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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Memasuki era Globalisasi, hal yang pasti dan tidak bisa  dihindari adalah 

perkembangan teknologi. Salah satu teknologi yang akan terus  berkembang 

adalah teknologi di bidang pangan. Hal ini tidak bisa terlepas dari permintaan 

konsumen atas produk-produk yang beragam. Sehingga para produsen 

berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi pada produk yang 

dipasarkannya, dengan harapan menimbulkan kepuasan dari para konsumen, 

dan berharap akan berdampak pada segi keuntungan perusahaan yang 

semakin besar. 

Walaupun jaman terus berkembang pesat, namun yang tidak boleh 

dilupakan adalah nilai-nilai moral spiritual yang harus tetap dijaga. Indonesia 

sebagai Negara dengan mayoritas penduduk beragam Islam, sudah menjadi 

kewajiban para penganut ajaran Islam agar selalu melaksanakan perintah 

Allah dan rasul-Nya, serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi 

segala hal yang dilarang. Salah satunya adalah menghindarkan diri dari 

mengkonsumsi segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT. baik 

itu berupa produk asal, maupun produk turunan yang dicampurkan kepada 

sebuah produk, karena satu suapan makanan haram saja, maka 40 hari amalan 

baik tidak akan diterima. Jadi, apapun perbuatan baik kita akan tertolak.
1
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Disadari atau tidak, terkadang banyak diantara kita tidak memperhatikan, 

bahkan  melupakan kehalalan produk yang akan kita beli. Sebagian dari kita 

lebih cenderung memilih rasa yang enak ataupun harga yang murah dalam 

memilih sebuah produk. Padahal yang harus disadari adalah, masih banyak 

produk yang dipasarkan namun masih belum terjamin kehalalannya. 

Kita masih ingat pada tahun 2000-an konsumen pernah dihebohkan 

dengan temuan salah satu penyedap makanan yang diberitakan terindikasi 

enzim babi. Adapun kabar bahwasanya salah satu produk eskrim dari salah 

satu brand ternama di Indonesia yang diberitakan terdapat senyawa turunan 

dari babi. Padahal jelas-jelas umat muslim sangat dilarang untuk 

mengkonsumsi segala sesuatu yang berhubungan dengan babi, bangkai, 

darah, maupun hewan yang disembelih tidak menggunakan nama Allah.  

Dalam al-Qur`an, Allah SWT berfirman: 

                           

                      
“ Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging 

babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. 

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa 

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2
 

 

Oleh karena itulah kita diwajibkan selalu berhati-hati dalam memilih 

makanan ataupun minuman yang hendak dikonsumsi,agar kita terhindar dari 

bahaya zat yang diharamkan,maupun zat yang berbahaya bagi kesehatan 

tubuh kita. 
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Selain itu Allah juga menghendaki manusia memakan apa yang halal dan 

juga baik untuk tubuh kita, seperti yang termaktub dalam al-Qur`an, Allah 

berfirman dalam Qs. al-Baqarah[2]: 168 : 

                             

             

168. 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.
3 

 

Di Indonesia terdapat beberapa produk perundang-undangan yang 

memberikan perlindungan hukum kepada para konsumen , mulai dari 

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, 

Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang 

nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 

1999 tentang Label dan Iklan pangan, dan lain-lain, yang secara umum 

memberikan perlindungan terhadap masyarakat terkait dengan Perlindungan 

Konsumen. 

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 3 huruf e mengenai 

Tujuan Perlindungan konsumen, disebutkan: 

“menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha”
4
; 
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Dari pasal diatas, seharusnya produsen memiliki kesadaran dalam menjaga 

integritas dan kualitas produknya, dan menyadari bahwa kehalalan produk 

yang dijualnya adalah syarat mutlak bagi konsumen muslim, mengingat 

Syari’at Islam sudah jelas melarang mengkonsumsi sesuatu yang haram, dan 

akan berakibat pada tertolaknya amalan, dan lebih berat lagi ancaman 

menjadi penghuni neraka bagi yang melanggarnya. 

Namun yang patut disayayangkan, walaupun payung hukum yang 

berkenaan perlindungan konsumen telah sejak lama diundangkan, nyatanya 

masih banyak permasalahan yang belum terlindungi secara maksimal dengan 

adanya undang-undang tersebut. Salah satunya tidak ada pernyataan tegas 

yang menyebutkan produsen harus menjaga produknya agar mengikuti aturan 

halal dalam Islam. Atau setidaknya memberikan peringatan larangan 

mengkonsumsi kepada umat Islam, bagi barang konsumsi yang didalamnya 

menggunakan komposisi bahan haram.  

