 

pengumpulan data yang dipergunakan sebagai berikut Studi Pustaka (Library 

Research) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari 

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian. 

 

Pembahasan 

Pada analisis persepsi permintaan konsumen, sertifikat halal sangat 

berpengaruh terhadap permintaan masyarakat dalam membeli suatu barang. Misalnya 

saja, keinginan seseorang untuk membeli suatu barang akan berkurang ketika tidak 

terdapat label halal dari MUI. Masyarakat di Makassar pada umumnya sudah terbiasa 

untuk mengecek tanda halal pada suatu produk tertentu, misalnya mie instan, jajanan, 

dan lain sebagainya. Pada penelitian lain disebutkan bahwa Variabel sertifikasi halal 

dinyatakan berpengaruh signifikan yang Hal ini berati bahwa sertifikasi halal yang 

dimiliki tiap konsumen memiliki peranan penting terhadap minat beli perilaku 

konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa variabel sertifikasi halal berpengaruh 

positif terhadap minat beli. Minat beli dipengaruhi oleh sertifikasi halal. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian Aziz dan Vui (2012) yang berjudul “The Role of Halal 

Awareness, Halal Certification and Marketing Components in Determining Halal 

Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation 

Modeling Approach”. Penelitian tersebut menemukan bahwa sertifikasi halal halal 

berpengaruh positif terhadap minat pembelian produk halal 

 

Pengaruh Kesadaran Halal terhadap Minat Beli 

Kesadaran halal sudah semakin marak dan disadari oleh masyarakat muslim 

pada masa sekarang ini. Berita-berita yang banyak menampilkan produk-produk 

tidak halal menjadi bukti bahwa kesadaran halal masyarakat muslim semakin 

meningkat. Pada penelitian yang lain disebutkan bahwa Variabel kesadaran halal 

dinyatakan signifikan yang Hal ini berati bahwa kesadaran halal yang dimiliki tiap 

konsumen memiliki peranan penting terhadap minat beli, variabel kesadaran halal 

berpengaruh positif terhadap minat beli. Minat beli dipengaruhi oleh kesadaran halal. 

Hal tersebut sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Yunus, Rashid, Ariffin, 

dan Rashid (2014) berjudul “Muslim’s Purchase Intention towards Non64 Muslim’s 

Halal Packaged Food Manufacturer”. Penelitian tersebut menemukan bahwa halal 

awareness (kesadaran halal) mempengaruhi minat pembelian konsumen muslim pada 

produk halal. 

 

Pengaruh Bahan Makanan terhadap Minat Beli 

Bahan makanan berpengaruh penting dalam memberikan petunjuk tentang hala dan 

haramnya suatu barang. Ingredients atau komposisi yang menampilkan bahan makan 

bisa memudahkan konsumen untuk meneliti apakah produk makanan yang akan 

dibeli memiliki unsur haram atau tidak Penelitian menunjukkan bahwa variabel bahan 

makanan dinyatakan signifikan. Hal ini berati bahwa komposisi bahan yang 

terkandung dalam produk memiliki peranan penting terhadap minat beli. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel komposisi makanan berpengaruh positif terhadap minat 

beli. Minat beli dipengaruhi oleh komposisi makanan. Hal tesebut sesuai dengan teori 
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Yunus, Rashid, Ariffin, dan Rashid (2014) berjudul “Muslim’s Purchase Intention 

towards Non-Muslim’s Halal Packaged Food Manufacturer”. Penelitian tersebut 

menemukan bahwa bahan makanan yang terdapat dalam produk mempengaruhi 

minat beli konsumen muslim pada produk halal. 

Analisa hukum terhadap sertifikasi serta label halal pada makanan kemasan 

yakni pemerintah melalui LPPOM serta Fatwa MUI mewajibkan produsen/pelaku 

usaha untuk melakukan pendaftaran sertifikasi makanan kemasan serta label halal 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal. Hal ini sesuai 

dengan alasan hukum dalam syariat Islam bahwa kehalalan suatu produk makanan 

merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dan untuk melindungi konsumen 

muslim terhadap produk yang tidak halal. Label halal merupakan hak konsumen 

muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara, karena konsumen muslim 

berhak memperoleh jaminan produk makanan dan minuman yang halal, dan berhak 

atas rasa aman dan nyaman untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman 

yang halal serta menghindari keraguan produk terindikasi dari hal- hal yang 

diharamkan sesuai syariat Islam.  

 

Kesimpulan 

1 Variabel sertifikasi halal berpengaruh positif signifikan terhadap variabel persepsi 

permintaan konsumen di Kota Makassar 

2 Variabel kesadaran halal berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

persepsi permintaan konsumen di Kota Makassar. 

3 Variabel bahan makanan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi 

permintaan konsumen di Kota Makassar. 
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Pengantar 

Paper ini bertujuan untuk mengetahui implikasi sertifikasi halal bagi bisnis 

produk halal di Sulawesi Selatan. Isu halal telah menjadi tren global yang ditandai 

dengan hadirnya lembaga-lembaga sertifikasi halal diberbagai belahan dunia. Paper 

ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melalui peninjauan pustaka 

yang relevan dan pengamatan praktik pelaksanaan sistem jaminan halal di Indonesia. 

Data diperoleh melalui jurnal, buku, majalah, koran, media elektronik, seperti website 

resmi LPPOM MUI dan komunikasi pribadi dengan narasumber yang kompeten. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi produk halal memiliki implikasi 

positif dalam membangun iklim bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen sertifikasi 

halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi 

instrumen etika bisnis. Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan 

keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan 

halal global. 

 

Pendahuluan 

Pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk guna pakai merupakan bagian 

dari kebutuhan hidup. Semua kebutuhan tersebut harus terpenuhi secara baik, cukup, 

aman, bermutu, dan bergizi. Dari aspek harga, produk kebutuhan juga harus 

terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selain itu produk-produk kebutuhan tidak 

boleh bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk 

memenuhi semua hal tersebut perlu adanya suatu sistem produksi yang memberikan 

jaminan dan perlindungan, baik bagi produsen maupun konsumen. Di sisi lain, para 

pelaku usaha di bidang produk kebutuhan hidup juga harus memiliki rasa tanggung 

jawab terhadap produk-produk yang disebar-luaskan. Baik itu berkaitan dengan 

kesehatan maupun kehalalan produk.  

Masyarakat juga berhak mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas 

mengenai setiap komposisi produk yang disajikan sebelum membeli dan 

mengkonsumsi. Informasi tersebut terkait dengan asal bahan, keamanan, mutu, 

kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan sehingga masyarakat dapat 

mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Akses informasi 

adalah bagian terpenting dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi bagi 

konsumen yang di dalamnya mengandung makna adanya kepastian hukum 

sebagaimana tujuan yang digariskan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap 

konsumen. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pengolahan 

produk telah berkembang dengan sangat cepat. Dengan memanfaatkan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, pengolahan produk kebutuhan hidup telah 

menggunakan berbagai bahan, baik yang berasal dari bahan halal maupun haram, 

baik disengaja maupun tidak disengaja. Adanya bahan tambahan produk dari 

berbagai bahan dasar terutama berupa ekstrasi dari bahan hewani telah 

mengakibatkan percampuran antara bahan halal dan yang tidak halal. Adanya 
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percampuran bahan dalam produk mengakibatkan produk kebutuhan berubah 

menjadi tidak halal. Dengan adanya pemanfaatan bahan-bahan tidak halal dalam 

berbagai produk kebutuhan hidup maka produk-produk yang beredar di masyarakat 

belum terjamin kehalalannya meskipun pelaku usaha sudah menyatakan halal pada 

produk yang dipasarkan. Hal ini karena untuk mengetahui kehalalan dan kesucian 

suatu produk olahan diperlukan kajian dan pengetahuan khusus multidisiplin, seperti 

pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan 

pemahaman tentang syariat.  

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yang 

tentu saja berkepentingan dengan peredaran produk yang aman dan berstandar halal. 

Sebab secara otomatis kaum muslim menjadi konsumen terbesar di negeri ini di 

samping menjadi incaran dan target impor negara-negara lain. Maka itu sepatutnya 

konsumen dalam negeri mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian 

tentang kehalalan produk pangan yang beredar. Kedudukan konsumen dihadapan 

para pelaku usaha pada umumnya memang sangat lemah. Konsumen menjadi objek 

dari aktivitas bisnis para pelaku usaha melalui promosi, iklan dan cara penjualan serta 

penerapan perjanjian-perjanjian standar yang acapkali secara sengaja merugikan 

konsumen. Lemahnya posisi konsumen menjadi sasaran empuk bagi para pebisnis 

yang acapkali mengelabuhi konsumen melalui produk-produk yang ditawarkan. 

Dengan proses peredaran produk yang cepat disinyalir para pebisnis memiliki ruang 

gerak yang bebas dalam memberikan produk yang tidak sepatutnya. Oleh karena itu, 

pemerintahan harus turun tangan memberikan perlindungan kepada masyarakat 

konsumen. Produk berstandar halal sudah seharusnya menjadi bagian integral yang 

tak terpisahkan dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya 

standar-standar dan kualitas baku internasional untuk mendapatkan kepercayaan dari 

konsumen lintas negara. Dengan demikian aliran barang, jasa, modal, ilmu 

pengetahuan antar negara menjadi makin mudah. Perdagangan internasional 

berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian antar negara tersebut yang dapat 

menciptakan iklim kondusif yang saling menguntungkan dari perdagangan timbale 

balik, bahkan lebih efesien dalam memproduksi dan memasarkan barang. Banyak 

pakar yang menyimpulkan bahwa manfaat perdagangan lintas negara melampaui 

manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah. Memenuhi kebutuhan hidup halal 

merupakan hak dasar bagi setiap muslim. Hal ini bukan saja berhubungan dengan 

keyakinan beragama, tetapi juga berkaitan dengan dimensi kesehatan, ekonomi, 

keamanan dan kebutuhan ibadah. Sebagai Negara berpenduduk mayoritas muslim, 

tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam 

pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) 

juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepadakonsumen. Untuk 

kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif Negara dalam pengaturan 

sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan negara dalam 

menjalankan instrumen bisnis di antaranya melalui regulasi. 

Di sisi lain, gaya hidup halal (halal lifestyle) belakangan ini menjadi trend yang 

mendunia, tidak hanya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi 

juga di negara berpenduduk mayoritas non muslim. Kesadaran pemenuhan 

kebutuhun halal meningkat di kancah global seiring dengan menggeliatnya wisata 

halal global yang tidak melulu terbatas pada sektor destinasi wisata yang berkait situs 

keislaman (religi) tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan wisata itu 



370 

sendiri. Perusahaan berskala multinational corporation saat ini telah menerapkan 

sistem halal, sebut saja seperti Japan Airlaines, Singapore AirLines, Qantas, Chatay 

Pacific (Hong Kong), America Airlines menyediakan menu halal (moslem meal). 

Gejala ini juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan 

negara-negara Amerika Latin. Khusus Jepang, negara ini memiliki perhatian sangat 

serius terhadap pengembangan tren halal, salah satu indikasinya dengan digelarnya 

Japan Halal Expo yang selalu ramai sehingga cukup berhasil menyedot perhatian dan 

minat pelbagai pihak. Japan Halal Expo adalah pameran berskala besar yang memuat 

produk halal buatan Jepang. Tercatat, saat ini sudah ada 350 restoran di Jepang yang 

telah menyediakan makanan halal, 54 di antaranya adalah restoran khusus makanan 

Negara tersebut. Menyediakan pangan halal dan aman adalah bisnis yang sangat 

prospektif, karena dengan melalui sertifikasi dan label halal dapat mengundang 

pelanggan loyal yang bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non 

muslim. Sebaliknya bagi produsen yang tidak memberikan keterangan halal yang 

memasarkan produknya di negara seperti Indonesia yang berpenduduk mayoritas 

muslim, produknya kurang diminati sehingga merugikan pelaku usaha sendiri. 

Pangan halal bagi muslim itu terbukti berkualitas dan sangat baik untuk 

kesehatan tubuh manusia. Adanya sertifikasi-labelisasi halal bukan saja bertujuan 

memberi ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi 

pelaku usaha. Apalagi dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, 

sertifikasi-labelisasi halal pangan makin diperlukan. Oleh karenanya, mengapa 

industri halal ini memiliki peluang besar untukikut bersanding dalam memberikan 

pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan sehat. Industri halal pun sudah banyak 

diterapkan di negara islam lainnya, dan ada beberapanegara non islam yang telah 

melaksanakan industri halal ini. Karena industri halal tak hanya diberikan kepada 

konsumen Islam, kepada non Islam pun bisa. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme atau interpretatif. Metode ini digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen yang valid. Teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian 

ini termasuk jenis studi lapangan dan pustaka. Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi 4 macam, yaitu dengan cara 

melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Dalam penelitian ini 

keempat teknik pengumpulan data tersebut dipergunakan. Langkah observas 

terstruktur dilakukan dalam penelitian ini sebab fokus penelitian telah ditentukan, 

yaitu bagaimana implikasi sertifikasi halal bagi bisnis produk halal di 

Indonesia.Observasi dalam penelitian ini dilakukan di MUI dan LPPOM MUI Pusat. 

Observasi bermanfaat untuk menemukan hal-hal yang tidak terungkap melalui 

dokumen. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait di Komisi Fatwa 

MUI dan LPPOM MUI. Pengumpulan data berupa dokumentasi yang dimaksud 

dalampenelitian ini adalah berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, gambar, 

tulisan, atau karya dari seseorang. Dokumen dalam bentuk tulisan bisa berupa catatan 

harian,. 
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Pembahasan 

Sertifikasi halal merupakan tanda bukti bahwa produk yang diperjualbelikan 

telah memenuhi syarat kehalalan yang ditetapkan oleh fatwa MUI. Meningkatnya 

populasi kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu potensi pemasaran yang 

sangat besar. Terutama kaum muslim yang mencapai 87%dari total penduduk dalam 

negeri. Secara bertahap, beberapa produsen barang mulai mengarahkan pemasaran 

khusus menyasar muslim kelas menengah, dan tak segan memberikan jaminan halal 

melalui sertifikasi halal. Dengan demikian, sertifikasi halal memberikan manfaat 

yang besar bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Beberapa manfaat 

tersebut di antaranya sebagai berikut. 

