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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori Prinsip Halal dan Haram 

1. Tinjauan Umum Makanan Halal dan Haram 

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. 

Dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 168 terkandung makna 

bahwa ummat muslim dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang 

halal dan juga Thayyib (baik), yang berbunyi sebagai berikut: 

                                                             
24Zulham. Hukum Perlindungan..... Hal. 109. 
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ِض َحََلًلا َطي ِبا  َرأ ا فِي اْلأ َّ ا َوًَل يَا أَيَُّها النَّاُس ُكلُوا ِممَّ هُ لَُكمأ َواِت الشَّيأَطاِن ۚ إِنَّ بِعُوا ُخطُ  تَت

 .َعدُوٌّ ُمبِين  

Terkait dengan ayat tersebut, tidak semua makanan yang halal 

akan menjadi Thayyib bagi konsumennya. Misalnya penderita diabetes 

yang memiliki dampak negatif jika mengkonsumsi gula. Meskipun gula 

tersebut halal untuk dikonsumsi namun tidak Thayyib atau baik bagi 

konsumen tersebut. Maka Thayyib dapat diartikan dengan makanan yang 

tidak kotor atau rusak dari segi zatnya yang tidak tercampur benda najis 

dengan pengertian baik.25 

2. Kategori Produk Makanan Halal

Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi 

manusia, yaitu nabati, hewani dan produk olahan, dengan uraian sebagai 

berikut:26 

1. Makanan dengan bahan nabati secara keseluruhan adalah halal, maka

dapat dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, bernajis,

dan/atau memabukkan.

2. Makan dengan bahan hewani terbagi menjadi dua, yaitu yang

pertama adalah hewan laut yang secara keseluruhan boleh

dikonsumsi, sedangkan yang kedua adalah hewan darat yang hanya

sebagian kecil tidak boleh dikonsumsi.

3. Makanan dari produk olahan dengan kehalalan atau keharaman

makanan tergantung dari bahan baku, tambahan, dan/atau penolong

serta proses produksinya.

Syarat-syarat produk makanan halal sesuai dengan syariat islam, 

antara lain:27 

a. Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.

25 Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen.... Hal. 110. 
26Zulham. Hukum Perlindungan..... Hal. 111. 
27Zulham. Hukum Perlindungan..... Hal. 112. 
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b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan semperti bahan-

bahan yang berasal dari organ manusia, darah dan kotoran. 

c. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembeli sesuai dengan 

aturan syariat islam. 

d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan 

dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang 

tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau 

barang tidak halal lainnya maka harus dibersihkan dengan tata cara 

syariat islam terlebih dahulu. 

e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar. 

 

3. Kategori Produk Makanan Haram 

Secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari 

binatang, tumbuh-tumbuhan, dengan uraian sebagai berikut:28 

1. Jenis binatang diantaranya sebagai berikut: 

a. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqoroh (2) ayat 173 disebutkan bahwa 

bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama 

selain Allah.  

b. Dalam Al-Quran surat al-Maidah (5) ayat 3 disebutkan bahwa 

hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram 

apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh tertunduk, diterkan 

binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, kecuali ikan dan 

belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih.  

c. Dalam Al-quran surat Al-A’raf (7) ayat 157 disebutkan bahwa 

binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri manusia. 

d. Binatang dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar, 

binatang-binatang yang oleh ajaran islam diperintahkan 

                                                             
28 Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen.... Hal. 112. 
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membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak dan burung 

elang dan sejenisnya. 

e. Binatang-binatang yang dilarang dibunuh seperti semut, lebah, 

burung hud-hud. 

f. Binatang yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu dan 

buaya. 

2. Jenis Tumbuh-tumbuhan yaitu sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh 

dimakan kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan baik 

secara langsung maupun melalui proses. Maka semua jenis tumbuh-

tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukkan haram 

dimakan. 

3. Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang 

memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda 

najis, baik sedikit maupun banyak. 