Sebagai Negara Hukum, sudah seharusnya jaminan produk halal terhadap 

konsumen muslim menjadi konsentrasi para pejabat legislatif, dan juga 

eksekutif agar kepastian hukum terkait perlindungan terhadap konsumen 

lebih terjamin, terutama konsumen Muslim, dikarenakan mayoritas 

masyarakat di Indonesia beragama Islam dan juga agar terpenuhinya asas 

Kepastian Hukum. 
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Jika kita merujuk kepada Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 1999 

tentang Label dan Iklan Pangan, dalam pasal 10 ayat (1) dijelaskan 

bahwasanya 

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke 

dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa 

pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran 

pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal 

pada Label.”  

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 

1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dijelaskan bahwa: 

“Pencantuman keterangan halal 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”.
5
 

Walaupun dalam pasal 10 di atas secara tersurat seperti diwajibkan, namun 

nyatanya sertifikasi halal di Indonesia tidak bisa mengikat kepada seluruh 

Produsen produk pangan olahan, karena sifatnya yang merupakan pilihan 

(voluntary) produsen itu sendiri. Sehingga kesadarannya pun, menunggu 

kesadaran Produsen yang berakibat masih banyak produk pangan kemasan 

baik makanan maupun minuman yang tidak mencantumkan label halal pada 

kemasannya. Walaupun belum tentu semua produk yang tidak berlabel halal 

menjadi indikasi bahwa produk tersebut haram untuk dikonsumsi, namun 
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diperlukan kehati-hatian dalam memilih produk yang dijual di pasaran. 

Jangan sampai produk tersebut adalah produk haram, ataupun tercampur 

dengan zat yang haram. 

Kota Batu, sebagai Kota yang awalnya menjadi bagian dari Kota Malang 

telah memutuskan untuk melakukan Pemekaran daerah pada 2001, dan 

berdiri sebagai Kota yang mandiri. Secara geografis Kota Batu terletak pada 

744'55,11" - 826'35,45" Lintang Selatan dan 12217'10,90" - 12257'00,00" 

Bujur Timur.
6
 Kota Batu yang dulu dikenal dari hasil pertanian kini lebih 

akrab dikenal sebagai kota destinasi pariwisata. Hal ini bisa dilihat dari 

berbagai macam objek wisata yang biasa dikunjungi oleh para wisatawan, 

diantaranya, Jawa Timur Park 1, Jawa Timur Park 2, Eco Green Park, Batu 

Night Spectacular (BNS), Pemandian Selecta, Songgoriti, dan lain-lain. 

Sebagai Kota tujuan wisata, tak ayal pemasukan daerah dari sektor wisata 

sangat besar.  

Selain identik sebagai Kota wisata, Kota Batu juga dikenal sebagai Kota 

yang kaya akan keberagaman kuliner. Hal ini bisa dimaklumi, karena sudah 

jamah setiap kota yang berpredikat sebagai kota wisata, selalu diikuti dengan 

kesan sebagai kota kuliner. Maka tidak heran banyak produk-produk pangan 

kemasan hasil usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mulai 

berkembang pesat untuk ditawarkan menjadi oleh-oleh khas Kota Wisata 

Batu dan dipasarkan di berbagai tempat, mulai dari tempat pariwisata, hingga 

toko pusat oleh-oleh. Namun yang harus diperhatikan adalah, adanya 

                                                             
6
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kemungkinan pada produk pangan kemasan tersebut, terkandung unsur-unsur 

haram yang dicampurkan pada bahan maupun saat proses pembuatan, 

sehingga para konsumen diperlukan kewaspadaan dalam memilih produk 

yang akan dikonsumsi, dengan menghindari produk yang haram dan memilih 

produk-produk yang sudah terjamin kehalalannya. 

Proses pembuktian kehalalan sebuah produk salah satunya bisa dilakukan 

dengan mekanisme Sertifikasi Halal MUI (Majelis Ulama Indonesia). 

Sertifikasi halal MUI adalah  fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan 

kehalalan suatu produk sesuai syariat islam melalui pemeriksaan yang 

terperinci oleh LPPOM-MUI(Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan 

Kosmetika- Majelis Ulama Indonesia). Keberadaan LPPOM-MUI sendiri 

berada di setiap Ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Untuk provinsi Jawa 

Timur ada di Kota Surabaya, tepatnya ada di jalan Dharmahusada Selatan No. 