1. Sertifikat Halal Menjamin Keamanan Produk yang Dikonsumsi 

Untuk mendapatkan sertifikat halal harus melalui tahapan yang ketat, dimulai dari 

awal produk tersebut diproduksi hingga produk tersebut terjual, itu semua tidak 

terlepas dari penilaian untuk sampai mendapatkan sertifikasi halal. Prosedur 

sertifikasi halal yang ketat, membuat kita menyakini bahwa produk atau barang kita 

terjamin kehalalannya dan untuk dikonsumsi atau dipakai. Dengan memiliki 

sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang terpecaya, tentunya ini 

meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat akan produk tersebut. Sistem 

jaminan halal mempersyaratkan bahwa proses produksi harus menerapkan cara 

produksi yang halal dan thayyib, artinya benar dan baik sejak dari penyediaan bahan 

baku sampai siap dikonsumsi oleh konsumen. Untuk memastikan itu, maka bahan 

baku harus aman dari cemaran biologis, kimiawi, fisikawi, dan bahan haram. 

(Sulistiyo, 2016). Proses produksi harus menggunakan alat dan tempat yang bersih 

dan higienis serta terhindar dari najis. Demikian juga penggunaan bahan tambahan 

dan penolong dalam produksi harus sesuai dengan ketentuan yang  membolehkannya. 

Di industri besar implementasi Sistem Jaminan Halal juga sering digabung dengan 

sistem HACCP dengan menambahkan item haram sebagai komponen hazard yang 

harus diwaspadai. Dengan penerapan SJH, maka produsen dipastikan hanya akan 

menghasilkan produk yang aman (halal dan thayyib) untuk dikonsumsi oleh 

konsumen. 

2. Sertifikat Halal Memiliki Unique Selling Point (USP) 

Unique Selling Point atau Unique Selling Proposition merupakan salah satu konsep 

pemasaran yang membedakan satu produk dengan produk lainnya Melalui sertifikasi 

halal suatu produk memiliki USP yang tinggi. Dengan kata lain, produk bersertifikat 

halal memiliki keuntungan kompetitif sehingga membuat produk menjadi lebih 

bernilai di mata konsumen. Produk yang sudah memiliki logo halal pada kemasannya 

memiliki Unique Selling Point sebagai strategi penjualan yang unik dan memiliki 

citra positif di mata para konsumen. 

3. Sertifikat Halal Memberikan Ketenteraman Batin Bagi Masyarakat 

Sertifikasi halal memberikan ketenteraman dan keamanan lahir dan batin bagi 

konsumen. Bagi masyarakat yang menyadari pentingnya produk halal akan merasa 

waswas ketika menjumpai produk yang akan dibeli belum ada logo halal yang 

disahkan MUI, karena mereka yakin bahwa tanda kehalalan merupakan hal penting 

bagi suatu produk agar aman dikonsumsi atau digunakan. Dalam skala lokal, tidak 

jarang kasus bakso yang menggunakan daging babi, celeng, kucing, tikus, 

dansebagainya bisa diredam dengan penerapan sistem jaminan halal (Prasetya 2015). 

Isu ini akan lebih berat jika pemilik usahanya adalah nonmuslim. Banyak kejadian 
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bahwa pemohon sertifikat halal yang nonmuslim akan lebih bersungguh-sungguh 

dalam mengupayakan sistem jaminan halal (Sumarsongko 2016). Dengan fakta-fakta 

tersebut, sertifikasi halal terbukti mampu membantu pemerintah menjaga kestabilan 

social ekonomi. Dengan adanya sertifikasi halal konsumen tidak perlu khawatir lagi 

dengan makanan yang mengandung sesuatu yang haram seperti mengandung babi 

atau hal haram lainnya karena produk yang dikonsumsi sudah mengantongi sertifikasi 

halal sehingga sudah pasti terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal menjadi jaminan 

ketika konsumen akan membeli suatu produk, baik itu makanan, minuman, kosmetik, 

obatobatan dan lainnya. Semua produk yang melalui proses sertifikasi halal, telah 

melewati berbagai standard yang didesain untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen.(Sulistiyo, 2016). 

4. Sertifikat Halal Memberi Keunggulan Komparatif 

Meskipun istilah halal sekarang ini tidak lagi menjadi isu agama semata dan sudah 

berkembang menjadi bahasa perdagangan global, namun nilai-nilai halal 

sesungguhnya melingkupi makna yang suci, bersih, murni, etika kerja, tanggung 

jawab, dan kejujuran. Produk halal bahkan telah memunculkan nilai memenuhi aspek 

hukum syariah, aman, bergizi, sehat, perikemanusiaan, pantas, dan ramah lingkungan 

(Evans dan Evans 2012). 

Fungsi utama label halal adalah membantu konsumen memilih produk tanpa 

keraguan. Umumnya, setiap muslim akan melihat produk dengan label halal adalah 

jaminan aman untuk dikonsumsi. Dengan jaminan ini, maka pasar tidak hanya  di 

dalam negeri, namun pangsa pasar muslim di luar negeri yang sangat luas menjadi 

terbuka lebar. Dengan kata lain halal dapat digunakan sebagai alat dan strategi 

pemasaran global (Evans dan Evans 2012). 

5. Sertifikat Halal Memberikan Perlindungan Terhadap Produk Dalam Negeri dari 

Persaingan     Global 

Memasuki era pasar bebas, Indonesia dipastikan menjadi pasar yang paling 

menjanjikan. Jumlah penduduk dan wilayah geografis yang membentang dari Sabang 

sampai Merauke sudah pasti akan memerlukan berbagai kebutuhan konsumsi. Pasar 

ini menjadi kekuatan luar biasa jika dapat dipenuhi oleh produk-produk lokal. 

Namun,  jika produk lokal tidak mampu memberikan jaminan kualitas maka produk 

luar negeri yang sejenis akan segera mengambil alih pasar tersebut. Salah satu contoh 

adalah produk daging ayam. Kewajiban sertifikasi halal produk asal hewan untuk 

masuk Indonesia sedikit banyak dapat meredam banjirnya daging impor (Putra 2014). 

Kasus impor paha ayam dari Amerika yang tidak dapat masuk ke Indonesia karena 

tidak disertai jaminan kehalalan sempat menjadi alat pelindung bagi peternak ayam 

lokal. Dengan selisih harga yang sangat jauh, maka impor paha ayam tersebut dapat 

mematikan ribuan usaha peternak ayam lokal. 

6. Sertifikat Halal Menghadirkan Sistem Dokumentasi dan Administrasi 

Perusahaan Yang Lebih Baik Kelemahan industri kecil dan menengah berbasis hasil 

pertanian terutama adalah masalah administrasi dan manajemen usaha. Usaha yang 

bermula dari usaha sampingan rumah tangga seringkali menerapkan pola pengelolaan 

rumah tangga yang tidak tercatat rapi. Dengan kondisi ini seringkali tidak ada 

pengarsipan dan ketertelusuran dokumen jika diperlukan. Penerapan sistem jaminan 

halal mempersyaratkan adanya penerapan sistem dokumentasi sehingga pelaku usaha 

dapat terbantu meningkatkan pengelolaan usaha dengan penerapan prinsip-prinsip 

manajemen yang moderen. (Sulistyo, 2016) 
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7. Sertifikasi Halal Menjadi Tiket Untuk Mendapat Akses Pasar Global 

Produk yang memiliki sertifikasi halal akan memiliki kesempatan untuk memasarkan 

produknya di Negara muslim lainnya selain Indonesia, contohnya Malaysia. Selain 

bersaing dengan produk dalam negeri, produk-produk halal Indonesia juga dapat 

bersaing dengan produk luar negeri karena tidak semua produk luar negeri sudah 

memiliki logo halal. Sebagai contoh coklat atau oleh-oleh dari luar negeri. Walaupun 

tidak terindikasi memiliki kandungan babi atau hewan haram lainnya tetapi 

konsumen muslim tidak tahu bagaimana cara pembuatan atau pengolahannya. 

Implikasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Bisnis Halal di Indonesia Pemberlakuan 

sertifikasi halal memberikan implikasi yang besar terhadap bisnis produk halal di 

Indonesia. Bisnis halal secara khusus di Indonesia menjadi obyek yang sangat 

menarik karena Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. 

Keadaan inilah yang menjadikan Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar 

dalam industri pengembangan produk halal di dunia. Karena jumlah penduduk 

Muslim terbesar dunia, maka pasar utama Indonesia adalah negeri sendiri. Sertifikasi 

Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia Sebagai negara 

mayoritas beragama muslim, Indonesia berpeluang menjadi pusat ekonomi halal 

terbesar di dunia. Publikasi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia 

menyatakan bahwa penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 237,6 juta jiwa, dengan 

jumlah penduduk muslim sebanyak 207.176.162 jiwa, atau 87,18% dari total 

keseluruhan penduduk Indonesia. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia 

mencapai 261,9 juta jiwa. (BPS, 2010). Jumlah ini bertambah ada tahun 2019 

mencapai 269,6 juta jiwa. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang sangat 

pesat apabila dibandingkan dengan tahun 2010. (Faqiatul, 2018). Dengan demikian, 

dalam kurun waktu 7 tahun, rata-rata petumbuhan penduduk muslim Indonesia dalam 

periode 2010-2017 mencapai 1,27%-1.46% per tahun. Pertumbuhan penduduk 

muslim yang pesat secara linier mempengaruhi pertumbuhan permintaan akan produk 

halal. Ini dapat dilihat dari permintaan produk halal. Besarnya penganut agama Islam 

wajar membuat pemerintah mengeluarkan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal guna melindungi kepentingan konsumen yang berhak memakai produk 

yang sesuai syariat Islam, baik dari segi bahan pembuat, proses pembuatan hingga 

tahap pembungkusannya. (Warto, 2020) Indonesia memiliki konsumen muslim 

terbesar di dunia. Sedikitnya, 87 persen dari sekitar 260 juta umat muslim ada di 

Indonesia yang membutuhkan jaminan keamanan, kenyamanan, perlindungan, dan 

kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi maupun yang 

digunakan atau dimanfaatkan. Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar, 

Indonesia tentu menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk-produk halal. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keunggulan komparatif sebagai negara 

agraris dan maritim yang menjadi potensi perekonomian yang sangat besar untuk 

dikembangkan menjadi kegiatan bernilai tambah. Produk-produk halal memiliki 

tingkat pertumbuhan rata-rata tujuh persen per tahun, serta tumbuhnya kesadaran 

konsumen muslim terhadap produk-produk halal dan meningkatnya jumlah 

penduduk muslim yang mencapai 1,8 milliar jiwa dari 6 milliar jiwa penduduk dunia. 

Dengan perkembangan di atas, produsen dan pelaku bisnis halal telah memiliki 

rencana ekspansi pasar secara internasional, termasuk untuk ekspansi pasar produk 

halal Indonesia. (Purnomo, 2011) 
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Kesimpulan 

Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkannya, yaitu 

melalui instrumen sertifikasi halal yang didukung oleh UU JPH. Beberapa indikator 

telah terpenuhi bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat 

besar sekitar 260 juta jiwa atau sekitar 87 % dari total penduduk Indonesia. Jumlah 

ini akan menjadi pangsa pasar yang menggiurkan. Selain itu, tingkat konsumsi 

masyarakat indonesia sangat tinggi bahkan tertingi nomor satu di dunia.  
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Analisis Tingkat Kesadaran Terhadap Produk Halal Pada 

Masyarakat Muslim Dan Non Muslim 
Nurul Izzah, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, diasumsikan Muslim 

Indonesia sangat peduli terhadap konsumsi makanan halal. Namun demikian, 

permintaan terhadap makanan halal belum tentu searah dengan jumlah penduduk 

muslim. Oleh karena itu, terdapat signifikansi penelitian tentang perilaku konsumen 

dalam mengkonsumsi makanan halal. Studi ataupun literatur terkait khususnya 

mengenai peranan agama terhadap perilaku konsumen masih minim. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan akan berguna bagi masyarakat baik sebagai 

konsumen dan produsen, serta pemerintah maupun pihak terkait lainnya sebagai 

acuan dalam penyusunan kebijakan terkait industri halal khususnya produk makanan 

olahan. Tulisan ini terutama bertujuan untuk mengkaji perbandingan perilaku 

konsumen muslim terhadap produk halal yang berada di area mayoritas dan minoritas 

muslim, ditinjau dari factor determinan dan aspek religiusitasnya. 

  

Pendahuluan 

Islam merupakan agama yang syumul. Syariatnya mencakupi seluruh aspek 

yang diperlukan oleh manusia, meliputi akidah, ibadah, muamalat, munakahat, 

jenayah dan akhlak. Ringkasnya, Islam menetaskan hukum, peraturan dan undang-

undang terhadap semua perkara yang menyentuh perbuatan manusia. Matlamat 

pensyariatan hukumhakam dalam Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia 

bagi kehidupan di dunia atau akhirat atau kedua-duanya. Bagi merealisasikan 

matlamat tersebut, Allah SWT telah menjelaskan sepenuhnya kepada manusia, apa 

yang baik dan buruk, halal ataupun haram untuk kebaikan manusia di dunia dan 

akhirat. [11] 

Pertumbuhan  penduduk  Muslim  dunia  dan  peningkatan  pendapatan  di  

negara-negara  mayoritas Muslim yang menunjukkan tren positif telah  membawa 

peningkatan  yang  signifikan  terhadap permintaan produk halal secara global. Jika 

sebelumnya  pasar  produk  halal  dianggap  terbatas  dan  kurang  menguntungkan,  

saat  ini  produk halal telah mampu menjadi primadona yang digunakan beberapa 

negara untuk meningkatkan devisa. Dengan potensi pasar yang diperkirakan 

mencapai $2,7 triliun secara global (World Halal Forum, 2013) dan permintaan yang 

tidak hanya datang  dari  konsumen  Muslim,  tampaknya  menjadi  motivasi  bagi  

sejumlah  negara  seperti  Malaysia,  Thailand,  Indonesia,  dan  Jepang  berlomba 

menjadi pusat produk halal atau Halal Hub (Global Pathfinder Report, 2011) [1] 

Bagi  umat  Muslim  mengkonsumsi  produk  halal  merupakan  sebuah  kewajiban.  

