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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejak tahun 2014, dengan diundangkannya UU No.33 tahun 2014 tentang 

jaminan produk halal (UUJPH),  Pemerintah berkewajiban memberikan 

perlindungan terhadap masyarakat muslim dalam hal makanan halal. UU ini 

mengamanatkan bahwa pada tahun 2019, lima tahun sejak diundangkan 

UUJPH, produk makanan yang beredar dan diperdagangkan di wilayah 

Indonesia, wajib bersertifikat halal.
1
 Hal ini memberikan pemahaman bahwa 

ada jaminan dari pemerintah bahwa makanan yang akan dikonsumsi, 

terutama hasil olahan industri, adalah makanan halal.   

Undang-undang ini merupakan jawaban dari harapan masyarakat muslim 

Indonesia sebagaimana hasil survey Fronteir pada tahun 2001. Sebagaimana 

dikutip Anton Apriantono
2

, survey Fronteir ini membuktikan bahwa 

sebanyak 57.9% konsumen makanan di Indonesia selalu memperhatikan 

label halal ketika membeli. Dari angka tersebut, sebanyak 86 % menyatakan 

menginginkan agar pencantuman label halal diwajibkan. Jika mendapatkan 

makanan yang tidak halal, sebanyak 66.2% memilih alternatif produk lain 

sebagai pengganti. Dari survey tersebut juga didapatkan bahwa sebanyak 

40.6%  konsumen bersedia membayar mahal untuk produk halal. 

                                                             
1  UUJPH pasal 67  
2  Anton Apriyantono,  Panduan Belanja  dan Konsumsi Halal (Jakarta: Khairul Bayan, 

2003).  
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Waskito Danang (2015)
3
 menyatakan bahwa sertifikasi halal produk 

makanan berpengaruh positif terhadap minat beli di kalangan mahasiswa 

muslim. Artinya, konsumen yang memiliki kesadaran akan makanan halal 

akan memilih produk yang bersertifikat halal. 

Undang-undang Jaminan Produk Halal, sebagaimana UU lainnya 

merupakan salah satu sarana menjaga ketentraman dalam masyarakat. 

Undang-undang sebagai produk hukum merupakan kaidah yang diperlukan 

manusia untuk menciptakan keadaan yang tertib dan tenteram. Kondisi ini 

akan tercipta, jika terpenuhi tiga variabel pokok, yaitu: pertama, terdapat 

kaidah-kaidah yang terorganisasi kedalam suatu sistem dan memberikan 

pedoman sebagai patokan mengenai bagaimana masyarakat seharusnya 

bersikap; kedua, terdapat proses yang disebut sosialisasi, yaitu proses 

memberikan pengajaran dan pendidikan kepada masyarakat baik formal 

maupun informal, sehingga kaidah-kaidah tersebut menjadi bagian dari 

kepribadian mereka. Ketiga, terdapat proses yang disebut control sosial, 

yaitu proses yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan/atau masyarakat 

yang diserahi wewenang, dengan sarana yang cukup memadai untuk 

“menggiring” warga masyarakat supaya bersikap tindak sesuai. 
4
 

Untuk itu UUJPH tidak akan efektif jika proses kesadaran tentang 

makanan halal tidak tertransfer dengan baik kepada anak-anak (Generasi 

                                                             
3 Danang Waskito, “Pengaruh sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan 

terhadap Minat Beli produk Maknanan Halal: Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta. S1” 

(Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta 2015),  5 – 6. 
4 Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas hukum dalam masyarakat,” Jurnal 

Hukum dan Pembangunan, Vol. 17 No. 1 (Pebruari 1987) , 1227. 
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muda), satu kelompok manusia yang akan menjadi penentu konsumen di 

masa yang akan datang. Penanaman nilai halal dan haramnya makanan yang 

paling strategis adalah keluarga. Salah satu fungsi keluarga adalah 

pendidikan, sosialisasi, transfer nilai yang diyakini oleh orang tua kepada 

anak-anaknya. 

 Makanan halal dengan tegas disebutkan dalam al-Qur’an dan al-Hadits 

bahwa umat islam diajarkan untuk makan suatu makanan yang halal dan 

tayyib, artinya makanan yang dibolehkan dan tidak menjijikkan.  

