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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi, Perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 

saat ini berdampak pada meningkatnya peredaran produk makanan dan 

minuman baik lokal maupun impor di Indonesia.1 Produk makanan dan 

minuman yang beredar di Indonesia belum tentu memberikan rasa aman, 

nyaman dan layak dikonsumsi oleh konsumen muslim, karena ajaran islam 

mewajibkan ummat islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang 

halal sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqoroh ayat 168 dan 172, surat 

Al-Maidah  ayat 88 serta surat An-Nahl ayat ke 114 dan 116.  

Seringkali masyarakat dihebohkan oleh produk makanan dan minuman 

yang diragukan kehalalannya. Disebut diragukan karena produk tersebut tidak 

memiliki sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai syarat untuk 

mencantumkan label halal pada produk makanan atau minuman. Meskipun ada 

label halal yang dicantumkan pada kemasan, terkadang label tersebut palsu. 

Seperti kasus label halal palsu pada dendeng atau abon babi palsu. Kasus serupa 

pernah terjadi pada tahun 2000 yaitu label palsu dalam kemasan ajinomoto.2 

                                                           
1 Syafrida. 2016. Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman  Memberi 

Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum 

Universitas Tama Jagakarsa Vol. 7 No.2. Hal. 160. 
2 Hasan Sofyan. 2014. Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi 

Di Indonesia.Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hal 3-4. 
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Berdasarkan kasus serupa yang ada, pemahaman yang semakin baik 

tentang agama, masyarakat mulai sadar akan pentingnya makanan halal sehingga 

konsumen muslim semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi.  

Hal tersebut juga dirasakan oleh produsen makanan olahan di Indonesia. Mereka 

menyadari bahwa produk makanan olahan yang halal dan thoyyib mempunyai 

keunggulan tersendiri, baik dari segi keamanan maupun potensi pasar. Indikasi 

kesadaran ini dibuktikan oleh banyaknya produsen makanan, kurang lebih 1000 

perusahaan baik lokal maupun luar negeri mengajukan permohonan sertifikasi 

halal ke Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM MUI) untuk mendapatkan labelisasi halal.3  

Khusus di Indonesia, konsumen muslim dilindungi oleh lembaga yang 

secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh 

konsumen muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengawasan dan 

Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI ).4 

Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara 

memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal 

tersebut dapat memberi 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 

                                                           
3 Muniaty Aisyah. 2017. Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Mi Instan Indofood. Etikonomi, Vol. 6. No. 2. Hal. 171. 
4 Tengku Putri Lindung Bulan. 2016. Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan 

Pembelian Sosis Di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Jurnal Manajemen Dan Keuangan, 

Vol.5, No.1. Hal 430. 
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kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi 

secara aman oleh konsumen Muslim. 

Label merupakan alat penyampai informasi tentang produk yang 

tercantum pada kemasan. Selain memberikan informasi mengenai nama produk, 

label juga memberikan informasi daftar bahan yang terkandung dalam produk, 

berat bersih, daya tahan, nilai ataupun kegunaan produk serta keterangan tentang 

halal. Makanan halal adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur 

atau bahan yang terlarang/haram atau yang diolah menurut hukum-hukum Islam. 

Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label/penandaan makanan 

produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk 

agama Islam. 

Kehalalan adalah sebagai parameter utama dalam proses pemilihan 

produk. Ketentuan ini membuat keterbatasan pada produk-produk makanan 

untuk memasuki pasar umat Muslim. Memastikan makanan yang di konsumsi 

halal menjadi tanggung jawab bagi setiap muslim. Untuk mempermudah 

mengetahui makanan yang di konsumsi halal khususnya makanan dalam 

kemasan maka dapat dilihat dari label halal yang tercantum pada kemasan 

makanan tersebut. Label pada produk pangan hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan.5 

                                                           
5 Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin. 2012. Pengaruh Pencantuman Label Halal 

Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Universitas  Al-Washliyah, Medan). Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1. Hal 

36.  
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Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu untuk menunaikan 

kewajiban ruhiyah (spritual), tanpa terpenuhinya kebutuhan sekunder, seperti 

makan dan tempat tinggal maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut 

merupakan elemen kehidupan manusia yang sangat beragam. Ada sebagian 

orang sangat berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga timbul sikap 

berlebih-lebihan (israf). Sebaliknya, kita dapatkan sifat kikir dan bakhil dalam 

memenuhinya, baik untuk dirinya ataupun keluarganya. Dalam ekonomi Islam, 

pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang dan papan harus dilandasi nilai-

nilai spritualisme, dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. 