Kata  “halal”  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  artinya  diperbolehkan atau sesuai 

hukum Islam (Issa, Z., 2009; Borzooei dan Maryam, 2013). Lawan kata dari halal ini 

adalah haram yang berarti dilarang atau tidak diperbolehkan. Halal dan haram tidak 

hanya  berhubungan  dengan  kegiatan  konsumsi  namun  terkait  dengan  seluruh  

kegiatan  yang  dilakukan  manusia  seperti  kegiatan  berdagang  yang harus bersih 

dari unsur riba dan perbuatan curang.  Hukum  mengenai  kehalalan  suatu  hal  
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mengacu pada Al-Qur’an dan Hadits, seperti pada Al Qur’an surat Al-Baqarah ayat 

168.[1] 

Beberapa penelitian memperlihatkan adanya hubungan  positif  antara  

tingkat  religiositas  seseorang  dengan  perilaku  konsumsi  (Borzooei  dan Maryam, 

2013; Salehudin dan Lufthi, 2011; Soesilowati,  2010).  Seseorang  yang  memiliki  

religiositas  tinggi,  perilaku  konsumsinya  akan  cenderung  sesuai  dengan  aturan  

agama.  Jika  kasusnya  adalah  konsumen  Muslim  maka  dia  tidak  akan 

mengkonsumsi  produk  yang  mengandung zat haram seperti daging babi, darah, 

alkohol,  hewan  buas,  hewan  yang  menjijikkan,  hewan  yang  disembelih  tidak  

sesuai  dengan  syariah Islam, dan produk-produk yang syubhat. Tingkat kesadaran 

halal dan kehati-hatian mereka pun akan cenderung lebih tinggi. Penelitian yang 

dilakukan  oleh  Soesilowati  (2010)  terhadap  konsumen Muslim di Banten 

mengkonfirmasi hal tersebut, dimana konsumen Muslim di Banten menempatkan  

“halal”  sebagai  kriteria  utama  dalam  memilih  makanan.  Meskipun  demikian,  

kesadaran  konsumen  untuk  memeriksa  apakah  ada jaminan halal (berupa logo 

halal dari LPPOM MUI)  yang  tercantum  pada  kemasan  masih  rendah.  Konsumen  

menganggap  jaminan  halal  tersebut bukan suatu hal yang krusial dan selama 

pedagang yang menjual produk tersebut beragama Islam  maka  produk  tersebut  

sudah  dianggap  halal.  Namun  demikian,  produsen  tidak  bisa  serta merta 

mengabaikan label halal pada produk mengingat dengan akan disahkannya 

Rancangan Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  pada  tahun  2014  maka  produk  

konsumsi  non-haram  (termasuk  kosmetik)  yang  beredar  di  Indonesia  wajib 

memiliki sertifikat halal. Tujuan utamanya adalah  untuk  melindungi  konsumen  

Muslim  (dari segi halal) dan juga konsumen non Muslim (dari segi thayyib), namun 

di sisi lain sertifikasi halal  yang  bersifat  wajib  ini  dikhawatirkan  akan  

memberatkan  produsen  kosmetik  kecil  karena untuk melakukan sertifikasi 

seringkali membutuhkan biaya yang tidak sedikit.[1] 

Aspek halal telah menjadi tren global dan kebutuhan masyarakat dunia. 

Tidak hanya untuk negara-negara mayoritas penduduknya islam, tetapi juga oleh 

negara negara eropa dan amerika serikat (LPPOM MUI, 2013). Kini halal juga 

menjadi salah satu hal yang penting dalam perdagangan makanan, obat-obatan dan 

kosmetik antar negara. (LPPOM MUI,2014). Harus ada regulasi untuk menjamin 

bahwa produk yang didistribusikan di dunia adalah halal. Indonesia merupakan 

potensi pasar halal ke depan, Indonesia memiliki sumber daya atau kemampuan, 

kapasitas dan potensi untuk pusat halal dunia. Maka sistem sertifikasi halal menjadi 

sebuah keharusan yang diharapkan untuk melindungi baik dalam aspek keselamatan 

dan kehalalan (LPPOM MUI,2014) [4] 

 

Perumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas dan agar 

pembahasan dalam penelitian tidak meluas maka dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut: “Analisis tingkat kesadaran terhadap produk produk halal pada 

masyarakat muslim dan non muslim” 

 

Landasan Teori 

Kata ”halal” dan ”haram” merupakan istilah Alquran dan ini digunakan 

dalam pelbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagiannya berkaitan dengan 
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makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Saw. 

Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat, berasal dari akar kata الحل yang 

artinya ( اإلباحة ) artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat1. Al-Jurjani 

menulis, kata ”halal” berasal dari kata الحل yang berarti ” terbuka” ( الفتح ). Secara 

istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanki penggunaannya atau sesuatu 

perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.”2 Menurut Abû Ja‘far al-Thabârî 

(224-310 H), lafaz halâl ( (َحلال berarti terlepas atau terbebas ( 3([2] . ِطْلقًا 

Halal dapat didefinisikan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum 

Shariah Islamiah dan digunakan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat 

Muslim (Bohari, Cheng, & Fuad, 2013). Produk dan jasa halal dipilih oleh umat 

Muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum Shariah Islam. Meskipun halal 

sangat berkaitan dengan umat Muslim, bukan berarti konsumen produk halal hanya 

berasal dari umat Islam saja. Konsumen produk halal yang berasal dari negara dengan 

penduduk muslim minoritas mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 

beberapa tahun belakangan. Salah satunya adalah Rusia yang berada di peringkat 9 

sebagai konsumen makanan halal di dunia dengan capaian $ 37 Miliar pada tahun 

2015 (State of The Global Islamic Economy, 2016/2017). Kualitas produk halal, atau 

biasa dikenal dengan Halalan Thoyyiban, menjadi alasan umat non Muslim untuk 

menggunakan produk-produk halal (Samori, Salleh, & Khalid, 2016) karena terdapat 

jaminan kebersihan, keamanan, dan kualitas produk untuk keseluruhan rantai 

produksi (from farm to plate). [3] 

Halal artinya disahkan, dibolehkan dan diizinkan. Makanan atau minuman 

yang halal artinya adalah makanan yang sah (boleh) dikonsumsi, halal zatnya dan 

halal cara memperolehnya. Sedangkan haram artinya larangan (dilarang oleh agama). 

Jadi makanan dan minuman haram artinya dilarang oleh agama untuk dikonsumsi 

manusia (Zulaikah & Kusumawati 2005). [9] 

Perkataan halal berasal dari kalimah Arab iaitu halla, yahillu, hillan, 

wahalalan yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum Syarak. Dalam 

Munjid, ia didefinisikan sebagai sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT2 . 

Manakala menurut Kamus Dewan, halal bermaksud hukum membenarkan sesuatu 

perbuatan dilakukan (dalam Islam), diperbolehkan (tidak ditegah oleh syarak), 

diizinkan, dibenarkan . Ia merupakan perkataan yang berlawanan maksud dengan 

perkataan haram. Perkataan halal juga ditakrifkan mengikut Perintah Perihal 

Dagangan (Penggunaan Perbahasaan “Halal”) 1975. Begitu juga dalam Garis 

Panduan Makanan, Minuman Dan Barang Gunaan Orang Islam. [10] 

Ketika  berbicara  mengenai  kehalalan  suatu  produk  tidak  bisa  terlepas  

dari  konsep  thoyyib. Jika  halal  mengacu  pada  hukum  boleh  atau  tidaknya suatu 

produk dikonsumsi, thoyyib lebih menekankan pada aspek kualitas produk seperti 

kandungan  gizi,  kebersihan  dan  keamanan  produk,  kesehatan,  keterjangkauan  

harga,  serta  manfaat  lainnya.  Konsep  thoyyib pada produk  halal  mensyaratkan  

produsen  produk  halal  memproduksi  produk  yang  benar-benar  berkualitas dan 

bermanfaat. Aspek thoyyib ini pula dapat dikatakan sebagai keunggulan daya saing 

untuk  produk-produk  halal.  Rezai  et  all  (2012) dan Rahim et al (2013) dalam 

mengatakan bahwa konsumen produk halal tidak hanya berasal dari kalangan Muslim 

namun juga dari konsumen non Muslim di Malaysia yang menikmati keunggulan 

rumah  makan  yang  sudah  bersertifikat  halal  sebagai  rumah  makan  yang  

menyajikan  produk  yang bersih dan berkualitas. [1] 



379 

 

Sertifikasi Produk Halal 

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Pusat atau propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, 

minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah 

diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan 

sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis lembaga pengkajian pangan, 

obat-obatan, dan kosmetika. [5] 

Doktrin halâlan thayyiban (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan 

dan diformulasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan 

tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal 

doktrin halâlan thayyiban adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, 

sentral, humanis, progresif, akamodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan 

hadirnya Undang- Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).[6] 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) 

memperkuat dan mengatur pelbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di 

pelbagai peraturan perundang-undangan, di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai 

payung hukum (umbrella act) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal 

(JPH) dalam undang-undang ini men cakup pelbagai aspek tidak hanya obat, 

makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, 

produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, 

digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.48 Pengaturannya pun menjangkau 

kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal (PPH) didefinisikan 

sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan 

bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan 

penyajian Produk.[6] 

Tujuan dari UUJPH adalah untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah 

dan menjalankan ajaran agamanya, memberikan pelindungan dan jaminan tentang 

kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sesuai dengan asas 

pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas 

dan efisiensi, serta profesionalitas. Selain itu, penyelenggaraan sistem produk halal 

bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 

ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan 

Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan 

menjual Produk Halal.[6] 

 

Fungsi Sertifikat Halal Bagi Konsumen dan Produsen 

Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi. Pertama, 

terlindunginya konseumen muslim dari mengonsunsi pangan,obat-obatan dan 

kosmetika yang tidak halal. Kedua,secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen 

akan tenang. Ketiga,mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk 

haram. Dan keempat, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. [5]  

Yusuf Qardhawi (2000) mendefinisikan istilah halal sebagai segala sesuatu yang 

boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai 

sanksi dari Allah Swt. Haram berarti segala sesuatu atau perkara-perkara yang 

dilarang oleh syara’ (hukum Islam), jika perkara tersebut dilakukan akan 

menimbulkan dosa dan jika 3 ditinggalkan akan berpahala. Segala aktivitas tentunya 
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dilandasi oleh pencarian yang halal ini, tidak hanya makanan tapi juga termasuk 

pekerjaan dan kehidupan sosial lainnya. Namun demikian, masalah halal-haram 

dalam pemilihan makanan akan berdampak pada pertumbuhan jasmani dan rohani 

seseorang dan keluarganya. Sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang menyatakan 

bahwa, ”tidak akan masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari (makanan) yang 

haram, neraka lebih pantas baginya.” (HR. Ahmad). [12] 

Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting. Pertama 

sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim,mengingat masalah 

halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim. Kedua,meningkatkan 

kepercayaan dan kepuasan konsumen. Ketiga, meningkatkan citra dan daya saing 

perusahaan. Dan keempat, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area 

jaringan pemasaran. Dan kelima, memberi keuntungan pada produsen dengan 

meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan. [5] 

 

Kesadaran Halal 

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas 

dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) 

menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Kesadaran 

artinya merasa, tau atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), tau dan mengerti. 

Refleksi merupakan bentuk dari penggungkapan kesadaran, di mana ia dapat 

memberikan atau bertahan dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan. 

Setiap teori yang dihasilkan oleh seorang merupakan refleksi tetang realitas dan 

manusia. [7] 

Kesadaran dalam konteks halal berarti memahami tentang apa yang baik atau 

boleh dikonsumsi sesuai dengan aturan dalam agama Islam yang ada pada Al-Qur’an 

dan Hadits. Kesadaran halal merupakan pengetahuan muslim tentang konsep halal, 

proses halal, dan mengkonsumsi pangan halal. Kesadaran produk halal dalam Islam 

adalah dimana seseorang yang beragama menyadari bahwa agamanya mengharuskan 

penganutnya untuk mengkonsumsi produk-produk halal. [8] 

Menurut Ambali & Bakar (2014) tingkat kesadaran konsumen terhadap 

produk halal dipengaruhi oleh beberapa faktor dan sumber. Faktor pertama adalah 

keyakinan religius (Religious Belief). Agama adalah sistem keyakinan dan 

praktikpraktik sekelompok orang yang menafsirkan dan merespon apa yang mereka 

rasakan adalah supranatural dan suci (Johnstone, 2006). Schiffman & Kanuk (2015) 

menegaskan bahwa anggota kelompok agama yang berbeda memutuskan suatu 

pembelian dipengaruhi oleh identitas agama mereka, orientasi , pengetahuan dan 

keyakinan. Setiap agama memiliki aturan (apa yang boleh dilakukan dan tidak ) 

termasuk perilaku konsumsi. Faktoryangkeduaadalahperan sertifikasi halal(rolehalal 

certification).Indonesia merupakan bangsa berpenduduk mayoritas muslim. Hal ini 

menuntut para produsen mencamtumkan sertifikasi logo halal untuk menarik dan 

meyakinkan konsumen. Secara umum, logo halal di Indonesia di keluarkan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI). Faktor yang ketiga adalah paparan informasi informasi 

(teachingexposure). Hidup di era modern membuat konsumen dibingungkan dengan 

berbagai macam pilihan produk. Peter & Olshon (2014) menyatakan paparan pada 

informasi adalah sebuah proses konsumen terekspos pada informasi dalam 

lingkungannya seperti strategi pemasaran, terutama melalui perilaku mereka sendiri. 