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam bertujuan untuk membangun tata 

sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik, terutama 

dalam memandang suatu makanan.
 5

 Karenanya demi terwujudnya 

kepribadian Islami dari masyarakat Islam yang sebenar-benarnya maka, 

warga Muhammadiyah menjadikan seperangkat nilai dan norma Islami yang 

bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits sebagai pedolam dalam menjalani 

pola dan tingkah laku kehidupan sehari-hari.
6
  

Selain itu, warga Muhammadiyah dalam kehidupan keluarga : 1. Dituntut 

perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anaknya, menciptakan 

suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif serta 

terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-

nilai ajaran Islam; 2. Dituntut  keteladanannya untuk menunjukkan 

penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan 

                                                             
5 Siti Zulaekah dan Yuli Kusumawati, “Halal dan haram suatu makanan dalam islam,” 

Jurnal SUHUF, Vol. XVII No. 01 (Mei 2005), 25-35. 
6  Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Kehidupan IslamiWarga Muhammadiyah 

(Jakarta : Mukatamar Muhammadiyah Ke-44, 2000), 2 
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serta menjauhkan diri dari kekerasan dan menelantarkan kehidupan terhadap 

anggota keluarga; 3. Keluarga Muhammadiyah perlu memiliki kepedulian 

sosial dan membangun hubungan sosial yang ihsan, ishlah dan ma’ruf 

dengan tetangga sekitar atau masyarakat luas; dan 4. Dalam keluarga 

Muhammadiyah pelaksanaan shalat harus menjadi prioritas utama dan 

kepala keluarga jika perlu memberikan sanksi yang bersifat mendidik.
7
 

Oleh karena itu, keluarga terutama keluarga Muhammadiyah memiliki 

peran penting dalam menanamkan kesadaran makanan halal kepada anak-

anaknya guna membentuk moral anak untuk bisa memilih mana makanan 

yang baik dan tidak baik, mana yang  halal dikonsumsi dan tidak boleh 

dikonsumsi.  

Ditinjau dari sudut pandang sosiologis, Desa Paciran merupakan daerah 

yang kental dengan unsur islami. Beberapa bukti religi pun ditemukan 

didaerah Paciran dengan di dirikannya pondok-pondok pesantren 

Muhammadiyah yang memperkuat pernyataan tersebut.  

Untuk itu penelitian ini akan mengkaji bagaimana keluarga 

Muhammadiyah di Paciran dalam menanamkan nilai-nilai kehalalan 

makanan kepada anak-anaknya sebagai salah satu pilar efektifnya UUJPH. 

 

 

 

 

                                                             
7  Ibid, 10-11 
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B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penelitian ini akan 

mengkaji bagaimana model peran keluarga dalam menanamkan makanan 

halal pada anak. Untuk memudahkan proses penelitian, dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Metode Keluarga Muhammadiyah Paciran Dalam 

Menanamkan Kesadaran Makanan Halal Pada Anak ? 

2. Bagaimana Budaya Yang Terbentuk Dari Metode  Penanaman Kesadaran 

Makanan Halal ? 

 

C. Tujuan dan Kontribusi 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apa saja metode-metode yang digunakan oleh 

keluarga Muhammadiyah Paciran dalam menanamkan kesadaran 

makanan halal pada anak. 

2. Untuk mengetahui budaya apa saja yang terbentuk dari metode 

penanaman kesadaran makanan halal. 

 

Adapun kontribusi yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pelaku usaha dalam membuat atau 

mengembangkan suatu strategi pemasaran makanan halal. Dan sebagai 
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informasi bagi para konsumen muslim agar lebih teliti dalam membeli 

suatu produk makanan halal. 

2. Sebagai bahan kajian bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya 

dibidang makanan halal untuk dapat diterapkan dalam memberikan sikap 

yang benar pada pembelian produk makanan halal.  

 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi Kasmawati (2014), Yang berjudul “Makanan Halal Dan Tayyib 

Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tahlili dalam QS. Al-Baqarah/2: 168)”. 

Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam al-Qur’an makanan 

yang halal dan tayyib merupakan syarat yang mutlak dalam 

mengonsumsi makanan dan minuman. Dimana halal merupakan syarat 

yang tidak bisa ditawar lagi oleh manusia, sedangkan tayyib merupakan 

standar kelayakan, kebersihan dan efek fungsional bagi manusia.
8
 

2. Skripsi Fatkhurohmah (2015), yang berjudul “Pengaruh Pemahaman 

Label Halal Dan Faktor Sosial Terhadap Niat Membeli Produk Makanan 

Kemasan Berlabel Halal  (Studi Pada Santri Mahasiswa Pondok 

Pesantren Al Barokah)”. Dalam skripsi tersebut, penulis menjelaskan 

bahwa pemahaman mengenai makanan kemasan pada santri mahasiswa 

                                                             
8 Kasmawati, “Makanan Halal Dan Tayyib Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tahlili Dalam QS. 

Al-Baqarah/2: 168)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar,  2014). 
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pondok pesantren Al Barokah sangat berpengaruh terhadap minat beli 

makanan kemasan berlogo halal.
9
 

3. Jurnal Muchtar Ali (2016), yang berjudul “Konsep Makanan Halal 

Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen 

Industri Halal”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa mengenai 

halal dan haramnya suatu makanan merupakan bagian integral dalam 

ketentuan syariah. Halal dan haramnya suatu makanan sangat 

berpengaruh terhadap kennyamanan dan keselamatan umat islam sebagai 

konsumen. Setiap produsen makanan halal diwajibkan untuk menjamin 

kehalalan produknya dengan menerapkan sistem Jaminan Halal (SJH) . 
10

 

