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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat besar. 

Keberadaan UMKM sangatlah membantu dalam pertumbuhan perekonomian. 

Berbagai penelitian berhasil mencatat bahwa UMKM, merupakan salah satu 

sektor yang mampu bertahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. 

Menurut keputusan Presiden RI No 99 Tahun 1998, dimana UMKM merupakan 

kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil. UMKM bergerak dibidang usaha 

kecil yang perlu dilindungi, tujuannya untuk mencegah dari persaingan usaha yang 

tidak sehat. Masyarakat sebagai pelaku UMKM juga tidak jauh dari yang hidup 

dikota maupun didesa, baik muda ataupun tua. Hampir dari mereka banyak yang 

menggeluti industri rumah tangga tersebut. Di Indonesia sendiri perkembangan 

UMKM sangat pesat, khususnya dibidang makanan dan minuman.
1
 Setelah 

terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 hingga dalam beberapa tahun belakangan 

ini, Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun  2014, 

2015, 2016, hingga tahun 2017.
2
 

Dibutuhkan kesadaran halal dalam menjalankan usaha, khusus nya bagi 

pengusaha olahan ayam. Karna kesadaran adalah kunci bagi muslim maupun 

non-muslim untuk mendapatkan hak-hak nya sebagai konsumen. Sebab 
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persoalan makanan bukan sebatas mengkonsumsi yang halal lagi baik, tapi 

lebih dari itu berdampak pada sah tidaknya ibadah akibat makanan yang 

dikonsumsi bagi umat muslim. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda :  

ٍد تِ   يَِدِي إِنَّ اْنعَْثدَ يَاَسْعدُ أَِطْة َمْطَعَمَك تَُكْه ُمْستََجاَب اندَّْعَوجِ َوانَِّذي وَْفُس ُمَحمَّ

ًِ َما يُتَقَثَُّم ِمْىًُ َعَمٌم أَْرتَِعْيَه يَْوًما َوأَيَُّما َعْثٍد وََثتَ    نَيَْقِذُف انُّهْقَمحَ اْنَحَزاَو فِْي ُجْوفِ

ًِ . )رواي انطثزاوي(  تَا فَانىَّاُر أَْؤَل تِ  نَْحُمًُ ِمَه انسُّْحِت َوانّزِ

 “Wahai Sa’ad perbaikilah makananmu (makanlah makanan yang halal) 

niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi 

jiwaku yang ada ditanganNya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan 

makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal  kebaikannya 

selama empat puluh hari. Siapapun yang dagingnya tumbuh dari yang haram 

maka api neraka lebih layak membakarnya.” (HR. At-Tabrani).”
3
  

 

Kesadaran adalah tahu, mengerti, faham serta berperilaku sesuai dengan 

hukum tertentu. Sadar dapat diartikan dengan merasa tahu, ingat dengan 

keadaaan yang sebenarnya, atau ingat akan dirinya sendiri. Kesadaran 

berfungsi memberikan suatu penyinaran gerak hidup manusia, sebagai suatu 

keadaan self-konsentrasi. Kesadaran juga tidak muncul dengan sendirinya, 

akan tetapi ada faktor yang melatarbelakanginya.
4
 Seperti  masyarakat yang 

terkenal, dengan sebutan salah satu makhluk konsumtif. Masyarakat memiliki 

hak untuk mendapatkan makanan yang baik, sehat, dan hak untuk mengetahui 

tentang proses produksi suatu makanan. Sehingga bisa kita lihat, bahwa 

masyarakat saat ini semakin sadar akan kehalalan produk yang dimakan.
5
 

                                                           
3
 Muhammad Faiz. “1100 Hadits Terpilih”. Jakarta: Gema Insani. 2015. 229.  

4
 Widjaja Sw. Kesadaran Hukum Manusia Dan Masyarakat Pancasila. Jakarta: Cv Era 

Swara. 1980. 14.  
5
 V. Imayanti. Dimensi Etis Terhadap Budaya Makan Dan Dampaknya Pada Masyarakat. 

Sosial Humaniora. Vol, 8. No, 2. 2004. 65. 



3 
 

 

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

(UPK), merupakan payung hukum pelaksanaan perlindungan konsumen di 

Indonesia. Upaya perlindungan konsumen tidak lain untuk memberikan 

kepastian hukum akan perlindungan konsumen. Perlindungan hukum sendiri 

untuk untuk pemenuhan hak-hak konsumen yang seharusny a diberikan kepada 

konsumen.
6
 Ketentuan mengenai perlindungan konsumen telah tercantum 

dalam pembukaan UUD alenia IV yang menyebutkan bahwa negara Indonesia 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

Termasuk melindungi hak-hak konsumen, untuk mendapatkan jaminan produk 

halal. Di khususkan kepada umat islam, untuk melindungi dan memberikan 

rasa tenang dan aman dalam mengonsumsi atau menggunakan produk yang 

sesuai syari’at yakni halal dan tayib.
7
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal, bahwa sebagai pelaku usaha dan pengusaha, berhak 

memperoleh sosialisasi mengenai sistem JPH. Pengusaha yang mengajukan 

permohonan sertifikasi halal, wajib memberikan informasi yang benar, jelas 

dan jujur. Jika pelaku usaha telah memperoleh sertifikasi halal, maka pelaku 

usaha wajib mencantumkan label halal pada produk tersebut. Jika ada 

pengusaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan, maka 

dianjurkan untuk mengajukan permohonan pengecualian sertifikasi halal.
8
 

                                                           
6
 Susilowati Suparto, Dkk. “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan 

Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia”. Mimbar Hukum. Vol, 28. 