4. Hikmah Pelarangan Haram oleh Agama Islam 

Sebagai pencipta Semesta dan isinya, Allah memiliki hak mutlak 

untuk menentukan hukum berlakunya sebuah perbuatan. Allah bebas 

mengharamkan sebagian kecil, maupun menghalalkan sebagian yang  

lainnya. Sebagai makhluk ciptaan, sekaligus hamba yang beriman kepada- 

Nya, manusia sebagai khalifah di dunia wajib mengikuti sunnah-sunah  

yang telah diberlakukan. Mereka tidak berhak membantah terlebih lagi  

melanggarnya.  
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Namun dibalik semua itu, Allah menghalalkan dan mengharamkan 

sesuatu karena alasan yang masuk akal, jelas dan kuat demi kemashlahatan 

manusia sendiri.29 Dengan demikian, maklumlah bagi kita bahwa dalam 

islam pengharaman terhadap sesuatu karena adanya keburukan dan 

kemadaratan.  

Maka sesuatu yang mudaratnya mutlak adalah haram dan yang 

manfaatnya mutak adalah halal. Yang kemadaratanyya lebih besar 

dibanding kemanfaatnya adalah haram, yang manfaatnya lebih besar 

adalah halal. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-qur’an surat Al-

Baqarah ayat 219. 

ِر َوالأَميأِسِر ۖ قُلأ فِي أَلُونََك َعِن الأَخمأ بَ نَافُِع ِللنَّ  َومَ بِير  كَ ِهَما إِثأم  يَسأ ُر ِمنأ اِس َوإِثأُمُهَما أَكأ

أَلُونََك َماذَا يُنأِفقُوَن قُِل الأعَفأَو ۗ  لِ كَ نَفأِعِهَما ۗ َويَسأ ُ َك يُ ذََٰ يَاِت لَعَلَّ بَي ُِن ّللاَّ  ُكمأ تَتَفَكَُّرونَ  لَُكُم اْلأ

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah mengharamkan khamar 

dan judi karena keduanya ada dosa besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dalam surat Al-

Maidah (5) ayat 4 disebutkan bahwa sesuatu yang halal dalam islam pasti 

karena ia baik bagi jiwa yang sehat dan dinilai baik pula oleh umunya 

manusia. 

Diantara kebaikan  islam dan kemudahan yang dibawanya adalah 

bahwa tiada sesuatu yang diharamkan kecuali memiliki pengganti dengan 

sesuatu yang lebih baik darinya.30 Misalnya, islam mengharamkan kepada 

                                                             
29 Yusuf Qardawi. 2007. Halal dan Haram dalam Islam. Laweyan. Era Intermedia. Hal. 50. 
30 Yusuf Qardawi. Halal dan Haram .... Hal. 54. 
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mereka mengundi dengan anak panah, lalu Allah menggantinya dengan 

do’a Istikhoroh.  

Allah mengharamkan riba dan menggantinya dengan perdagangan 

yang halal. Yang demikian itu kita dapati bahwa Allah tidak pernah 

mengharamkan makanan yang buruk-buruk dan menggantikannya dengan 

berbagai makanan yang baik-baik.31 

B. Tinjauan Teori Sertifikasi Halal MUI 

1. Pengertian Sertifikasi Halal MUI 

Sertifikasi halal adalah proses pemberian fatwa secara tertulis oleh 

MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam 

melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal 

ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal 

pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan 

POM).32 

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang 

dikemas ke dalam wilayah Indonesia maka ia harus mencantumkan 

keterangan halal sebagaimana tercantum dalam pasal 10 peraturan 

pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan bahwa setiap pelaku 

usaha wajib mencantumkan keterangan atau tulisan label halal pada label. 

2. Landasan Kebijakan Sertifikasi Halal MUI 

Landasan kebijakan sertfikasi Halal MUI bersumber dari ketentuan 

syariat agama islam dan hukum positif atau hukum yang beralaku di 

                                                             
31Yusuf Qardawi. Halal dan Haram .....Hal. 55. 
32 Zulham. Hukum Perlindungan..... Hal. 112. 
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indonesia. Adapun dasar hukum dari syariat agama islam adalah sebagai 

berikut: 

1) Al-Baqoroh ayat 168 

ِض َحََلًلا َطي ِ  َرأ ا فِي اْلأ َّبِعُوا َوًَل  باايَا أَيَُّها النَّاُس ُكلُوا ِممَّ إِنَّهُ  ُخُطَواِت الشَّيأَطاِن ۚ تَت

 لَُكمأ َعدُوٌّ ُمبِين  

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 

dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan;karena sesungguhnya syaitan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu. 