4. Skripsi Nur Muhammad Fauzan I (2015), yang berjudul “Peranan MUI 

Dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari Produk Haram (Studi 

Kebijakan LPPOM-MUI D.I. Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini 

menjelaskan bahwa LPPOM-MUI D.I. Yogyakarta dalam rangka 

melindungi konsumen muslim dari produk haram adalah dengan 

melakukan pengawasan secara rutin dan melakukan sidak terhadap 

produk-produk pangan yang sudah beredar dimasyarakat yang telah 

mempunyai sertifikat halal.
11

 

                                                             
9  Fatkhurohmah, “Pengaruh Pengalaman Label Halal Dan Faktor Sosial Terhadap Niat 

Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (studi pada santri Pondok Pesantren Al 

Barokah)” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta 2015). 
10

 Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab 

Produk Atas Produsen Industri Halal,” Jurnal Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah, 

Vol. XVI No. 2 (Juli 2016). 
11

 Nur Muhammad Fauzan I, Peranan MUI Dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari 

Produk Haram (Studi Kebijakan LPPOM-MUI D.I. Yogyakarta)” (Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015). 
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Bedanya dengan penelitian terdahulu adalah dalam skripsi ini penulis 

menjelaskan mengenai model peran  keluarga Muhammadiyah Paciran 

dalam menanamkan kesadaran mengenai produk makanan halal kepada 

anak anak-anak (Generasi muda). 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis 

yang dengan kata lain disebut dengan penelitian lapangan, yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di 

masyarakat dengan jalan terjun langsung ke obyeknya untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan yang kemudian menuju pada penyelesaian masalah. 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,
12

 

yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan permasalahan yang dibahas 

berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, kemudian 

dihubungkan dengan fakta-fakta sosial yang terjadi didalam masyarakan. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 data, 

yaitu primer dan sekunder:
13

 

                                                             
12 Philona Harwantisari, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Efektifitas Pembimbingan 

Narapidana Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah 

Malang, Malang 2007), 55  
13  Ibid 
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a. Data Primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari 

lapangan terkait permasalahan yang dibahas. Data didapatkan 

langsung dari hasil wawancara dengan informan-informan yang 

diselidiki. Informan dalam penelitian ini adalah keluarga-keluarga 

Muhammadiyah yang berkecimpung langsung dengan kepengurusan 

Muhammadiyah Paciran. 

b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari tinjauan kepustakaan 

yang mencakup karya ilmiah, skripsi, jurnal, makalah, artikel dan 

karya ilmiah lain yang terkait dengan pokok yang dibahas. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah :
14

 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan 

narasumber untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari 

pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan terarah. 

Dilakukan langsung kepada keluarga Muhammadiyah Paciran terkait 

model penanaman makanan halal kepada anak. 

b. Studi Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang terdiri dari sumber data tertulis 

yang berbentuk dari buku, jurnal, skripsi, makalah, artikel dan karya 

ilmiah lain terkait pokok yang dibahas digunakan sebagai upaya 

                                                             
14  Ibid 
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memperoleh dan memahami mengenai konsep serta teori terkait 

model penanaman kesadaran makanan halal pada anak.  

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya dalam mengorganisasikan data yang 

telah didapatkan dari hasil observasi di dilapangan. Selanjutnya 

dilanjutkan dengan mengelola dan menganalisa data menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif.
15

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang 

memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan 

dibahas secara umum. Dalam hal ii penulis skripsi disusun dalam beberapa 

bab, yang sistematikanya adalah sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisikan latar belakang, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan studi 

terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab II Kajian Terori 

  Bab ini memuat kajian teori yang ada kaitannya dengan penelitian. 

Bab III Pembahasan dan Analisis 

 Bab ini tentang hasil penelitian dan analisa terhadap hasil penelitan 

tersebut dengan menggunakan pendekatan teori yang telah dipilih. 

                                                             
15  Ibid 
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Pada bab ini peneliti menjawab rumusan masalah yang telah 

dirumuskan. 

Bab IV Kesimpulan dan saran 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap 

penelitian yang telah dilakukan. Dan ban ini juga berisi saran dan 

rekomendasi dari penulis terkait pengembangan dari penelitian 

yang telah dilakukan. 