Sebagai fakultas yang fokus dalam ke-islaman. Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang (FAI UMM) merupakan fakultas yang 

memiliki visi dalam pengemalan ilmu-ilmu keislaman khususnya dalam bidang 

pendidikan islam dan hukum islam.6 seyogyanya FAI UMM tidak hanya 

menjadi fakultas yang unggul dalam dunia islam saja, tapi juga mampu meraih 

peluang besar untuk membumikan perintah Allah dalam mengkonsumsi 

makanan halal. Di sisi lain, perilaku mengkonsumsi makanan halal belum tentu 

searah dengan banyaknya mahasiswa beragama Islam. Dalam arti, bahwa 

seseorang yang beragama Islam belum tentu ia akan selalu berperilaku secara 

Islami, khususnya dalam mengkonsumsi makanan halal.  

Pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam yang antara lain tercermin 

dalam perilaku mahasiswa tentunya dipengaruhi juga oleh proses pembelajaran, 

                                                           
6 Visi dan Misi. www.Agamaislam.umm.ac.id. Diakses pada 18 September 2018. 

http://www.agamaislam.umm.ac.id/
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baik melalui sosialisasi maupun sistem pendidikan formal dan informal, terlebih 

lagi pada jurusan Ekonomi Syariah FAI memiliki mata kuliah studi ayat dan 

hadist. Dalam mata kuliah tersebut membahas teori tentang perilaku ekonomi 

islam seperti ayat dibawah ini:  

 إىل طََعاِمهِ  فَلَينظُِر اإلنسانُ 

Ayat di atas memerintahkan ummat muslim untuk mengkonsumsi 

makanan sesuai syariat. Secara otomatis sebagai Mahasiswa yang memiliki rasa 

keimanan yang tinggi akan selalu berusaha untuk menjalankan syariat Islam 

yang telah ada dalam petunjuk Al-Qur’an dan Al-Hadits. Makanan kemasan 

saat ini diberi label halal, namun seberapa besar respon mahasiswa terhadap 

produk halal berlabel halal tersebut. Apakah mahsiswa memperhatikan label 

halal tersebut. Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai 

bukti ilmiah mengenai bagaimana persepsi mahasiswa terhadap label halal perlu 

dilakukan suatu penelitian ilmiah. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dan mengkaji masalah tersebut dengan judul: 

“Persepsi Label Halal Produk Makanan pada Mahasiswa Ekonomi 

Syariah Universitas Muhammadiyah Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang permasalahan diatas maka rumusan 

masalahnya adalah bagaimana Persepsi Label Halal Produk Makanan pada 

Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu, dan dengan rumusan 

masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Persepsi Label Halal Produk Makanan pada Mahasiswa Ekonomi Syariah 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan 

pengetahuan ilmiah di Bidang Ekonomi Islam dan Pranata Sosial, khususnya 

dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai ekonomi islam yang diterapkan 

mengenai penerapan halal dan haramnya makanan, selain itu juga sebagai 

bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Mahasiswa Ekonomi Syariah FAI UMM 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dan menambah 

wawasan tentang label halal, dan lebih selektif terhadap produk makanan 

dalam kemasan, apakah pada produk tersebut telah memili label halal 

dengan standart yang ditendtukan oleh LPPOM MUI atau belum. 

Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat 

peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan 

penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. Dari 

hasil penelitian-penelitian itu dapat dilakukann generalisasi yang lebih 

komprehensif. 

  



7 

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan 

dalam mengetahui persepsi label halal produk makanan. Informasi 

tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan 

dalam mengembangkan produknya dengan mencantumkan label halal 

dimasa yang akan datang.  

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru 

kepada masyarakat akan pentingnya Kesadaran Masyarakat tentang 

pentingnya melihat label halal pada produk makanan, yang dengan hal 

tersebut menjadikan bentuk evaluasi diri bagi seluruh keluarga Muslim 

di seluruh dunia dalam melaksanakan ibadah secara benar. 