5 Kota Surabaya. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan 

izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah 

yang berwenang (Badan POM).
7
 Sertifikasi halal dilakukan oleh badan 

khusus yang berisi orang-orang yang mengerti ilmu pangan, farmasi, dan juga 

ahli di bidang fiqih. Mereka memeriksa kandungan bahan yang terdapat 

dalam sebuah produk. Sehingga bisa diketahui, apakah produk yang diperiksa 

bebas dari unsur haram, dan layak untuk diberi fatwa Halal dan akan 

diberikan hak untuk menyertakan label halal pada kemasan produknya. 

                                                             
7
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Dari sekian banyak produk oleh-oleh khas Kota Batu yang dipasarkan 

meluas di Kota Batu, penulis melakukan observasi awal pada pusat 

perbelanjaan dan Oleh-oleh Kota Batu, dan ternyata masih banyak ditemukan 

produk pangan kemasan yang menjadi oleh-oleh khas Batu belum dilengkapi 

dengan label halal. Produk-produk tersebut diantaranya: 

 

Gambar 1: beberapa contoh produk pangan kemasan yang diproduksi oleh produsen Kota 

Batu yang belum mencantumkan label halal. produk didapatkan dari hasil observasi penulis 

di pusat perbelanjaan dan oleh-oleh PLAZA Kota Batu. 

 Adapun peneliti juga menemukan sejumlah produsen yang telah 

memproses sertifikasi halal pada produknya serta mencantumkan label halal 

pada kemasan. Produk-produk pangan kemasan hasil produksi produsen Kota 

Batu yang telah mencantumkan label halal diantaranya: 
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Gambar 2: Contoh produk pangan kemasan hasil produksi produsen dari Kota wisata Batu 

yang telah mensertifikasi halal produknya dan telah mencantumkan label halal pada kemasan. 

produk didapatkan dari hasil observasi di Pusat Perbelanjaan dan Oleh-oleh PLAZA Kota 

Batu. 

Sebagai Kota yang memiliki 94 persen jumlah penduduk yang beragama 

Islam
8
, maka Kota Batu memiliki banyak organisasi kemasyarakatan di 

bidang keagamaan, khususnya Islam. Salah satunya adalah keberadaan MUI 

Kota Batu.  

                                                             
8
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MUI Kota Batu adalah Perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia yang 

ditempatkan di Kota Batu. Sebagai lembaga Agama yang ada di Kota Wisata,  

MUI Kota Batu memiliki kewajiban untuk menjaga masyarakat Kota Batu, 

terutama yang beragama Islam agar terhindar dari segala sesuatu yang bisa 

menimbulkan kerusakan di bidang aqidah dan juga akhlak.  

Selain menangkal dampak Kota Batu sebagai Kota wisata yang identik 

dengan hura-hura dan hedonisme, MUI Kota Batu juga memiliki kewajiban 

untuk menjaga masyarakat agar tidak mengkonsumsi produk-produk haram 

yang bisa membahayakan kesehatan dan juga membahayakan aqidah para 

pengkonsumsinya, dikarenakan hingga saat ini MUI adalah organisasi 

masyarakat yang diberikan hak oleh pemerintah untuk melaksanakan proses 

sertifikasi halal, melalui lembaga yang ada dibawah kendalinya, yakni 

LPPOM-MUI. 

Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji dalam skripsi ini, upaya MUI Kota 

Batu dalam mengoptimalkan program sertifikasi halal pada setiap produsen 

produk pangan kemasan yang ada di Kota Batu, dan bagaimana efektifitas 

peran MUI dalam upaya mengoptimalkan program Sertifikasi halal bagi 

Produsen Makanan/minuman kemasan yang ada di Kota Batu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, 

permasalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana peran MUI Kota Batu untuk mengoptimalkan program 

Sertifikasi Halal terhadap produsen produk pangan kemasan yang ada 

di Kota Batu? 

2. Bagaimana efektifitas peran MUI Kota Batu dalam mengoptimalkan 

program Sertifikasi Halal yang ada di Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh 

penulis sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh MUI Kota Batu untuk 

mengoptimalkan program Sertifikasi Halal di Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui efektifitas peran MUI kota batu dalam upaya 

mengoptimalkan program Sertifikasi halal. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

khazanah ilmu khususnya pengetahuan tentang program Sertifikasi 

Halal agar menjadikan edukasi terhadap para Produsen produk 

kemasan di Kota Batu, bahwa produk yang dipasarkan bukan hanya 

harus nikmat, dan sedap, namun lebih dari itu, ada nilai kehalalan 

mulai dari bahan, proses mengolah, hingga pengemasan Produk yang 

harus tetap dijaga sebagai usaha dalam Perlindungan konsumen, 
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khususnya konsumen muslim. Dikarenakan bahaya yang ditimbulkan 

jika umat muslim mengkonsumsi produk haram. 