No, 3. 2016. 428. 
7
 Jurnal Halal No. 95 Tahun 2012 Jakarta: Lppom Mui. 30. 

8
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Bab Iv Tentang Jaminan 

Produk Halal. 7-8. 



4 
 

 

Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) kota Malang dibentuk 

berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001, 

tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota 

Malang. BPSK kota malang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan 

konsumen dengan dasar win-win solution. Setiap pengaduan akan diterima 

sesuai batas kewenangan yang diberikan kepada BPSK kota Malang.
9
 

Jumlah rumah potong ayam (RPA) di kabupaten Malang dinilai masih 

kurang, dari 33 kecamatan di kota malang hingga kini hanya ada beberapa 

yang fokus dan bersertifikat halal. Froya merupakan salah satu RPA di malang 

yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Saat ini Froya sudah menjalin 

kerjasama, dengan pemilik usaha seperti warung, kedai, restoran, cafe, kantin, 

rumah sakit, maupun rumah tangga. Sebagai produsen ayam potong halal dan 

berkualitas, selalu memperhatikan kondisi ayam nya agar tetap baik.
10

 

Makanan dan minuman olahan rumahan, memiliki fungsi yang sangat 

penting bagi manusia. Karena, makanan merupakan kebutuhan pokok dalam 

kelangsungan hidup manusia. Makanan yang sehat nan halal, akan memberikan 

manfaat yang optimal. Dan sebaliknya jika tidak sehat dan halal, akan 

memberikan dampak negatif seperti penyakit.
11

 Sehingga untuk itu, sangat 

dibutuhkan kesadaran halal bagi para pengolahnya. Kesadaran halal diketahui 

berdasarkan, mengerti tidaknya seseorang tentang halal. Mengetahui apa-apa 
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proses dari penyembelihan, mengetahui cara mengolahannya dan dalam 

penyajiannya.
12

 

Namun saat ini, banyak sekali kasus dimana pelaaku UMKM 

mencampurkan antara produk makanan halal dengan produk yang haram. 

Kasus ini sudah banyak sekali di sekitar kita, seperti kasus di daerah Malang. 

Dimana kepala dinas perindustrian dan perdagangan di daerah malang, 

menemukan produk pia babi yang di display , dan dicampur dengan produk 

yang halal. Kasus seperti itu tidak hanya sekali atau dua kali menjadi problem 

umat muslim, karena sampai saat ini masih banyak kasus yang serupa terjadi di 

lingkungan yang berbeda.
13

 

Berdasarkan fakta diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh 

tentang “Kesadaran Pengusaha Ayam Olahan Siap Saji, Akan Kehalalan 

Dan Kebaikan Produk Yang Dijual (Studi Kasus Pada Warung Sego 

Sambel Sarumpet Cabang Villa Bukit Tidar Malang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana pengetahuan pengusaha ayam olahan terhadap kehalalan produknya? 

b. Bagaimana kriteria kesadaran halal pengusaha ayam olahan atas produk 

yang dijualnya? 

c. Apa upaya yang dilakukan pengusaha ayam olahan dalam menjaga 

kehalalan produknya? 
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui pemahaman pengusaha ayam olahan terhadap 

kehalalan produknya. 

2) Untuk mengetahui kriteria kesadaran halal pengusaha ayam olahan atas 

produk yang dijualnya. 

3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pengusaha ayam olahan dalam 

menjaga kehalalan produknya. 

b. Manfaat Penelitian 

1) Untuk menambah wawasan penulis agar berhati-hati ketika 

mengonsumsi produk makanan yang tidak berlabelkan halal. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dampak praktis bagi 

pengusaha ayam olahan tersebut, serta dapat menjadi masukan dan 

bahan pertimbangan bagi pemerintah, untuk lebih ketat lagi dalam 

mengawasi para pengusaha ayam olahan. sehingga masyarakat muslim 

berhak mendapatkan kepastian kehahalalan produk tersebut. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman, dan dapat 

memberikan informasi serta pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca. 

 

D. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan, agar 

pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang, dari pokok 

permasalahan. Di samping itu juga untuk mempermudah melaksanakan 

penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas 
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permasalahan tentang, kesadaran pengusaha atau pengelola warung ayam 

olahan siap saji, dalam memproduksi makanan halal bagi semua umat. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Penjabaran dari; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Penjabaran dari tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, untuk 

membantu dalam penyelesaian masalah. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, pendekatan 

penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode 

dan analisis data. 

BAB IV  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil kajian pada bab-bab 

sebelumnya. 

  

 

 

 

 

 