Menurut Anderson et al (1994), seorang konsumen bergantung pada penjual dalam 
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melakukan pembelian dan menaruh kepercayaan mereka pada sumber informasi dan 

informasi yag diterima. Patnoad (2001) menyatakan bahwa salah satu cara terbaik 

membuat orang sadar terhadap apa yang mereka makan dalam konteks keselamatan 

dan higienis yang merupakan tujuan utama dari halal adalah melalui paparan 

informasi pendidikan. Pendidikan akan membuat mereka mengerti pilihan mana yang 

tepat untuk mereka konsumsi sehari-hari. Faktor yang keempat adalah alasan 

kesehatan (health reason). Tidak hanya motif agama yang menentukan kesadaran 

konsumen terhadap produk halal, tetapi juga alasan kesehatan yang berkaitan dengan 

identitas agama, dan tingkat akulturasi dalam apapun yang kita konsumsi sehari-hari 

(Bonne et al, 2007). Rice (1993) dalam Ambali & Bakar (2014) menegaskan bahwa 

banyak penyakit yang disebabkan gizi buruk dan keadaan tidak sehat dari apa yang 

dikonsumsi setiap hari. Dengan demikian alasan kesehatan sangat erat kaitannya 

dengan kesadaran konsumen dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. [7] 

 

Industri Halal 

Industri halal mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun 

ini. Gaya hidup halal yang identik dengan umat Muslim tersebar hingga ke berbagai 

negara, bahkan ke negara-negara dengan penduduk muslim minoritas. Halal menjadi 

indikator universal untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup (Gillani, Ijaz, & 

Khan, 2016). Halal biasanya hanya dikaitkan dengan hal-hal terkait kebendaan saja. 

Namun demikian, dalam Islam halal mencakup perbuatan dan pekerjaan atau biasa 

disebut dengan Muamalah (Qardhawi, 1993). [3] 

Kotler dan Keller (2016) menyatakan minat beli merupakan sebuah perilaku 

konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih 

suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan 

mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. Minat beli adalah keinginan 

mencoba dan atau memiliki sebuah produk. Minat beli adalah sesuatu yang muncul 

setelah mendapatkan ransangan dari produk yang dilihatnya, dari penglihatan 

tersebut muncul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut sampai pada akhirnya 

timbul keinginan untuk membeli supaya dapat memilikinya. Minat beli merupakan 

tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-

benar dilaksanakan. [8] 

Industri halal mengalami perkembangan pesat pada beberapa sektor antara 

lain: makanan halal, keuangan, travel, fashion, kosmetik dan obat-obatan, media dan 

hiburan, serta sektor lain seperti healthcare dan pendidikan. Laporan State of The 

Global Islamic Economy 2016/2017 oleh Thomson Reuters. [3] 

 

Metode Penelitian 

Penelitian  ini  memiliki  empat  variabel  laten  dan  31  indikator.  Pengumpulan  

data  untuk  melihat  hubungan  variabel  laten  dilakukan  dengan menggunakan 

kuesioner five-point Likert scale dimana  (1)  untuk  pilihan  “Sangat  Tidak  Setuju”  

hingga  (5)  “Sangat  Setuju”.  Sementara  untuk  pertanyaan  demografi menggunakan 

pilihan  berganda.  Adapun  indikator  pertanyaan  atau  variabel  pengukuran  dalam  

penelitian  ini  diadaptasi dari beberapa sumber. 

Kuesioner  tersebut  disebar  kepada  210 responden  wanita  yang  

mengetahui  produk  halal dan diisi sendiri oleh para responden (self-administered  

questionnaire).  Teknik  pemilihan  sampel menggunakan convenient sampling  dan 
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snowball sampling. Adapun wilayah pengambilan sampel  adalah  di  sekitar  

Makassar.  Setelah  kuesioner  dikumpulkan  dan  diperiksa,  lima  dari  kuesioner  

yang  disebar  tidak dapat digunakan karena terdapat sejumlah pertanyaan yang tidak 

dijawab sehingga jumlah akhir kuesioner valid sebanyak 205 set. Menurut Bentler  

(1995)  dalam  Wijanto  (2008)  jumlah  sampel minimal yang dibutuhkan adalah 

jumlah item pertanyaan dikalikan dengan lima. Dengan demikian,  jumlah  responden  

yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  minimal  adalah  155  (31 pertanyaan  x  5)  

responden  sehingga  205  sudah  mencukupi.  Data  yang terkumpul  kemudian  

dianalisis  dengan  menggunakan  Structural  Equation  Modeling,  dengan  

menggunakan  LISREL for WINDOWS 8.51. SEM ini sebenarnya merupakan teknik 

regresi yang dilakukan secara simultan dan umum digunakan untuk mengukur 

variabel  yang  abstrak  (tidak  berwujud  sehingga  tidak  dapat  diamati  langsung  

melalui  panca  indera). 

 

Pembahasan 

Mayoritas responden dalam penelitian ini berada di  usia  yang  cukup  muda  

yaitu  15-20  tahun  dengan komposisi yang beragama Islam sebanyak 90,73%;  

Katolik  2,93%;  Protestan  5,36%;  dan Hindu  0,98%.  Pemilihan  responden  yang  

tidak hanya  beragama  Islam  bertujuan  untuk  melihat  faktor yang bersifat umum, 

artinya tidak melihat kepada aspek religiositas seseorang.  

Nilai R-square yang diperoleh dari persamaan sebesar 0.59 yang menunjukkan bahwa 

variabel  terikat  “niat”dapat  dijelaskan  oleh  variabel  sikap,  norma  subjektif,  dan  

persepsi  kendali  perilaku  sebesar  59%.  Hal  ini  berarti  ketiga  variabel  bebas  

tersebut  (sikap,  norma  subjektif, dan persepsi kendali perilaku) mampu 

mempengaruhi  niat  konsumen  untuk  membeli  produk halal. 

Variabel norma subjektif memiliki nilai β paling besar dari dua variabel lain yaitu 

sebesar 0,69 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95%.  Hal  ini  berarti  orang-

orang  penting  di  sekitar  konsumen  atau  faktor  lingkungan  sosial  terdekat  seperti  

keluarga  dan  teman  memiliki  pengaruh  yang  sangat  kuat  dalam  pembuatan  

keputusan pembelian oleh konsumen. Konsumen akan  memiliki  niat  atau  motivasi  

yang  kuat  untuk  membeli  produk  halal  jika  lingkungan  sosialnya menyarankan 

untuk membeli produk halal  atau  konsumen  melihat  lingkungan  sosial  tersebut 

menggunakan produk halal. Gaya  hidup  memiliki  asosiasi  terhadap  kelompok  

tertentu.  Ketika  konsumen  memilih  gaya hidup tertentu maka ia akan terikat dengan 

kelompok  yang  direpresentasikan sehingga  dalam  memilih  produk  pun konsumen  

akan  membeli  produk  yang  sudah  “diterima”  atau  direkomendasikan oleh 

kelompok Daftar Pustaka. Bagi konsumen, mengkonsumsi produk halal saat ini 

sudah  menjadi  gaya  hidup  dan  budaya (Rahim  et  al,  2013)  dimana  budaya  akan  

membentuk  persepsi  dari  orang-orang  yang  terikat  dengan budaya tersebut 

sehingga pada akhirnya “halal” akan menjadi keunggulan daya saing bagi produk 

(Jonathan dan Jonathan, 2010). 

 

Kesimpulan 

Penelitian  dilakukan  untuk  menganalisis  perilaku  dan  faktor-faktor  yang  

mempengaruhi  keputusan  pembelian  produk  berlabel  halal  oleh  konsumen   di  

Indonesia.  Perilaku  pembelian  diasumsikan  terbentuk  dari  proses  kognisi  dan  

dengan  mengadopsi  model  Theory of  Planned  Behavior  diketahui  sikap,  norma  
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subjektif, dan persepsi kendali perilaku memiliki pengaruh terhadap niat konsumen 

untuk membeli produk berlabel  halal  tersebut.  Dari  hasil  penelitian, diketahui pula 

faktor norma subjektif memiliki  pengaruh  yang  paling  besar  terhadap  niat  

pembelian  dan  secara  signifikan  norma  subjektif  juga  memiliki  pengaruh  

terhadap  sikap  konsumen  akan  kosmetik  halal.  Dengan  mengetahui hal tersebut, 

produsen dapat membuat strategi pemasaran yang lebih efektif yaitu dengan 

membentuk persepsi positif di lingkungan sosial konsumen.  Kualitas,  keamanan,  

kesehatan  dan  layanan  purna  jual  produk  merupakan  hal  digunakan konsumen 

untuk mengevaluasi produk, sementara atribut berupa harga dan distribusi akan 

menentukan  apakah  konsumen  merasa  mampu  atau tidak untuk membeli produk 

halal.Produk  halal  di  Indonesia  pada  awalnya  ditujukan  untuk  kebutuhan  

konsumen  Muslim  sehingga  memberikan  rasa  tenang dan aman dalam 

menggunakan produk, saat  ini  permintaan  produk  halal  juga  dari konsumen non 

Muslim yang melihat mengakomodasi  produk halal sebagai produk yang aman. 
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#44 

Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen 
Muh.Bagus, Muhammad Nusran 

 

Pendahuluan 

Indonesia serius memposisikan diri sebagai pusat halal dunia dan pelopor 

dalam globalisasi sertifikasi halal. Demikian disampaikan Wakil Menteri Agama, 

Nasaruddin Umar dalam The 2nd International Seminar on Halalness and Safety of 

Food and Pharmaceutical Products di Auditorium LPPT Universitas Gadjah Mada. 

Seminar berlangsung 17-18 Oktober 2012. Kampanye halal juga dilakukan pula oleh 

LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi sekaligus mengemban tugas untuk 

menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai produk bersertifikat halal. 

Setelah sukses dengan Indonesia Halal Expo (INDHEX) 2011, LPPOM MUI kembali 

menggelar Indonesia Halal Expo (INDHEX) 2012 dan 2013.  

Secara yuridis, negara sesungguhnya telah mengatur persoalan label halal melalui 

peraturan perundang-undangan. Aturan khusus yang mengatur masalah kehalalan 

produk pangan dalam kemasan adalah Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang 

kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang 

No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan 

peraturanperaturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 

tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 

tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. 

Pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

label pangan adalah : setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, 

tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, 

dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. 

       Dari pengertian label di atas dapat diketahui bahwa di dalam label itu termuat 

informasi. Hal ini sangat berguna bagi konsumen, karena dari informasi pada label, 

konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau 

mengkonsumsi pangan. Informasi pada label tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, 

karena label juga memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari 

konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiaannya terhadap produk 

tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan juga bagi pelaku usaha. 

       Namun senyatanya, aturan-aturan di atas masih belum sepenuhnya ditaati oleh 

kalangan produsen. Sebagian besar produk yang beredar hanya mencantumkan label 

halal namun belum memiliki sertifikat halal. Banyak produsen makanan yang secara 

pribadi menempelkan tulisan halal tanpa seizin MUI. Atas adanya fakta tersebut, 

MUI meminta masyarakat sebagai konsumen harus teliti. (MUI:54) 

       Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan 

konsumen dibanding dengan kedudukan produsen, yaitu tingginya tingkat 

ketergantungan terhadap suatu produk, lemahnya pengetahuan tentang proses 

produksi, lemahnya kemampuan tawar-menawar (bargaining power) secara ekonomi. 

Dalam konteks persoalan tersebut, tulisan ini akan mendiskusikan perkembangan 

regulasi produk halal di Indonesia, termasuk adanya pro-kontra undang-undang 

produk halal di Indonesia, sekaligus beberapa pemikiran tentang strategi edukasi 

yang mendesak dilakukan oleh kalangan pemerintah, departemen perindustrian, 

ulama maupun akademisi. 
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Tujuan 

 Untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah, departemen perindustrian, 

ulama dan akademis dalam membuat strategi perkembangan produk halal. 

 

Pembahasan 

 Jika dicermati, persoalan ketentuan produk halal sudah cukup lama ada di negara 

kita. Dalam PP No. 69 tahun 1999 pasal 1, pangan halal adalah pangan yang tidak 

mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat 

Islam, baik menyangkut bahan baku pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya 

termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan irradiasi 

pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. 

Keputusan bersama Menkes dan Menag No.427/ me.kes/VIII/1985 dan No. 68 tahun 

1985 pasal 1 menyebut makanan yang halal adalah semua jenis makanan yang tidak 

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

menurut agama Islam. Secara internasional, aturan produk halal sudah diatur dalam 

Halal-Codex General Guidelines For Use Of The Term “Halal”Cac/Gl 24-1997. 

Sementara di Indonesia, jika dicermati, regulasi produk halal secara jelas telah diatur. 

Berikut ini sembilan peraturan terkait pangan halal di Indonesia sekaligus penjelasan 

aturan detailnya (Rikza saifullah,2008) : 

1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 280/Menkes/Per/ XI/1976 tentang 

Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan berasal 

dari Babi. Pasal 2 mengatur:  

a) Pada wadah atau bungkus makanan yang diproduksi di dalam negeri maupun yang 

berasal dari impor yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus dicantumkan 

tanda peringatan.  

b) Tanda peringatan tersebut yang dimaksud pada ayat (1) harus berupa gambar babi 

dan tulisan yang berbunyi : “MENGANDUNG BABI” dan harus ditulis dengan huruf 

besar berwarna merah dengan ukuran sekurangkurangnya Universe Medium Corps 

12, di dalam garis kotak persegi yang juga berwarna merah. 

2.  Permenkes RI No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang label dan Periklanan Makanan, 

pasal 2 menyatakan bahwa: Kalimat, kata-kata, tanda lambang, logo, gambar dan 

sebagainya yang terdapat pada label atau iklan harus sesuai dengan asal, sifat, 

komposisi, mutu dan kegunaan makanan.  

3. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 

427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” 

pada Label Makanan.  

 Pasal 1 : Tulisan “halal” adalah tulisan yang dicantumkan pada label/ 

penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi 

pemeluk agama Islam Pasal 2 : Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada 

label atau penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya 

makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. 

 Pasal 4 :  

a. Pengawasan preventif terhadap ketentuan pasal 2 Keputusan Bersama ini   

dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Departemen Kesehatan RI, cq. 

Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.  



386 

b. Dalam tim penilaian pendaftaran makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

pasal ini, diikutsertakan unsur Departemen Agama RI.  

c. Pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 2 Keputusan   

Bersama ini dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan RI. 

4. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 214 ayat (2) penjelasan butir (d) : 

Ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin 

bahwa makanan dan minuman yang dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan 

persyaratan makanan.13  

5. UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, pasal (34) ayat (1) : Setiap orang yang 

menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai 

dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas 

kebenaran peryataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut. Pada 

penjelasan pasal 34 ayat (1) tersebut, dijelaskan bahwa: Dalam ketentuan ini benar 

tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan pangan tidak hanya dapat 

dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lainnya 

yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses 

pembuatannya. 

6. Keputusan Menkes RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan 

Halal pada Label Makanan dan perubahannya berupa Keputusan Menteri Kesehatan 

RI No. 924/Menkes/SK/VII/1996, beserta peraturan pelaksanaannya berupa 

Keputusan Dirjen POM No. HK. 00.06.3.00568 tentang Tata Cara Pencantuman 

Tulisan Ha-lal pada Label Makanan, yang antara lain menjelaskan :  

a.Persetujuan pencantuman tulisan “halal” pada label makanan diberikan oleh Dirjen 

POM  

b.Produk makanan harus terdaftar pada Departemen Kesehatan RI  

c.Persetujuan Pencantuman label “halal” diberikan setelah dilakukan pemeriksaan 

(Audit) oleh Tim yang terdiri atas Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan 

MUI  

d.Hasil Penilaian Tim Penilai disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk 

dikeluarkan fatwanya, dan akhirnya diberikan Sertifikat Halal  

e.Persetujuan Pencantuman “halal” diberikan oleh Dirjen POM berdasarkan sertifikat 

Halal yang berdasarkan MUI  

f. Persetujuan berlaku selama 2 tahun sesuai dengan sertifikatnya 

7.  UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :  

 Pasal 7 butir (b):  

 Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.  

 Pasal 8 ayat 1 butir (h) :  

 Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.  

8.  PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan  

 a.  Pasal 10  

 1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas 

ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan 

tersebut “halal” bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan 

tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label  
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 2) Pernyataan tentang “halal” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label  

 b. Pasal 11  

1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan “Halal” sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang 

dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan 

terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksayang telah diakreditasi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 

Pedoman dan Tata Cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama, dengan 

memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki 

kompetensi di bidang tersebut.  

c.  Pasal 59 Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang label dan iklan 

dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan  

d. Pasal 60  

 1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, 

Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk diserahi tugas pemeriksaan.  

 2) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan ditunjuk 

oleh Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki.  

 3) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan 

diberhentikan oleh Menteri Kesehatan. 9. Penjelasan PP No. 69 tahun 1999 pasal 11 

ayat 1 menyatakan Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. 

Adapun sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pancantuman label dapat dikenakan: 

1. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 

360.000.000,- untuk pelanggaran terhadap UU No. 7 tahun 1996 pasal 34 ayat (1). 

9.  Penjelasan PP No. 69 tahun 1999 pasal 11 ayat 1 menyatakan Pencantuman 

tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Adapun sanksi terhadap pelanggaran 

ketentuan pancantuman label dapat dikenakan:  

1. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 

360.000.000,- untuk pelanggaran terhadap UU No. 7 tahun 1996 pasal 34 ayat (1).  

2. Tindak pidana penjara sampai 5 (lima) tahun atau denda sampai dua milyar rupiah 

untuk pelanggaran terhadap UU No. 8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) butir h.  

3. Tindakan administratif terhadap pelanggaran PP No. 69 tahun 1999 yang meliputi 

:  

 a. Peringatan secara tertulis  

b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk 

menarik produk pangan dari peredaran. 

 

Hubungan Islam Terhadap Pangan Halal 

Muslim saat ini membentuk populasi mayoritas atau signifikan di 57 negara. 

Saat ini, dengan total populasi sekitar 1,8 miliar, muslim telah menjadi agama 

terbesar kedua di tahun 2025. Muslim akan mewakili hampir 30 persen dari populasi 

dunia. Bagi Negara-negara ASEAN, perlu ada regulasi yang menjamin kehalalan 

produk yang beredar di dunia.  Perkiraan saat ini pemasaran produk halal di global 

mencapai lebih dari 600 milyar dollar AS dengan pasar penduduk muslim dunia 1,4 

milyar penduduk. Riset Global Food and Advisory melaporkan, pemasaran produk 

halal di negara-negara Asia diharapkan dalam 10 tahun mendatang akan meningkat 
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dua kali lipat dimana negara-negara seperti Indonesia, China, Pakistan dan India 

tumbuh sebesar 7 persen. Dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 235 juta jiwa 

(data tahun 2008), Indonesia merupakan pasar potensial produk halal di masa 

mendatang. Dengan menerapkan sistem sertifikasi halal yang diterima secara 

internasional akan lebih efisien, dari segi biaya juga kemudahan biaya yang 

dikeluarkan 

Dalam pandangan Islam persoalan memilih untuk  mengonsumsi yang halal 

haram merupakan persoalan  yang sangat penting, bahkan dianggap sebagai 

inti  keberagamaan, karena setiap orang yang akan menggunakan atau melakukan, 

mengonsumsi sangat dituntut  oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu 

kehalalan  dan keharamannya. Jika halal, ia boleh melakukan,  menggunakan atau 

mengonsumsinya. Namun jika  jelas keharamannya maka harus dijauhkan dari 

seorang  muslim. Sedemikian menentukan kedudukan halal  dan haram hingga 

sebagai ulama menyatakan “Hukum  Islam (fikih) adalah pengetahaun tentang halal 

dan  haram”. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam  Q.S Al-Baqarah [2]: 168. 

Kandungan makna ayat  tersebut memerintahkan seluruh umat manusia 

agar  mengonsumsi makanan yang halal. Apalagi bagi orang orang yang beriman, 

tentu lebih utama dan bagi wajib  untuk mengamalkan tuntutan qurani serta 

mematuhi  tuntutan Allah tersebut.  

Lebih jauh, makanan dalam pandangan Islam  adalah menyangkut hajat umat 

manusia secara ke seluruhan, bukan hanya muslim. Demikian pula  soal makanan 

yang halal dan haram adalah urusan  luas masyarakat pada umumnya. Makanan 

yang  dikonsumsi secara biologis akan diproses, di antaranya  menjadi saripati 

kehidupan berupa sel sperma atau  sel telur, yang berikutnya tumbuh dan 

menjelma  menjadi janin anak manusia sebagai generasi pelanjut  orang tua dan umat 

manusia pada umumnya. Maka  bicara tentang makanan, halal-haram, berarti bicara 

tetang keturunan dan generasi pelanjut yang akan  menentukan masa depan 

peradaban umat manusia  dengan karakteristik halal-haram tersebut. (Sulhan Abu 

Fitrah, 2015) 

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak  mengakibatkan mendapatkan siksa 

(dosa). Sedangkan  haram adalah sesuatu yang oleh Allah Swt. dilarang  dilakukan 

dengan larangan tegas di mana orang yang  melanggarnya diancam siksa oleh Allah 

di akhirat. (wikipedia)  

Pangan halal adalah pangan yang jika dikonsumsi  tidak mengakibatkan 

mendapat siksa (dosa), dan  pangan haram adalah pangan yang jika dikonsumsi  akan 

berakibat mendapat dosa dan siksa azab dari  Allah Swt. Selain itu, menurut Nabi 

Muhammad  Saw. mengonsumsi yang haram menyebabkan dosa  yang dipanjatkan 

tidak akan dikabulkan dan segala  amal ibadah yang dilakukan tidak akan 

diterima  oleh Allah. Atas dasar itu, bagi umat Islam, sejalan  dengan ajaran Islam, 

menghendaki agar produk produk yang akan dikonsumsi dijamin kehalalan  dan 

kesuciannya. Menurut Islam mengonsumsi yang  halal, suci dan baik (thayyib) 

merupakan perintah  agama dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak  ayat dan 

hadis yang menyatakan hal tersebut di  antaranya al-Baqarah [2]: 29, 195, al-Jâtsiyah 

[45]:  13, al-A‘râf [7]: 157, al-Mâ-idah [5]: 3, al-An‘âm [6]:  145, al-Nahl [16]: 115.   

Menurut hukum Islam ada bahan-bahan yang  sudah jelas kehalalannya oleh dalil 

ketentuannya  sudah jelas atau disebut qath‘î tsubût (Alquran  atau Hadis Mutawatir) 

yang mencakup jenis-jenis  pangan yang dibolehkan untuk dikonsumsi oleh  dalil 
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yang bersifat umum sepanjang tidak ada dalil  yang mengharamkannya dan ada pula 

jenis pangan  atau bahan makanan yang sudah jelas keharamannya  oleh dalil qath‘î 

al-dilâlah. Di antara yang halal dan  haram itu terdapat cukup banyak pangan yang 

masih  samar-samar (syubhat) status hukumnya yang tidak  masuk dalam kategori 

pertama dan kedua (mukhtalaffîh) (Ma’ruf amin, fatwah dalam sistem hukum islam). 

Produk-produk olahan, baik makanan, minum an, obat-obatan maupun kosmetik 

kiranya dapat di kategorikan sebagai musytabihât (syubhat), apalagi  produk-produk 

tersebut berasal dari negara yang  berpenduduk mayoritas non muslim, 

sekalipun  bahan baku halal tetapi proses penyimpanan atau  pengolahannya bisa saja 

tercampur atau menggunakan  bahan-bahan haram. (Ma’ruf amin, fatwah dalam 

sistem hukum islam). Secara garis besar, jenis pangan atau bahan pangan  terdiri atas 

hewani dan non hewani. Semua kelompok  non hewani, seperti nabati dan benda cair 

menurut  syariat Islam halal dimakan kecuali yang najis (atau  yang tekena najis), 

berbahaya, dan yang memabukkan. (Ma’ruf amin, fatwah dalam sistem hukum 

islam). 

Demikian juga yang lain, pada dasarnya hukumnya  adalah halal kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya  sebagaimana dinyatakan dalam Q.s. al-Baqarah 

[2]:  29, al-A‘râf [7]: 32, al-Jâtsiyah [45]: 13. Selain itu,  ada kaidah fikih yang 

menyatakan: (al-ashl fi al-asy-yâ’  al-nafî‘ah al-ibâhah, al-ashl fi al-adharra al-

hurmah),  hukum asal sesuatu yang bermanfaat itu adalah boleh  dan hukum asal 

sesuatu yang berbahaya adalah haram.  Mengenai ke-haram-an benda najis atau 

terkena najis  disebutkan dalam Q.s. al-A‘râf [7]: 157. Yang dimaksud  dengan buruk 

(khabâ-its) dalam ayat tersebut menurut  ulama adalah najis. 

 

Peran MUI Dan BPOM Dalam Sertifikasi Dan  Labeling Produk Pangan   

Sebagai ikhtiar dan implementasi atas langkah  strategis melindungi umat 

dari serbuan pelbagai  peredaran produk pangan yang mengandung bahan bahan non 

halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) men dirikan Lembaga Pengkajian Pangan, 

Obat-obatan  dan Kosmetika (LPPOM) melalui SK No. 018/ MUI/I/1989 tertanggal 

6 Januari 1989/26 Jumadil  Awal 1409 H, lembaga ini beranggotakan unsur 

ulama  dan ilmuwan yang berkompeten dan sejumlah ahli  bidang pangan, kimia, 

biokimia, fikih Islam dan lain lain. LPPOM MUI semula dimaksudkan sebagai 

respon  atas peredaran bahan pangan tertentu yang berasal  dari babi. Isu “lemak 

babi” ini menyulut gelombang  protes yang cukup besar dari kalangan umat Islam.  Di 

sisi produsen, berdampak omzet penjualan produk  bersangkutan kontan anjlok 

drastis (refleksi 17 tahun MUI). Maka LPPOM. MUI didirikan agar dapat 

memberikan rasa tentram  dan ketenangan batin pada umat tentang produk 

yang  dikonsumsinya.  

Tahun 1994 LPPOM MUI mengawali kiprah meng gagas sertifikasi halal 

terhadap pangan yang beredar di  pasaran mulai dilakukan. Proses sertifikasi 

dilakukan  sendiri oleh MUI. Sementara izin label halal pada  kemasan pangan 

diberikan oleh Departemen Kesehatan  (Depkes) c.q. Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan  (BPOM). Model semacam ini menyebabkan terjadinya  dualisme dalam 

pengurusan sertifikat dan label halal.  Sehingga produk yang sudah mendapatkan 

sertifikat  halal dari MUI masih harus diperiksa lagi oleh BPOM  guna mendapatkan 

izin penggunaan logo halal. Untuk  memangkas prosedur birokrasi, 21 Juni 1996 

melalui  piagam kerja sama antara Departemen Kesehatan,  Departemen Agama dan 
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Majelis Ulama Indonesia  akhirnya disepakati bahwa pencantuman label halal  pada 

produk pangan akan ditangani bersama oleh tiga  instansi tersebut. Dalam 

pelaksanaannya sertifikat  halal dikeluarkan oleh MUI berdasarkan audit 

tim  gabungan tiga instansi tersebut. Dengan sertifikat halal  MUI tersebut perusahaan 

bisa langsung mendapatkan  izin pencantuman label halal dari BPOM 

(Badan  Pengawasan Obat dan Makanan). Sehingga tidak  ada lagi dualisme dalam 

kepengurusan halal. BPOM  telah menyerahkan sepenuhnya sertifikasi halal 

ini  kepada Komisi Fatwa MUI. Pemberian atau penolakan  sertifikat halal 

sepenuhnya berada di MUI. (Wiku Adisasmoto 2008).  