2. Praktis  

- Berguna bagi Produsen, terutama Produsen produk pangan yang 

berada di Kota Batu yang akan memproduksi produk makanan 

kemasan agar menjaga mutu serta kehalalan produknya. 

- Berguna bagi Lembaga Legislasi Nasional, karena skripsi ini akan 

menggambarkan realita dalam proses Sertifikasi halal, agar 

kedepan semakin cepat terlahirnya payung hukum mengenai 

Jaminan Produk halal sebagai upaya perlindungan hukum pada 

konsumen, terutama konsumen muslim. 

- Sebagai edukasi bagi para konsumen muslim, bahwa dalam 

memilih produk yang akan dikonsumsi agar lebih berhati-hati, 

dan mengutamakan produk yang halal. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Yuridis Sosiologis. 

Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan 

data sekunder sebagai dasar penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan 

data primer atau data lapangan untuk menguji kebenaran data sekunder. 

Dalam penelitian ini, sumber sekunder yang dijadikan pijakan dasar adalah 

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

sebagai dasar hukum perlindungan konsumen secara umum, dan ditambah 
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pula beberapa Perundang-undangan yang dijadikan sumber dalam 

menguatkan konsep penelitian yakni, Undang-Undang nomor 92 tahun 

2012 tentang Pangan dan PP nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan 

Pangan, terutama pasal 10 dan 11. Beranjak dari sumber sekunder,lalu 

peneliti ingin melihat upaya yang dilakukan oleh MUI Kota Batu, serta 

mengetahui tingkat efektifitas dari peran yang dilakukan oleh MUI Kota 

Batu, berkaitan dengan optimalisasi program Sertifikasi halal pada produk 

pangan kemasan hasil produksi produsen Kota Batu yang sebagian besar 

berbentuk UKM, sebagai salah satu cara dalam menjamin perlindungan 

konsumen muslim yang secara khusus diharamkan mengkonsumsi produk 

yang didalamnya terdapat unsur  haram, dikarenakan akan mengancam 

aqidah mereka.  

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah kantor 

MUI kota Batu yang beralamat di jalan Agus Salim 7, Kota Batu. Hal 

yang menarik bagi penulis memilih MUI Kota Batu sebagai lokasi 

penelitian ialah pada hari Rabu, 30 Oktober 2013 media Surya Online 

mewartakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batu rencananya 

akan mensosialisasikan, serta mengoptimalkan program sertifikasi halal 

pada produsen yang ada di Kota Batu.
9
 Oleh karenanya, akan sangat 

berhubungan dengan judul yang akan diangkat oleh peneliti. 

                                                             
9
 Surya Online. Tahun depan MUI terapkan label halal. Diakses pada tanggal 1 

november 2013 pada pukul 14.00 wib dari  
http://surabaya.tribunnews.com/2013/10/30/tahun-depan-mui-terapkan-label-halal. 

http://surabaya.tribunnews.com/2013/10/30/tahun-depan-mui-terapkan-label-halal
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3. Jenis Data 

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, dapat dibedakan 

menjadi : 

a. Data Primer 

Karena bentuk penelitian ini merupakan penelitian Yuridis 

Sosiologis, maka data primer diperoleh dari : 

1) hasil wawancara dengan informan yang telah dipilih, yakni 

pejabat MUI Kota Batu, yakni Ketua MUI Kota Batu, Bapak 

Nuryassin Muhtadi.  

2) Dokumentasi dari lokasi penelitian. Meliputi foto, Bagan-bagan 

struktur, MUI Kota Batu,dan dokumen-dokumen lain yang 

mendukung validitas data penelitian. 

3) Hasil observasi produk-produk pangan kemasan hasil usaha 

produsen dari Kota Batu yang dipasarkan di berbagai tempat 

pariwisata dan pusat oleh-oleh khas Batu. 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari rujukan yang 

secara umum memberikan penjelasan mengenai permasalahan 

yang diangkat, seperti : al-Qur`an, Hadits, Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang nomor 7 tahun 

1996 tentang pangan, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 

mengenai Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah nomor 
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69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan, Keputusan 

Menteri Agama Republik Indonesia nomor 519 Tahun 2001 

tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Menteri 

Agama Republik Indonesia, serta Peraturan Perundang-undangan 

yang bertautan dengan perlindungan konsumen. 