 

2) Al-Baqoroh ayat 172 

ِ ُكُروا اشأ وَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكلُوا ِمنأ َطي ِبَاِت َما َرَزقأنَاُكمأ   تُمأ إِيَّاهُ تَعأبُدُونَ نأ  إِنأ كُ لِِلَّ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari 

rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan  bersyukurlah 

kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. 

3) Al-Maidah ayat 88 

 ُ ا َرَزقَُكُم ّللاَّ َ َوُكلُوا ِممَّ ِمنُونَ نأتُمأ بِِه مُ ِذي أَ  الَّ َحََلًلا َطي ِباا ۚ َواتَّقُوا ّللاَّ  ؤأ

Artinya: dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah 

kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah 

kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. 

4) An-Nahl ayat 114 

ُكُروا نِعأَمتَ فَكُ  ُ َحََلًلا َطي ِباا َواشأ ا َرَزقَكُُم ّللاَّ ِ لُوا ِممَّ  يَّاهُ تَعأبُدُونَ نأ ُكنأتُمأ إِ  إِ  ّللاَّ

Artinya: maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang 

telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika 

kamu hanya menyembah kepada-Nya. 

5) An-Nahl ayat 116 

ذَا حَ  ِ  ذَا َحَرام   َوَهَٰ ََلل  َوًَل تَقُولُوا ِلَما تَِصُف أَلأِسنَتُُكُم الأَكِذَب هََٰ  ِلتَفأتَُروا َعلَى ّللاَّ

ِ الأَكِذبَ   ُحونَ يُفألِ  ًَل  الأَكِذَب ۚ إِنَّ الَِّذيَن يَفأتَُروَن َعلَى ّللاَّ

Artinya: dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang 

disebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk 

mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang 

yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan 

beruntung. 
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 Sedangkan landasan operasional berdasarkan hukum positif adalah 

sebagai berikut:33 

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Ikan Dan 

Iklan Pangan. 

3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada 

Label Makanan. 

4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes 

No.82/Menkes/SK/I/1996. 

  

3. Korelasi Sertifikasi Halal dengan Perlindungan Konsumen 

Pasal I angka 10 UU JPH menyebutkan bahwa Sertifikat Halal 

adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH34 

berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Adapun 

tujuan dari sertifikasi halal dicantumkan dalam pasal 3 angka 3 UU JPH 

yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 

ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan 

menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha 

untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. 

Sedangkan maksud Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam 

pasal 1 UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dan dalam pasal 3 

UUPK disebutkan tujuan perlindungan kosumen untuk meningkatkan 

kesadaran dan kemandirian konsumen melindungi diri, menciptakan dan 

meningkatkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

                                                             
33 Hasan Sofyan. 2014. Sertifikasi Halal ....  Hal 168-170. 
34 Adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dibentuk oleh pemerintah 

untuk menyelenggarakan JPH 
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kepastian hukum, memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan 

konsumen. 

Berdasarkan tujuan dari keduanya, maka sertifikasi halal 

merupakan salah satu sarana atau bentuk dari perlindungan konsumen. 

Oleh karena itu, diharapkan dengan diterapkannya sistem sertifikasi halal 

di Indonesia yang juga merupakan tuntutan dari pasar global, mampu 

secara efektif memberikan perlindungan kepada konsumen. 

 Pelaku usaha dituntut untuk memenuhi standar tertentu dari 

produk atau jasa yang dihasilkan untuk memperoleh sertifikat halal. 

Sertifikat halal tersebut sekaligus merupakan jaminan atas kualitas dan 

produk yang dihasilkan. 

 sebagaimana tercantum dalam  pasal 3 UU JPH yaitu tidak hanya 

menentramkan umat muslim tetapi juga bagi umat lainnya di Indoensia35, 

karena dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi dan terjamin 

keamanannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.36 

C. Tinjauan Teori Kesadaran Hukum 

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut 

faktor-faktor pengetahuan, pemahaman dan penghargaan terhadap ketentuan 

hukum. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan 

hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang 

memahaminya.  