Berdasarkan  fatwa MUI ini, BPOM akan memberi 

persetujuan  pencantuman label halal bagi yang memperoleh  sertifikat halal, atau 

memberi penolakan bagi yang  tidak mengantongi sertifikat halal. Hal ini, 

memberikan  kepastian bagi konsumen dalam mengonsumsi 

produk  makanan. Dalam perjalanannya, LPPOM MUI telah me lakukan sertifikasi 

terhadap pelbagai produsen pangan,  obat dan kosmetik, baik di dalam maupun di 

luar  negeri. Guna menjangkau produsen di tingkat daerah  LPPOM MUI telah 

mengembangkan sayapnya melalui  pendirian dan pemberdayaan LPPOM MUI 

Daerah di  pelbagai wilayah. LPPOM MUI daerah mengeluarkan sertifikat halal 

untuk produk pangan lokal di daerahnya, seperti pemotongan hewan, produk usaha 

kecil dan  menengah serta produk daerah lainnya.   

Pada level global, LPPOM MUI aktif menjalin kerja  sama dengan lembaga 

sertifikasi halal internasional.  LPPOM MUI memprakarsai World Halal Food 

Council  (WHFC) atau Dewan Halal Pangan Dunia. Kongres  WHFC 2004 

memantapkan langkah-langkah dengan  keluarnya kesepakatan antar lembaga 

sertifikasi halal  untuk membuat standar pemeriksaan halal yang  sama untuk seluruh 

negara anggota Dewan Halal  Dunia. Standar halal MUI dan auditor halal 

LPPOM  MUI telah menjadi pedoman di Indonesia dan menjadi  rujukan pada 43 

lembaga sertifikasi halal luar negeri di  23 negara. (Lukmanul Hakim, 2014). 

Kedudukan LPPOM MUI sebagai pemeriksa dan  pemberi sertifikat halal makin 

kokoh dan mendapat kan legitimasi yuridis dari negara dengan terbitnya  Keputusan 

Menteri Agama (KMA) Nomor 519 Tahun  2001 Tentang Lembaga Pelaksana 

Pemeriksaan Pangan  Halal yang menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI)  sebagai 

lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang  dinyatakan halal, yang dikemas untuk 

diperdagangkan di  Indonesia. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pangan  tersebut 

meliputi enam hal penting yaitu pemeriksaan  dan/atau verifikasi data pemohon, 

pemeriksaan proses  produksi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan pengepakan, 

pengemasan dan penyimpanan produk, pe meriksaan sistem transportasi, distribusi, 

pemasaran  dan penyajian, pemrosesan dan penetapan Sertifikasi  Halal.   

Dengan terbitnya KMA Nomor 519/2001 tersebut  mengukuhkan LPPOM MUI 

menjadi satu-satunya  lembaga yang menjadi rujukan dan memiliki otoritas  dalam 

pemeriksaan dan pemberian sertifikasi halal  di Indonesia. Keputusan tersebut 

berlaku sejak 31  November 2001 sampai sekarang. Sertifikat produk  halal menjadi 

syarat untuk mencantum label halal.  Ini artinya sebelum pelaku memperoleh izin 

untuk  mencantumkan label halal atas produk pangan, terlebih  dahulu mesti 

mengantongi sertifikat produk halal  yang diperoleh LPPOM MUI. Menyangkut 

beban  biaya, pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan  pangan dibebankan 

kepada produsen atau importir  yang mengajukan permohonan, anggaran 
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pendapatan  dan belanja negara, serta sumber-sumber lain yang sah  sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.   

Campur tangan negara dalam penyediaan produk  halal tidak hanya di Indonesia, 

negara tetangga seperti  Malaysia dan Thailand juga melakukan hal yang  sama. Di 

Malaysia, untuk mengembangkan industri  halal, mereka telah membuat kebijakan 

memfasilitasi  pembentukan Halal Development Corporation (HDC)  yang bekerja 

sama dengan Department of Islamic  Development Malaysia (JAKIM) di seluruh 

wilayah  Federal Malaysia. Demikian pula Pemerintah Thailand  yang mayoritas 

penduduknya non Muslim telah mem beri perhatian dalam pengembangan industri 

halal,  di mana lembaga The Central Islamic Committee of  Thailand (CICOT) 

bekerja sama dengan Kementerian  Agama dan Kementerian Dalam Negeri 

Thailand  berhasil menjadikan Thailand sebagai pusat kuliner  dan produk halal di 

ASEAN. Thailand bahkan juga  unggul dalam pengembangan keilmuan serta 

pengujian  indsutri halal dengan konsep Hal-Q yang kini mulai  diterima di pasar 

Internasional. MUI, dalam melaksanakan proses sertifikasi halal,  LPPOM-MUI 

menggunakan prosedur baku sebagai  panduan pelaksanaan, yang kemudian 

dituangkan  dalam bentuk SOP (Standard Operation Procedure).  Panduan ini 

senantiasa dikembangkan dan terus  ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan maupun 

perkembangan ilmu dan teknologi. MUI menetap kan tahapan atau langkah prosedur 

dan mekanisme  penetapan fatwa halal hingga terbitnya sertifikat  halal. Sistem 

labelisasi yang dilakukan oleh LPPOM  MUI dan BP-POM merupakan kegiatan yang 

dapat  dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data dari Badan  Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM), jumlah produk  yang beredar di masyarakat sebanyak 194.776. 

Namun,  hanya setengahnya yang telah memiliki sertifikat halal  dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). 

 

Pembahasan 

Kita harus mengapresiasi terhadap peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

yang selama 24 tahun menyelenggarakan sertifikasi halal. Dan dengan diterbitkannya 

undang-undang ini, maka kewenangan untuk sertifikasi halal akan dialihkan dari 

MUI ke Kementerian Agama, dengan catatan bahwa pemerintah memberikan 

kewenangan sepenuhnya kepada MUI selaku penentu fatwa halal tertulis. Jadi MUI 

akan menempati posisi strategis di dalam pelaksanaan Jaminan produk halal, sebagai 

mitra pemerintah di dalam mengeluarkan fatwa halal tertulis dimaksud. Tanpa fatwa 

halal tersebut, tidak akan mungkin BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halalnya. 

Dengan demikian, maka kehadiran undang-undang JPH akan memberikan perubahan 

secara signifikan terhadap tatanan bisnis industry produk halal, mendorong 

manufaktur memenuhi standart halal dan mendorong bagi para pebisnis untuk 

memenuhi tuntutan masyarakat akan produk halal. pasar produk halal sangat besar di 

tengah pasar global. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Demikian pula 

di negara-negara Timur Tengah. Bahkan perkembangan jumlah umat Islam di Eropa, 

Amerika dan Australia juga cukup signifikan. Sehingga pasar global umat Islam tentu 

juga sangat besar. Mereka semakin menyadari akan arti pentingnya menggunakan 

produk-produk halal dewasa ini. Jika mereka berbelanja di berbagai swalayan akan 

dilihat terlebih dahulu apakah sudah ada label halalnya atau belum. Makanya, pasar 

kemudian juga merespon dengan cepat mengenai hal ini. 
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Hal ini memberikan gambaran bahwa produk halal global akan memiliki potensi 

besar bagi pengembangan ekonomi Islam global dengan sector inti pada makanan, 

keuangan, pakaian, tourism, media dan rekreasi, kosmetika serta obat-obatan. Potensi 

ini akan mempengaruhi terhadap struktur ekonomi berbasis pada nilai Islam, 

mendorong masyarakat membangun retail berbasis kebutuhan customer, dan 

mendorong terjadinya kebutuhan bisnis customer. Melalui hal ini, maka akan terjadi 

penambahan daya saing bagi produk bersertifikat halal di masa yang akan datang. Di 

dalam konteks ini, maka World Trade Organization (WTO) juga sudah mengakui 

keberadaan jaminan halal sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara 

produsen. Satu hal lagi yang penting bahwa produk halal akan identic dengan produk 

berkualitas tinggi. Di dalam konteks agama disebutkan tidak hanya halalan tetapi juga 

thoyiban. 

 

Kesimpulan 

1. Peran pemerintah dan instansi terkait sangat diperlukan untuk membuat strategi 

perkembangan produk halal terkait dengan regulasi dan edukasi ke masyarakat 

2. kewenangan untuk sertifikasi halal telah dialihkan dari LPPOM-MUI ke 

Kementerian Agama, dengan catatan bahwa pemerintah memberikan 

kewenangan sepenuhnya kepada MUI tetap selaku penentu fatwa halal dan 

BPJPH yang akan menetapkan label Halal 
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#45 

Karakteristik Manufaktur untuk Identifikasi Titik Kritis 

Halal dalam Strategi Pengembangan Sistem Produksi Pala 
Sitnah A. Marasabessy, Muhammad Nusran 

 

Pengantar 

Pala merupakan tanaman rempah asli Kepulauan Maluku (Purseglove et al., 

1995), yang telah diperdagangkan dan dibudidayakan secara turun temurun dalam 

bentuk perkebunan rakyat di sebagian besar pulau Maluku. Sebagian besar sistem 

produksi pala masih dilakukan di UKM dan beberapa perusahaan skala besar 

memproduksi Pala olahan dalam berbagai bentuk produk. Proses pembuatan setiap 

produk olahan pala di industri kecil saat ini dilakukan secara terpisah atau mandiri. 

Di lantai produksi (shop floor), proses operasi yang berlangsung secara terpisah atau 

berdiri sendiri antara satu lini produksi dengan lini produksi lainnya selain memiliki 

keunggulan kemudahan perencanaan dan pengendalian produksi per item produk, 

secara integral akan menyebabkan hal-hal sebagai berikut: 1) mengurangi risiko-

risiko atau kelemahan sistem, menghemat biaya operasi, meningkatkan layanan 

pelanggan, 2) mengurangi pekerjaan manual dan mempercepat kegiatan produksi, 3) 

merampingkan, meringkas, melindungi dan mempercepat rantai pasokan dan proses 

operasi, 4) menjadi antarmuka pengguna yang lebih konsisten, 5) Potensi pengolahan 

yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu seperti kualitas bahan baku dan kualitas 

produk halal, dan lain-lain. Meski pala merupakan bahan yang halal, namun dalam 

pengolahannya terdapat potensi poin yang dapat mengganggu kehalalan produk 

olahan pala. Makalah ini akan mengidentifikasi titik-titik potensial terjadinya produk 

pala non halal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode 

penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. 

Objek penelitian ini adalah sistem produksi pala sebagai komoditas lokal, tingkat 

ketersediaan bahan bakunya sedang sampai tinggi, melibatkan banyak komponen 

sistem (lintas agama dan budaya masyarakat, pengusaha, komoditas pala, pemerintah 

daerah, nasional dan daerah. kebijakan industri, sub sistem perencanaan dan 

pengendalian produksi / PPIC, dan lain-lain), serta sub sektor industri yang potensial 

terutama untuk wilayah kepulauan dan jauh dari pusat industri nasional. Makalah ini 

menggunakan tiga level karakteristik identifikasi manufaktur (TLCMI) sebagai 

metode analisis. Metode ini dipilih karena secara sistematis menguji sistem produksi 

per tingkat produksi dan sebagai pendekatan sistemik, kami menggunakan alat dasar 

rich Pictures. Hasil yang diperoleh adalah matriks TLCMI yang dimodifikasi dan 

Diagram Ichikawa untuk mengetahui poin-poinnya. Hasil ini akan menjadi bahan 

penting untuk perumusan strategi perusahaan Pala dalam penelitian kedepannya. 

 

Pendahuluan 

Pala merupakan salah satu komoditas andalan Maluku. Seiring dengan 

program menjadikan pala sebagai komoditas unggulan di Provinsi Maluku, terdapat 

beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu: 1. Masalah 

ketersediaan lahan, nilai jual, tanaman tua dan rusak masih banyak ditemukan di 

banyak daerah sasaran pembangunan, 2 Penggunaan bibit unggul lokal, 3. Pemberian 

kredit modal usaha dari Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan bunga yang 



394 

wajar dengan membuka akses pembiayaan tanpa agunan, 4. Pemberdayaan petani dan 

agribisnis pala melalui kelembagaan petani, pemasaran dan input, 5. Pengembangan 

sistem jual beli “satu pintu”, 6. Kemudahan akses kepada sektor swasta untuk 

berperan dalam agribisnis pala. [1] Dalam menjual pala, petani bebas memilih jalur 

pemasaran yang dianggap paling menguntungkan dan efektif. Cara pembayaran yang 

diterima petani umumnya dengan uang tunai (cash) dari pedagang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemasaran komoditas pala di Banda (dan juga wilayah lain di 

Maluku) dilakukan melalui 2 (dua) jalur pemasaran, yaitu: Melalui Petani Pala, 

Pedagang Pengumpul Desa, Pedagang Pengumpul Kecamatan, Eksportir ( Surabaya). 

Dan melalui Petani Pala, Pedagang Pengumpul Kecamatan, Eksportir (Surabaya) [2]. 

Di Maluku, Pulau Ambon dan Banda Naira merupakan sentra produksi pala di 

Indonesia, hingga akhir tahun 2007 hanya pala tua yang menjadi produk ekspor. 

Sedangkan daging buah pala yang sudah tua yang merupakan bagian terbesar dari 

buah pala segar sekitar 80%, tetapi yang digunakan hanya sebagian kecil. Sebagian 

besar hanya dibuang sebagai limbah pertanian. Daging buah pala berpotensi untuk 

diolah menjadi bahan pangan. Diantaranya adalah manisan, selai dodol, dan sirup. 