Selain itu, sumber data sekunder juga berasal dari bahan 

pustaka yang mencakup literatur beberapa buku atau artikel yang 

terkait dengan persoalan Sertifikasi halal, dan juga Perlindungan 

Konsumen. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam 

mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data 

adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang 

diperlukan. Maka, penulis akan menggunakan teknik : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab atau dialog secara 

langsung dengan informan yang telah ditentukan, yakni Ketua 

MUI kota Batu, Bapak KH. Nur Yasin. Tujuan penulis 

menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan 

kongkret mengenai upaya yang dilakukan MUI kota Batu terhadap 
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optimalisasi program Sertifikasi halal terhadp produk pangan 

kemasan yang diproduksi oleh Produsen yang ada di Kota Batu.  

Adapun bentuk wawancara yang akan digunakan oleh penulis 

adalah wawancara Sistematis. Wawancara sistematis adalah 

wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara 

mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa yang hendak 

ditanyakan pada informan. Pedoman wawancara tersebut 

digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti dari 

awal hingga akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersebut 

telah disusun sedemikian rupa sehingga merupakan deretan daftar 

pertanyaan, dimulai dari hal mudah dijawab oleh informan sampai 

hal yang lebih kompleks.
10

 

Alasan digunakannya metode wawancara sistematis adalah 

dikarenakan penulis merupakan pemula, sehingga dikhawatirkan 

akan menemui kesulitan jika tidak dipersiapkan daftar pertanyaan 

sejak awal. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data-data/dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan  Sertifikasi halal seperti 

gambar,  grafik, struktur organisasi, data, form pendaftaran 

sertifikasi halal, bentuk sertifikat, dan lain-lain.  

 

                                                             
10

 Burhan Bungin. 2001. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kualitatif 
dan Kuantitatif. Surabaya. Hal. 134. 
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c. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap 

gejala atau fenomena yang diselidiki secara langsung yang dikenal 

dengan “partisipan Observation”.
11

 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan 

dalam penelitian ini, maka selanjutnya penulis menganalisa data-data 

tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analitis kritis atau yang 

lazim disebut juga dengan analitis kritis, yakni metode yang 

mendeskipsikan gagasan manusia dengan suatu analisis yang bersifat 

kritis.
12

 Sedangkan yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah 

mendeskripsikan situasi atau kawasan penting secara sistematis, faktual 

dan aktual.
13

 Setelah memperoleh dan mendeskripsikan fakta tentang 

upaya MUI mengoptimakan program sertifikasi halal, serta efektifitas 

peran MUI Kota Batu dalam upaya mengoptimalkan program sertifikasi 

halal, maka selanjutnya penulis akan mengaitkan dan menganalisanya 

dengan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan 

konsumen, dan peraturan-peraturan lain yang terkait, sehingga dapat 

diperoleh suatu kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggung 

                                                             
11

 Mukhtar. 2013. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif”. Jakarta 

Selatan: Referensi. Hal.100 
12

 Mastuhu dan Deden Ridwan (eds).1998. Tradisi Baru Penelitian Agama 

Tinjauan antar Disiplin Ilmu. Bandung.Nuansa. hlm.44. 
13

Isaac dan Michael dalam Cik Hasan Bisri. 2004. Pilar-Pilar Penelitian Hukum 
Islam dan Pranata Sosial. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. hlm. 266. 



18 

 

jawabkan mengenai perlindungan hukum yang dilakukan MUI Kota Batu 

terhadap warga muslim Kota Batu dari bahaya makanan/minuman yang 

diharamkan oleh agama. 

F. SISTEMATIKA PENULISAN   

Sistematika dalam proposal ini bertujuan untuk memudahkan penulisan 

dan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan, agar memperoleh hasil yang 

sistematis, terarah, dan menyeluruh sesuai dengan judul penelitian yang 

diangkat, yakni : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Didalam bab pendahuluan ini berisi tentang gambaran secara umum dari 

tema penelitian ini yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka berisi bahasan yang memuat tentang Perlindungan 

konsumen secara umum, Majelis Ulama Indonesia, dan juga pembahasan 

umum mengenai Sertifikasi Halal.  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab tiga akan diuraikan mengenai pembahasan, yang dimulai 

dengan gambaran singkat objek penelitian kemudian peneliti juga 

memaparkan hasil penelitian dan analisis tentang optimalisasi program 

Sertifikasi halal yang dilakukan MUI Kota Batu terhadap produk pangan 

kemasan yang diproduksi oleh produsen Kota Batu yang dijual sebagai oleh-
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oleh khas Batu, meliputi upaya yang dilakukan oleh MUI untuk 

mengoptimalkan program Sertifikasi halal, serta kendala yang didapatkan 

MUI dalam menjalankan program Sertifikasi Halal. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dari keseluruhan pembahasan 

dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 