                                                             
35 Damayanti Eliana. 2017. Skripsi dengan Judul Peran NPOM dan LPPOM MUI dalam 

Upaya Perlindungan terhadap Pangan Kemasan yang Berlable Halal. Malang. Universitas 

Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum. 
36 Hasan Sofyan. 2014. Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif.... Hal. 12. 
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Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum ini, peneliti 

menggunakan teori yang diambil dalam buku sosiologi hukum karangan Ali 

Zainudin, akan diuraikan sebagai berikut:37 

a. Pengetahuan Hukum 

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan 

diterbitkan sesuai dengan prosedur yang sah dan resmi, maka secara 

yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Setiap orang miskin 

atau kaya, orang hukum atau bukan, dianggap tahu hukum. Inilah yang 

lazim disebut fiksi hukum (rechtfictie). 

Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila 

diajukan seperangkat pertanyaan mengenai hukum tertentu dan dijawab 

oleh masyarakat dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa 

masyarakat tersebut mengetahui hukum dengan benar. Sebaliknya, jika 

masyarakat tersebut tidak menjawab dengan benar maka dapat dikatakan 

bahwa masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan 

hukum. 

b. Pemahaman Hukum 

Apabila Pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat saja  

belum memadai, maka masih diperlukan pemahaman atas hukum yang 

berlaku. Dengan tujuan agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat 

peraturan perundang-undangan bagi pihak-pihak yang kehidupannya 

diatur oleh perundang-undangan terkait. 

                                                             
37 Zainuddin. Sosiologi Hukum.... Hal. 66. 
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Pemahaman Hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan 

seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu dan 

dijawab oleh masyarakat dengan benar sehingga kita dapat mengatakan 

bahwa masyarakat tersebut memahami hukum dengan benar. Sebaliknya, 

jika masyarakat tersebut tidak menjawab dengan benar maka dapat 

dikatakan bahwa masyarakat itu belum atau kurang memahami hukum. 

c. Penaatan terhadap Hukum 

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. 

Dengan contoh sebagai berikut: 

a. Takut karena sanksi negatif jika melanggar hukum. 

b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa. 

c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya. 

d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. 

e. Kepentingannya terjamin. 

Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik, 

karena faktor pertama, kedua dan ketiga, penerapan hukum senantiasa 

harus diawasi oleh petugas-petugas terkait, agar hukum itu benar-benar 

ditaati dalam kenyataanya. 

d. Pengharapan terhadap Hukum 

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila 

ia telah mengetahui, memahami dan menaatinya. Artinya dia benar-benar 

merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta 
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ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi 

lahirian dari manusia akan tetapi juga dari segi batiniah. 

e. Peningkatan Kesadaran Hukum 

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui 

penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan 

yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat 

mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penerangan dan 

penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum 

yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran 

penyuluhan hukum. 

Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan 

hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara 

langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum 

yang telah diberikan pendidikan khusus, supaya mampu memberikan 

penerangan dan penyuluhan hukum. Jangan sampai terjadi petugas-

petugas tersebut memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, 

dengan cara menakut-nakuti warga masyarakat yang awam terhadap 

hukum.38 

D. Tinjauan Teori Perlindungan Konsumen 

1. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 

Menurut UUPK perlindungan konsumen adalah segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

                                                             
38 Zainuddin. Sosiologi Hukum.... Hal. 69-70 
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hukum bagi konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen 

adalah setiap orang maupun badan, yang mempergunakan sebuah 

produk/jasa, baik untuk digunakan untuk dirinya sendiri, keluarga, 

maupun orang lain yang membutuhkan.39 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah 

menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan 

hidup. Segala upaya dalam perlindungan konsumen tidak saja terhadap 

tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua 

bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.40 

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting 

dalam hukum islam. Karena perlindungan konsumen bukan hanya 

hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik 

secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah 

SWT.41 

Hukum perlindungan Konsumen dalam islam mengacu kepada 

konsep halal dan haram serta keadilan ekonomi atau berdasarkan nilai-

nilai atau prinsip-prinsip ekonomi islam.oleh karena itu Konsumen 

muslim dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa bertujuan untuk 

mengabdi dan merealisasikan tujuan yang dikenedaki Allah SWT. 