Limbah ampas pala merupakan limbah ampas pala yang sudah masak, akibat 

pemanfaatan pala sebagai produk yang bernilai ekonomis dan mudah diolah oleh 

masyarakat. Sedangkan daging buah pala yang sudah tua masih terbuang percuma. 

[3] Dalam kajian analisis kelayakan usaha ekspor bunga pala dan pala ditemukan 

bahwa usaha yang dijalankan layak untuk dikembangkan. Hasil perhitungan analisis 

kriteria investasi usaha pala meliputi nilai NPV, IRR, Net B / C, Gross B / C dan PBP 

menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh dapat menutupi seluruh biaya yang 

dikeluarkan, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Selain itu dapat memberikan 

manfaat bagi petani pala di desa tempat usahanya berada. [4] untuk industri makanan, 

ada Manajemen Keamanan Pangan yang disebut Analisis Bahaya dan Titik Kontrol 

Kritis (HACCP) yang secara luas diakui sebagai metode untuk menjamin keamanan 

produk sekaligus diakui secara internasional sebagai alat untuk mengendalikan 

bahaya keamanan yang ditularkan melalui makanan. Dalam studi tentang jaminan 

kualitas dan poin kontrol halal untuk industri makanan, HACCP diadaptasi dengan 

Halal Control Points (HCP) untuk mengidentifikasi dan menghilangkan potensi 

keberadaan komponen non halal di pabrik makanan. [5] 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlokasi di Provinsi 

Maluku yang merupakan habitat asli Pala. Penelitian ini menggunakan desain 

penelitian deskriptif berupa survei dan studi kasus pada pengolahan pala pada UKM 

di Maluku. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, 

sedangkan untuk analisis data menggunakan alat analisis pada pemodelan sistem, 

analisis sistem produksi, dan manajemen strategi perusahaan seperti Rich Picturea, 

Three Level Characteristics of Manufacturing Identification (TLCMI), dan Fishbone 

Diagram. Untuk merumuskan sistem produksi pala dengan titik kritis halal, kami 

menggunakan algoritma yang dikembangkan dari hasil penelitian Sitnah. [6] dengan 

penggunaan Halal Control Points (HCP) untuk mengidentifikasi dan menghilangkan 

potensi keberadaan komponen haram. Algoritmanya adalah sebagai berikut: 

Langkah 1: Identifikasi sistem yang ada 

Langkah 2: Perumusan sistem produksi yang ada 
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Langkah 3: Desain alternatif sistem manufaktur (penggunaan HCP) 

Langkah 4: Kriteria pemilihan 

Langkah 5: Penentuan strategi respon terhadap pelanggan, strategi proses produksi, 

dan strategi perencanaan produksi dan sistem kendali 

Langkah 6: Titik Kritis Halal dengan Modifikasi TLCMI 

 

Hasil dan Diskusi 

Identifikasi Sistem Produksi Pala 

Dalam meninjau situasi masalah, hal pertama yang harus dilakukan adalah 

membiasakan diri dengan situasi, proses dan strukturnya, orang-orang yang terlibat, 

tujuan dan keinginan mereka, hubungan di antara mereka, hierarki atau struktur 

kekuasaan, sumber daya yang tersedia, sumber data. dan informasi. [7] Dari segi 

sistem, industri pala merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai 

kegiatan dan proses sebelum, selama, dan setelah proses produksi. Sedangkan 

tinjauan titik kritis halal dalam sistem industri pala merupakan parameter baru yang 

ingin kami masukkan dalam mengidentifikasi dan merumuskan sistem industri pala 

secara lengkap yang tidak hanya memandang sistem ini sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan, tetapi juga menjadikannya sebagai sistem yang utuh mampu menjawab 

secara konseptual dan kontekstual kebutuhan produk halal. Sistem Industri 

pengolahan pala secara singkat dapat diuraikan seperti pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Gambar Pengembangan Sistem Industri Pala 

 

Sistem industri pengolahan pala merupakan sistem stokastik yang ditandai dengan 

beberapa perilaku member atau komponen sistem yang dipengaruhi oleh input acak 

atau stokastik. Ada 4 (empat) komponen utama dari situasi yang direpresentasikan 

dalam Gambar 1: 

1) Elemen struktural; sarana produksi, ketersediaan bahan baku pala, pDaftar Pustaka 

pelanggan untuk jenis pala olahan yang diminati, pasar atau permintaan produk pala 
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olahan, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun desa, informasi dan data 

tentang penyediaan, produksi, dan distribusi pala dan hasil olahannya, produk pala, 

dan lain-lain. 

2) Elemen proses; pengumpulan, pengolahan, pendistribusian dan logistik pala dan 

produk olahannya, pemasaran, pengawasan dan pembinaan pemerintah kepada 

pihak-pihak terkait yaitu petani, pemasok, pengusaha, dan distributor, dll. 

3) Hubungan antara struktur dan proses; serta antar proses, seperti: ketersediaan pala 

mempengaruhi volume produksi pala olahan, pDaftar Pustaka konsumen menentukan 

tingkat konsumsi, pemenuhan kriteria halal mempengaruhi pDaftar Pustaka 

konsumen, dll. 

4) Komponen yang terlibat dalam sistem; adalah pengelola UKM, pengepul, 

pemerintah, pelanggan dan masyarakat. 

Cara UKM menjalankan operasinya dipengaruhi oleh budaya masyarakat Maluku, 

sementara pada saat yang sama berbagai pDaftar Pustaka pelanggan dan kemajuan 

pasar mendorong mereka untuk menata ulang pola operasi dan sistem produksi yang 

lama. Pemerintah bertanggung jawab mendorong petani untuk membudidayakan pala 

dari segi insentif produksi dan daya tarik produksi, namun di sisi lain kondisi umum 

dan ciri budaya masyarakat di sisi lain tampak hampir tidak berubah dari masyarakat 

konsumen menjadi masyarakat produsen. 

 

 

Perumusan Sistem Produksi yang Ada 

Sebagian besar industri pengolahan pala berskala UKM dengan jenis 

produksi yang berbeda dari satu industri ke industri lainnya. Jenis produksi yang 

berbeda akan mempengaruhi sistem manajemen industri sebelum, selama, dan 

sesudah proses produksi dan dengan sendirinya juga akan mempengaruhi sistem 

manajemen halal di industri tersebut. Kami telah mengidentifikasi tipologi sistem 

untuk industri pengolahan pala yang ada saat ini seperti yang ditunjukkan pada Tabel 

1. 

 

Tabel 1 Tipologi Sistem Produksi UKM 

TIPE KARAKTERISTIK 
DESKRIPSI SISTEM 

NYATA 

1. Menurut Proses untuk Output 

 

 

 

Connuous 

Process 

a. Sebuah. Produksi dalam jumlah banyak, 

variasi produk sangat kecil dan sudah 

terstandarisasi. 

b. Menggunakan tata letak produk atau 

pembagian produk. 

c. Mesin itu spesial. 

d. Operator tidak memiliki keterampilan 

tinggi. 

e. Salah satu mesin / peralatan rusak atau 

terhenti, seluruh proses produksi terhenti. 

f. Sedikit tenaga kerja. 

g. Persediaan bahan mentah dan bahan 

dalam proses kecil. 

- 60 - 100 botol / urutan 

produksi 

- Produk: jus 

-  ≤ 60 menit 

- Setiap keluaran produksi 

adalah satu batch, dengan 

urutan operasi yang sama dari 

awal hingga akhir 
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h. Dibutuhkan seorang spesialis perawatan 

yang berpengetahuan luas dan memiliki 

banyak pengalaman. 

Proses 

Intermiten /  

Sistem Diskrit 

 -  

2. Menurut Tujuan Operasi 

Engineering-

To-Order 

-  -  

Assembly-to-

Order 

-  -  

Make-To-Order -  -  

Make-To- 

Stock 

- produk akhir yang aman 

- tingkat persediaan tergantung pada 

waktu respon, permintaan, dan variabilitas 

permintaan. lead time yang singkat 

- modal intensif 

- Jadwal produksi ditentukan oleh 

permintaan 

- perkiraan 

- Ikan mentah langsung 

diolah menjadi ikan asap 

- Jumlah bahan yang akan 

dibeli diperkirakan dari 

perkiraan permintaan 

- Penyediaan dana mandiri 

secara terus menerus 

3. Menurut Aliran Operasi dan Variasi Produk 

Flow shop unit keluaran secara berurutan harus 

melewati urutan operasi yang sama 

Untuk setiap produksi, pala 

diolah 

dengan urutan proses yang 

sama berurutan 

Job shop   

Continuous   

Batch   

Project   

 

Dengan tipologi continuous process, make to stock, dan flow shop, maka industri 

pengolahan pala sangat bergantung pada sistem suplai dan distribusi yang melibatkan 

komponen non industri dan industri serta memiliki sistem distribusi yang akan 

mempengaruhi jaminan kualitas produk. Hal ini dikarenakan dalam sistem industri 

ini terdapat elemen struktur, elemen proses, hubungan antara struktur dan proses, 

serta komponen yang terlibat yang bersifat kompleks dengan pola hubungan tertentu. 

1) Tipologi Proses Berkelanjutan; dengan spesifikasi aliran proses yang sama per 

urutan produksi. maka penggunaan pekerja, peralatan, dan bahan dari sumber yang 

sama juga akan diulangi. Hal tersebut berdampak pada kesalahan dalam penggunaan 

tenaga kerja, peralatan dan bahan yang akan mempengaruhi hasil atau keluaran 

produksi secara keseluruhan. 

2) Tipologi Make to Stock-Make to Order; dimana produk dibuat sebagai persediaan 

karena kelebihan produksi pala segar, dan dibuat sesuai pesanan bila ketersediaan 

bahan baku terbatas, akan berdampak pada pengelolaan penyimpanan bahan baku, 

maupun produk jadi. Dalam hal ini penyimpanan yang perlu mendapat perhatian 

khusus adalah lokasi penyimpanannya. 
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3) Tipologi toko aliran; dengan urutan proses yang sama, maka diperlukan 

mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses telah memenuhi 

standar proses yang diinginkan. 

Dalam Industri Pangan telah ditentukan 7 (tujuh) mekanisme proses halal, [8] yaitu: 

1) Pendirian; yaitu standar industri bersih dan standar lain yang mengatur 

pembentukan industri bersih. Dalam produksi pangan halal tidak dapat digabungkan 

dengan produksi pangan non halal. Perlu adanya pemisahan produksi antara produk 

halal dan non halal dengan pemisahan yang jelas. Selain itu, pabrik / tempat produksi 

pangan halal tidak boleh memiliki hewan peliharaan atau bahan makanan dan 

minuman non halal yang terdapat di dalamnya. 

2) Bahan baku / bahan dan penyimpanan. 

a. Semua bahan dan komponen yang digunakan dalam pembuatan produk adalah 

semua yang Islam izinkan dan tidak merugikan konsumen, dengan 

menunjukkan sertifikasi atau verifikasi halal. 

b. Bahan yang disiapkan untuk produksi akan disimpan di tempat yang bersih. 

Tidak ada hewan seperti anjing, kucing, atau hewan lain yang bersentuhan atau 

terkontaminasi dengan bahan mentah lain yang digunakan dalam produksi. 

c. Produk pangan halal harus disimpan terpisah dari yang tidak halal dan dilarang 

keras mencantumkan bahan atau unsur lain yang tidak berhubungan. 

3) Cuci dan bilas bahan mentah. 

a. Untuk mencuci atau membersihkan bahan baku dan komponen yang digunakan 

dalam produksi, dengan cara merendamnya dalam wadah air atau mencuci 

dengan air bersih mengalir. Bahan baku atau komponen yang digunakan harus 

melalui tahap pencucian akhir secara menyeluruh. Air yang mengalir melalui 

proses ini tidak akan digunakan untuk mencuci bahan lain. 

b. Semua peralatan yang digunakan dalam produksi semua jenis makanan halal 

harus dibersihkan terlebih dahulu menurut prinsip Islam. 

c. Penggunaan dan penyimpanan peralatan yang digunakan dalam produksi 

pangan halal harus memperhatikan cara penggunaan dan penyimpanannya agar 

tidak tercampur atau terkontaminasi oleh peralatan yang mengandung unsur 

non halal. 

4) Karyawan perusahaan 

a. Karyawan dalam produksi makanan halal tidak boleh bersentuhan dengan 

elemen non-halal seperti daging non halal, minuman keras / minuman 

beralkohol atau bermain dengan anjing. 

b. Harus ada karyawan muslim yang dipekerjakan di perusahaan yang 

memproduksi makanan halal, baik untuk Purchasing Department maupun 

Production Department. 

5) Penyimpanan / transportasi. 

a. Produk jadi harus disimpan terpisah dari produk non halal dan dilarang keras 

untuk disatukan dalam satu kemasan walaupun sudah jadi. 

b. Pengangkutan produk halal harus dipisahkan dari produk non halal. 

6)  Distribusi 

a. Produk halal dijual terpisah dan dilarang keras untuk menggabungkannya di 

satu tempat meski pemasok tidak mencampur dalam kemasannya. 
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b. Pendistribusian hewan yang tidak dikemas atau produk dalam kemasan harus 

menginformasikan tentang standar Halal dan harus mengetahui waktu yang 

tepat. 

c. Peralatan yang digunakan dalam pendistribusian tidak boleh menggabungkan 

produk Halal dan non Halal. Kalau sudah tercampur harus dibersihkan sesuai 

prinsip Islam 

7) Menyajikan Makanan Halal. (Dimana Restoran / Hotel / dll). 

a. Operator yang mengontrol makanan haruslah seorang Muslim. 

b. Dapur atau tempat pembuatannya adalah satu-satunya tempat yang tidak 

terkait dengan apapun yang dilarang oleh hukum Islam 

c. Bahan yang digunakan dalam proses atau layanan memasak harus sesuai 

dengan hukum Islam. 

d. Peralatan bersih yang digunakan untuk memasak atau untuk menyajikan tidak 

boleh disalah-artikan atau digunakan dalam wadah terpisah. 

e. Prinsip umum yang harus diperhatikan adalah mengimpor produk daging halal 

f. Hewan atau produk yang diimpor harus memiliki sertifikasi halal dari 

produsennya. Importir daging atau produk harus memastikan kehalalannya 

dan harus menyetujui ketentuan produk halal. 

 

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas maka Titik Kritis dalam sistem industri pala dapat 

diidentifikasi seperti pada Gambar 2 berikut 

 
Gambar 2 Diagram Tulang Ikan Sistem Industri Halal-Pala 

 

Diagram Fishbone telah mengidentifikasi elemen-elemen yang menentukan 

kehalalan sistem Industri Pala, lebih spesifiknya kami mendeskripsikan komponen-

komponen tersebut ke dalam alat yang mengelompokkan komponen-komponen 

tersebut ke dalam tingkat identifikasi perusahaan. Analisis level ini dilakukan karena 

setiap elemen Fishbone Diagram memiliki gambaran khusus pada Level Operasi, 

Level Produksi, dan Level Strategis. Tujuannya untuk memudahkan penilaian 

industri pala halal. Identifikasi tersebut merupakan Three Level Characteristics of 

Manufacturing Identification (TLCMI) yang biasa digunakan dalam perumusan 

strategi perusahaan. Dengan penggunaan TLCMI ini kemudian akan menjadi bahan 

untuk menentukan titik kritis kehalalan dalam industri pengolahan pala. 
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Tabel 2. Tiga Tingkat Karakterisasi Manufaktur di Industri Pala 

No Attribute Exist Don’t Exist Description 

1 2 3 4 5 

Process Level 

1 Bahan baku   Pala 

2 Tenaga kerja   < 50 pekerja 

3 Teknologi   Manual 

4 Keuangan   Pendanaan Mandiri dan dari 

bank 

1 2  4 5 

5 Produk   Jus 

6 Pendapatan   Penjualan tergantung pada 

tingkat Permintaam 

7 Keuntungan   Pendapatan - Biaya, akuntansi 

manual 

8 Polusi   Padatan, cair dan gas 

9 Proses   Tradisional 

Operational Level 

1 Aliran material   Tanpa inventaris 

2 Penjadwalan Pekerjaan   - 

3 Perawatan mesin   pembersihan 

4 Penetapan harga   Tradisional 

5 Promosi   - 

6 Pasca penjualan   - 

7 Lingkungan   residu, debu, produk rusak 

8 Akuntansi   Tradisional/manual 

9 Struktur organisasi   Hanya berbeda antara pemilik-

pekerja 

10 Tenaga kerja   Tingkat pendidikan rendah, 

pekerja paruh waktu 

11 Latihan   tanpa training 

12 Tanggung jawab produk    

13 Pekerjaan. & tindakan 

keselamatan kesehatan 

  - 

Level Strategik 

1 Teknologi baru   - 

2 Riset & Pengembangan 
 

- 
 

3 Pasar baru    

4 Kemitraan   Pengalaman & loyalitas 

pelanggan 

5 Keuangan   Investasi sendiri, akses rendah ke 

lembaga pendukung keuangan 

6 Sosial / Politik   Agama dan budaya yang berbeda 
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Karakteristik ini khas untuk UKM dan sama untuk UKM pada umumnya, 

tetapi karakteristik ini memiliki karakter tersendiri dalam hal cara mereka membuat 

sistem bekerja. [9] 

Dalam penggunaannya, buah pala dapat diolah menjadi berbagai macam produk 

terutama untuk industri makanan, minuman dan kosmetik. Dari petunjuk teknis 

pengolahan pala. Kemudian proses operasi pengolahan pala yang dapat diterapkan 

dalam skala industri seperti terlihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Pemanfaatan Pala Berdasarkan Bagian-Bagiannya [10] 

 

Tabel 3. Pemanfaatan dan Pengolahan Pala Berdasarkan Jenis Produk 

 
Sumber: Analisis Source: Data Analysis, 2020 

Sweets Syrup Instan Drink Jelly Dodol Cyder Asam Cuka Permen Hard Candy

Sorted Sorted Sorted Sorted Sorted Sorted Sorted Sorted Sorted

Shelled Shelled Shelled Shelled Shelled Shelled Shelled Shelled Shelled

Washed Soaked Soaked Washed Washed Washed Washed Washed Washed

Soaked (Salt) Washed Washed Shredded Shredded Shredded Shredded Shredded Shredded

Filtered Shredded Shredded Separated seeds Soaked Shreded Shreded

Drained Filtered Blanched Sliced Rinsed Filtered Filtered

Soaked (Sugar) Added sugar Cooled, mashed Smoothed Diluted Heated Heated

Filtered Cooked Filtered Heated Shreded Sucrose Added
Sucrose Added + 

Water

Drained Bottled Mixed Added sugar Heated Invert sugar added

Added sugar Sterilized Gelatin Added Heated

Cooked Added starter Cooked Cooled

Bottled Filtered Incubated Wasted foam Printed

Added sugar Cleared up Printed Cooled

Heated
Cooled to room 

temperature
Packed

Packed Cooled by cooler
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Desain Alternatif Sistem Manufaktur (Penggunaan HCP 

Analisis Bahaya dan Titik Kontrol Kritis (HACCP) diadaptasi dengan Titik 

Kontrol Halal (HCP) untuk mengidentifikasi dan menghilangkan potensi keberadaan 

komponen haram. Berdasarkan empat rencana HCP spesifik yang dihasilkan, 

Rencana HCP generik dikembangkan. Bermanfaat karena dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam industri pangan halal dengan tujuan untuk mengidentifikasi 

kemungkinan sumber pencemaran haram. [5] Kriteria Pemilihan 

1. HCP1: Sertifikasi Halal; Dalam rangka impor atau pengadaan bahan / bahan baku 

pala, produsen mengirimkan perwakilannya ke lokasi lokasi pemasok untuk 

melakukan audit. Termasuk di dalamnya pemeriksaan penerapan praktik halal di 

tempat pemasok, kualitas bahan baku dan sertifikasi halal. Untuk mendapatkan 

sertifikasi ini diperlukan pemeriksaan fasilitas, pemeriksaan sanitasi, sumber dan 

penggunaan bahan dan label serta pelatihan personel perusahaan. 

2. HCP2: Peralatan; Bagi perusahaan yang memproduksi produk non daging, seperti 

pala, cukup dilakukan pembersihan alat dan menentukan kebersihan proses dan 

produk dengan cara observasi visual. Apabila tempat pembuatan produk makanan 

(dan minuman) itu melakukan kegiatan haram, maka wajib melakukan mekanisme 

pembersihan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, bahan kimia yang digunakan 

dalam proses pembersihan harus diseleksi secara ketat dan ditentukan untuk 

menghindari asal-usul lemak hewani. Perlu juga diperhatikan bahwa sikat pembersih 

juga harus bersertifikat halal. Ini karena sikat bisa dibuat dari bulu dari babi. 

3. HCP3: Bahan mentah / bahan; Bahan halal yang berasal dari tumbuhan jarang 

menjadi masalah. Ini berbeda dengan bahan makanan atau minuman yang terbuat dari 

hewan. Yang juga perlu dicermati di sini adalah perasa yang berasal dari 

mikroorganisme, mineral, minyak bumi, hewan, tumbuhan, dan bahan sintetis. 

Produsen harus dapat menjamin bahwa setiap bahan, campuran atau formulasi yang 

digunakan dalam produksinya adalah Halal dan bebas dari bahan yang diragukan. 

4. HCP4: Transportasi dan penyimpanan; Jika dipelajari, sebenarnya pabrikanlah 

yang bertanggung jawab atas kondisi pengiriman dan penyimpanan. Beberapa 

produsen mengandalkan kendaraan pembeli dalam pendistribusian barang, dimana 

kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut harus dibersihkan 

secara menyeluruh dan dihindarkan dari pengiriman produk makanan yang mungkin 

berbau atau mengandung zat haram. Kondisi penyimpanan harus dicek oleh gudang 

dan / atau petugas quality control agar kesegaran produk pangan dan kehalalannya 

dapat dipastikan. Selama proses pengangkutan, produk makanan / minuman halal 

harus ditangani dengan baik untuk menghindari kontaminasi silang dengan produk 

haram dan haram. 

 

Penetapan Strategi Respon Terhadap Pelanggan. Strategi Proses Produksi, dan 

Strategi Perencanaan dan Sistem Pengendalian Produksi 

Industri pala sebagian besar berskala UKM dengan strategi make-to-stock respond 

terhadap pelanggan karena ketersediaan bahan baku (pala) yang terus menerus dan 

melimpah serta peluang peningkatan kapasitas produksinya, serta tingginya 

permintaan produk pala. Hal ini menandakan bahwa produsen harus menyiapkan 

sistem penyimpanan produk jadi yang dapat menjamin kualitas produk sebelum 

dikirim ke konsumen. 
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Gambar 4 Strategi Respon Pelanggan 

 

HCP merekomendasikan lokasi, peralatan dan cara penyimpanan produk jadi 

harus bersih dan tidak terkontaminasi unsur haram. Perusahaan juga harus 

memperhatikan perubahan kandungan substansi produk pala. Dengan proses batch 

repetitive flow skala besar dan continuous flow manufacturing, produsen harus 

melakukan pemeriksaan berkala pada setiap setup produksi untuk memastikan bahwa 

semua pekerja, peralatan, bahan baku, dan lantai toko bersih dan tidak terkontaminasi 

unsur haram. Jika unsur Haram masuk, maka semua produk yang dihasilkan akan 

berstatus Haram dan ditolak. 

 

Penetapan Titik Kritis Halal dalam Sistem Industri Pala 

Seperti yang disebutkan di atas, makalah ini akan mengidentifikasi titik kritis Halal 

di Industri Pala, sehingga TLCMI digunakan seperti pada Tabel 3. TLCMI yang 

dimodifikasi ini mencakup Titik Kritis Halal dan menambahkan titik kritis pada 

komponen TLCMI yang belum termasuk dalam HCP. 

 

Tabel 4 Modifikasi TLCMI untuk HCP 

No 
Atribut Yang Ada Tidak 

Ada 

Deskripsi 

H
C

P

1
 

H
C

P

4
2

 
H

C
P

3
 

H
C

P

4
 

Tambahan HCPs 

1 2 3 4 5         

Tingkat Proses 

1 Bahan baku   Pala      - 

2 Tenaga kerja   <50 pekerja     Bersih, tidak 

tercemar Haram 

3 Teknologi   Manual       

4 Keuangan   Dibiayai sendiri 

dan bank 

    Bukan riba, 

dukungan 

keuangan 

Perbankan Syariah 

5 Produk   Jus     Bersih, tidak 

tercemar Haram 
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6 Pendapatan   Menjual 

tergantung pada 

tingkat permintaan 

    Kommitment 

Syariah 

7 Keuntungan   Ini adalah 

Pendapatan - 

Biaya, akuntansi 

manual 

    Bukan riba 

8 Polusi   padat, cair, gas         

9 Proses   Tradisional     Bersih, tidak 

tercemar Haram 

Tingkat operasional 

1 Aliran material   Tidak ada 

inventaris. 

Tida

k 

ada 

inve

ntari

s. 

Tida

k 

ada 

inve

ntari

s. 

Tida

k 

ada 

inve

ntari

s. 

Tida

k 

ada 

inve

ntari

s. 

Tidak ada 

inventaris. 

2 Penjadwalan 

Pekerjaan 

  -         

3 Perawatan mesin   Pembersihan     Bersih, tidak 

tercemar Haram 

4 Penetapan harga   Tradisional     Bukan riba 

5 Promosi   -      

6 Pasca penjualan   -      

7 Lingkungan   residu, debu, 

produk rusak 

    Bersih, tidak 

tercemar Haram 

8 Akuntansi   Tradisional / 

manual 

    Akuntansi Halal 

9 Struktur organisasi   Hanya berbeda 

antara pemilik-

pekerja 

     

10 Tenaga kerja   Tingkat 

pendidikan 

rendah, pekerja 

paruh waktu 

     

11 Latihan   Tidak ada 

Pelatihan 

     

12 Tanggung jawab 

produk 

       Bersih, tidak 

tercemar Haram 

13 Pekerjaan. & 

tindakan 

keselamatan 

kesehatan 

  -     Bersih, tidak 

tercemar Haram 

Level Strategik 

1 Teknologi baru   -         
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2 Riset & 

Pengembangan 

 
- 

 
    Pengendalian 

Mutu Berbasis 

Halal 

3 Pasar baru         

4 Kemitraan   Pengalaman & 

loyalitas 

pelanggan 

        

5 Keuangan   Investasi diri,     Pembiayaan Halal 

6 Sosial / Politik   akses rendah ke 

lembaga 

pendukung 

keuangan 

     

 

Dari tabel di atas, terdapat poin-poin penting di setiap level. Jika HCP yang ada hanya 

terdiri dari 4 (empat) komponen Pembentukan, Peralatan, Bahan Baku, dan 

Distribusi, maka dalam TLCMI yang dimodifikasi terdapat beberapa komponen yang 

justru menjadi titik kritis. Komponen pembiayaan, akuntansi, aliran material, dan 

lain-lain. Komponen tambahan ini adalah HCP baru. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian sistem industri pengolahan pala, terdapat beberapa 

Poin Kritis Halal seperti Pendirian, Peralatan, Bahan Baku, Aliran Bahan, Proses, 

Keuangan dan Akuntansi, dan Pasar yang harus diperhatikan sebagai aspek penting 

untuk diperhatikan dengan baik dijamin Halal. Karena tipologi sistemnya adalah 

aliran kontinyu, make-to-stock, dan aliran repetitif batch besar, maka harus ada 

pemeriksaan sumur dan umum pada langkah penyiapan produksi untuk menjaga 

produksi halal, karena jika sekali unsur haram masuk, maka semua produk yang 

dihasilkan akan berstatus Haram dan ditolak. 
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