  

                                                             
39 Burhanuddin S. 2011. Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal. 

Malang. Uin Maliki Press. Hal. 2. 
40 Zulham. 2003. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Kencana. Hal. 22. 
41 Muhammad dan Alimin. 2004. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi 

Islam. Yogyakarta. BPFE. Hal. 132. 
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2. Hak-hakkonsumen 

a. Hak-hakKonsumen dalam Perspektif UUPK 

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan 

hukum Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek 

hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan bukan hanya 

aspek fisik, namun terlebih juga perlindungan yang bersifat abstrak. 

Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik 

dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak 

konsumen.42 

Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 4 menetapkan 

salah satu hak-hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan hak 

untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/ atau jasa. 

Hak dan kewajiban konsumen tegak lurus dengan kewajiban 

dan hak pelaku usaha. Oleh karena itu, hak konsumen merupakan 

kewajiban pelaku usaha, dan kewajiban konsumen merupakan hak  

pelaku usaha.  

Dalam Pasal 7 huruf b undang-undang ini disebutkan bahwa 

kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, 

jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa 

serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.43 

Sehubungan dengan salah satu kewajiban pelaku usaha, yang 

salah satunya sebagaimana tersebut di atas, ia dikenai larangan 

                                                             
42 Celina Tri Siwi Kristanti. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen.Jakarta. Sinar Grafika. 

Hal 30. 
43 H. Muchsin. 2009. Perlindungan Konsumen terhadap Makanan dan Minuman Ditinjau 

dari Aspek Kesehatan dan Hukum. Varia Peradilan,Majalah hukum Tahun XXV No.287 Oktober 

2009, Hal 8. 
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melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, dan salah 

satunya adalah yang tersebut dalam huruf h, yang berbunyi: “Pelaku 

usaha dilarang memperoduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.”44 

b. Hak-hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam 

Islam pada masa Rasulullah belum mengungkapkan pengaturan 

perlindungan konsumen secara empiris seperti saat ini. Walaupun 

penuh dengan keterbatasan teknologi pada saat itudan pengaturan 

perlindungan konsumen yang diajarkan Rasulullah sangat mendasar, 

haltersebut yang menjadi cikal bakal produk hukum perlindungan 

konsumen modern.45 

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan 

perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku 

usaha/produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya 

unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai 

keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak dengan 

memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk 

mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan 

istilah khiyar. 

  

                                                             
44 Pasal 8 Ayat 1 huruf h mengenai Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha, Undang-

Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
45 Zulham. Op.cit. hal.58. 
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E. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum 

1. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum 

Efektivitas hukum mengkaji tentang kaidah hukum yang berlaku 

secara yuridis, sosiologis dan filosofis, efektivitas hukum dalam 

masyarakat pada dasarnya membicarakan mengenai daya kerja hukum 

tersebut dalam mengatur masyarakat untuk taat pada hukum. Oleh karena 

itu, ada 4 faktor yang mempengaruhi hukum agar berfungsi dalam 

masyarakat, yakni:46 

a. Kaidah hukum dari peraturan itu sendiri 

b. Petugas atau penegak hukum 

c. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum 

d. Kesadaran masyarakat. 

Sedangkan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto, dimana ada 5 

faktor yang harus terpenuhi, yakni: 

 a. faktor hukumnya sendiri (undang-undang); 

 b. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum; 

 c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

 d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan; 

 e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.47 

 

Artinya pencapaian dari keefektivitasan suatu hukum dapat dilihat 

dari kesinambungan dari undang-undangnya apakah sudah jelas 

perumusan didalamnya, dari penegak hukumnya dalam menerapkan serta 

                                                             
46 Ali Zainuddin, 2005, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika:Jakarta, halaman 62. 
47Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 8. 
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melaksanakan apa yang tertuang dan diamanatkan dalam undang-undang 

itu, serta support dari masyarakatnya sendiri untuk turut andil menaati 

atau patuh terhadap undang-undang. 

Sehingga menurut penulis, efektivitas suatu hukum agar dapat 

berjalan dengan baik atau berjalan sesuai yang diamanatkan dalam 

undang-undang, harus ada peraturan (undang-undang) yang mengatur 

secara tegas, ada para penegak hukum (penguasa) yang dapat 

menjalankan tugas dan fungsinya (kekuasaannya) sesuai apa yang 

diamanatkan undang-undang, serta ada masyarakat(Ibi ius ibi societas), 

karena ketika seseorang berteriak dan berbicara mengenai hak maka 

sesungguhnya dia berbicara mengenai hukum.  

Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa hukum dengan 

kekuasaan tidak dapat dipisahkan, tapi memiliki perbedaan, kekuasaan 

tanpa hukum adalah kedzaliman, sedang hukum tanpa kekuasaan adalah 

angan-angan. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum tidak dapat 

bekerja sendiri karena hukum tidak dibuat dari pabrik yang langsung 

dapat bekerja begitu saja, melainkan perlu beberapa langkah untuk 

dijalankan dan bekerja.48 

 

Ada 4 yang dapat diupayakan agar hukum itu dapat berfungsi dan 

bekerja secara efektif, yakni adanya aparat penegak hukum; ada 

masyarakat yang melakukan perbuatan hukum; masyarakat itu 

mengetahui peraturan itu (hukum); masyarakat sebagai subjek ataupun 

objek dari hukum dan bersedia berbuat sesuai aturan hukum.49 

                                                             
48 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 70. 
49Ibid, halaman 72.  
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Penulis menggunakan teori efektivitas hukum dari Ali Zainuddin 

untuk pisau tajam menganalisa suatu kefektifitasan hukum, yakni ada 4 

faktor yang mempengaruhi hukum agar berfungsi dalam masyarakat, 

yaitu:50 

1. Kaidah Hukum (Undang-Undang) 

Ada 3 (tiga) macam unsur yang harus dipenuhi agar hukum 

dapat berfungsi dengan baik, yakni : 

a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis 

Penentuannya berdasar pada kaidah yang lebih tinggi 

tingkatannya atau terbentuk dari dasar yang telah 

ditetapkan.Dalam hal ini Undang-undang Dasar 1945 menjadi 

landasan Yuridis bagi pembuatan peraturan perundang-

undangan dibawah nya seperti peraturan pemerintah, Peraturan 

Daerah, Surat keputusan, dan jenis peraturan perundang-

undangan lainnya.Landasan yuridis ada dua macam yaitu: 

a) Landasan yuridis formil, yaitu landasan yuridis yang 

memberikan wewenang kepada instansi tertentu untuk 

membuat peraturan tertentu pula, contohnya pasal 5 ayat1 

UUD 1945 menjadi landasan yuridis dari segi formilbagi 

presiden untuk membuat Undang-undang, dan pasal 20 ayat 

1 menyatakan bahwa setiap UU harus mendapat persetujuan 

DPR, Artinya setiap produk per-undang-undang yang bukan 

                                                             
50 Ali Zainuddin, Op.Cit, halaman 62-65. 
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produk bersama DPR dan Presiden adalah batal demi 

hukum. 

b) Landasan Yuridis Materiil, yaitu landasan yuridis dari segi 

isi (materi) sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal 

tertentu, contohnya: pasal 18 UUD 1945 menjaid landasan 

yuridis dari segi materiil untuk membuat Undang-undang 

organik mengenai pemerintahan daerah (ditetapkan dengan 

undang-undang). Maka dalam bentuk undang-undanglah hal 

itu diatur, jika diatur dalam bentuk lain misalnya dengan 

keputusan dengan keputusan Presiden maka keputusan 

Presiden tersebut dapat Dibatalkan. 

b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis 

Hukum diharapkan dapat berlaku secara efektif, dalam 

artian keberlakuan hukum dapat dipaksakan oleh penguasa atau 

si pembuat kepada masyarakat meskipun masyarakat 

menolaknya, atau hukum itu berlaku karena mendapat 

pengakuan sendiri dari masyarakat.hanya dengan cara seperti 

inilah hukum akan memliliki daya berlaku yang efektif. 

misalnya dalam masyarakat yang religius maka undang-undang 

yang dibuat harus tidak bertentangan dengan agama yang dianut 

masyarakat. 

Dalam sistem hukum islam, setiap perundang-undangan 

yang dibuat secara yuridis dan filosofis, harus tidak boleh 
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bertentangan dengan nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah. akan 

tetapi, apabila dalam nash kedua sumber hukum tersebut tidak 

ditemukan secara jelas (eksplisit) ketentuan hukum yang 

mengaturnya maka peraturan perundang-undangan yang dibuat 

harus selaras dengan maqasid as-syari’ah yaitu maslahah yang 

menjadi tujuan hukum islam. Menurut AL-Ghazali, sesuatu 

dikatakan maslahah bila ia melindungi agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. 

c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis 

Hukum itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan sebagai 

nilai positif yang tertinggi.Pandangan, Ide yang menjadi dasar 

cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan 

(pemerintah) kedalam suatu rencana (draft) peraturan negara. Di 

negara Indonesia, landasan Yuridis yang dipaki adalah 

pancasila. dengan demikian, setiap pembentukan hokum atau 

peraturan perundang-undangan harus memperhatikan sungguh-

sungguh rechtsidee yang terkandung dalam pancasila. 

Ketiga unsur diatas harus dapat dipenuhi, sebab apabila 

hanya unsur pertama saja yang terpenuhi maka ada 

kemungkinan bahwa kaidah huku itu mati, apabila hanya unsur 

kedua saja yang terpenuhi dalam artian teori kekuasaan maka 

kaidah hukum itu menjadi aturan pemaksa, atau hanya unsur 
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ketiga saja yang terpenuhi maka merupakan kaidah hukum yang 

dicita-citakan (ius constituendum). 

2. Petugas atau Penegak Hukum 

Didalam melaksanakan dan menjalankan tugas seperti yang 

diamanatkan oleh kaidah hukum, maka petugas atau para penegak 

hukum seyogianya harus memiliki pedoman tertulis yang mencakup 

ruang lingkup tugas dan wewenangnya. 

Para penegak hukum juga memiliki peranan penting dalam 

memfungsikan hukum, selain fungsinya sebagai pelaksana, penegak 

hukum juga berfungsi sebagai pengawas terhadap tingkah laku 

manusia, karena jika ada kaidah hukum namun tidak ada para 

penegak hukum maka itu akan menjadi angan-angan. Peraturan yang 

baik tapi kualitas penegak hukum yang lemah akan terjadi masalah, 

begitu pula sebaliknya kualitas penegak hukum baik tapi 

peraturannya buruk mungkin akan timbul masalah pula. 

3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh Penegak Hukum 

Sarana atau fasilitas yang dimaksudkan terutama berbentuk 

fisik yang berfungsi sebagai pendukung dalam menjalankan sebuah 

tugas. Seperti adanya mesin tik atau komputer, kertas, printer yang 

dapat digunakan untuk membuat tuntutan terhadap terdakwa oleh 

pihak jaksa. Kalau peralatan yang dibutuhkan sudah ada, perlu juga 

memikirkan faktor-faktor pemeliharaannya.  
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Memang sering banyak terjadi peraturan sudah berfungsi 

namun peralatan atau fasilitasnya-lah yang kurang memadai atau 

bahkan belum ada. Yang dapat menjadi patokannya adalah fasilitas 

atau sarana yang sudah ada dipelihara agar terus dapat berfungsi; 

sarana atau fasilitas yang belum ada, maka perlu pengadaan dengan 

melihat jangka waktunya; sarana atau fasilitas yang kurang segera 

dilengkapi; sarana atau fasilitas yang rusak perlu diperbaiki atau 

diganti; sarana atau fasilitas yang telah mundur ditingkatkan.  

4. Warga masyarakat 

Faktor lain yang dapat digunakan untuk mengukur suatu 

keefektivitasan hukum adalah kesadaran masyarakat untuk 

mematuhi peraturan perundang-undangan yang dapat disebut dengan 

derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan masyarakat terhadap suatu 

norma merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.  

Pengaruh yang besar dari pengendali sosial selain hukum 

berasal dari agama dan adat istiadat, hal ini yang dapat memicu 

kecilnya peran hukum. Sehingga hukum tidak dapat dipaksakan 

begitu saja, melainkan hukum menjadi alternatif penyelesaian 

terakhir apabila terjadi suatu permasalahan. 

Namun perlu disayangkan pula karena masyarakat terkadang 

kurang paham mengenai peraturan perundang-undangan yang telah 

ada, baik yang baru lahir maupun yang sudah lama ada. Hal ini dapat 
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memicu permasalahan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap 

hukum itu sendiri.  

 

 




