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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

KN Sofyan Hasan. 2014. Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Dan 

Labelisasi Halal Produk Pangan. Penelitian ini menggunakan Metode 

penelitian kualitatif, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang 

digunakan merupakan data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan 

dan literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi 

yang ada masih terkesan sektoral, parsial, dan inkonsistensi serta tidak 

sistematik. Akibatnya sertifikasi halal dan label halal belum mempunyai 

legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak menciptakan jaminan kepastian 

hukum kehalalan produk pangan. Untuk itu RUU JPH segera menjadi Undang-

Undang, serta memberikan otoritas kepada MUI untuk melakukan sertifikasi 

halal melalui LPPOM MUI dan komisi Fatwa. Sedang Pemerintah berfungsi 

sebagai regulator dan pengawas, dalam implementasi ketentuan Undang-

Undang yang akan ditetapkan tersebut.
14

 

Danang Waskito. 2015. Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, 

Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi 

Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta). Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Sertifikasi Halal 

berpengaruh positif terhadap minat beli dengan nilai regresi 0,106 dan tingkat 

                                                           
14

 KN. Sofyan Hasan. Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Dan Labelisasi Halal Produk 

Pangan. Jurnal Dinamika Hukum. Vol, 14. No, 2. 2014. 230. 
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signifikansinya 0,000. (2) Kesadaran Halal berpengaruh positif terhadap minat 

beli dengan nilai regresi 0,251 dan tingkat signifikansinya 0,000. (3) Bahan 

Makanan berpengaruh positif terhadap minat beli dengan nilai regresi 0,191 

dan tingkat signifikansinya 0,011. (4) Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan 

Bahan Makanan secara simultan berpengaruh positif terhadap minat beli 

dengan tingkat signifikansinya 0,000, lebih kecil dari 0,05. (5) Besarnya 

pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan terhadap 

minat beli adalah sebesar 28,8%.
15

 

Iwan Zainul Fuad. 2010. Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang 

Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi 

Produk Halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kesadaran hukum mereka sangat tinggi, akan tetapi dengan tidak dengan 

melakukan sertifikasi halal. Hal ini karena dilandasi beberapa faktor seperti; 

baik secara ekonomi, ketakutan akan sanksi dan kepercayaan. 
16

  

Endang Raino 2012. Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha Dalam 

Implementasi Pertanggungjawaban Sosial. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan 

kuesioner, dan disebarkan sebanyak 100 buah kuesioner. Dari jumlah tersebut, 

total 40 buah yang dapat diolah. Analisis data dilakukan dengan melakukan uji 

                                                           
15

 Danang Waskito. Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan 

Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta). 

(Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Skripsi, 2015). 66. 
16

 Iwan Zainul Fuad. Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam 

Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal. (Universitas 

Diponegoro, Semarang, Skripsi, 2010). 4.  
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validasi dan reliabilitas untuk membuktikan kesahihan instrumen, kemudian 

analisis deskriptif untuk mengetahui sebaran tingkat kesadaran pelaku usaha 

dalam implementasi pertanggungjawaban sosial. Hasil penelitian menunjukkan 

hanya enam dari enam belas pernyataan yang mencerminkan 

pertanggungjawaban sosial terhadap lingkungan yang telah dilakukan oleh 

perusahaan tempat mereka bekerja. Terbukti bahwa tingkat kesadaran pelaku 

usaha dalam implementasi pertanggungjawaban sosial masih rendah.
17

 

Waluyo. 2013. Pengaruh Pemahaman Agama, Motivasi Mendapatkan Profit 

Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen 

Makanan Di Kabupaten Sleman Dan Bantul. Penelitian ini adalah kuantitatif, 

dengan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Pengumpulan data 

penelitian dengan angket, dokumentasi dan wawancara. Kesimpulan hasil 

penelitian, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel-

variabel independen (pemahaman agama, motivasi mendapatkan profit dan tingkat 

pendidikan). Yang berpengaruh secara signifikan ada dua variabel, yaitu : 

pemahaman agama dan mendapatkan profit, sementara tingkat pendidikan para 

responden tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran sertifikasi 

halal dikabupaten sleman dan bantul. Adapun variabel independen yang mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (motivasi bersertifikasi halal) 

adalah variabel pemahaman agama dan motivasi mendapatkan profit.
18

 

                                                           
17

 Endang Raino W. Tingkat Kesadaran Pelaku Usaha Dalam Implementasi 

Pertanggungjawaban Sosial (Corporate Social Responsibility). Conferenci In Business And 

Management. Vol, 1. No, 1. 2012. 206. 
18

 Waluyo “Pengaruh Pemahaman Agama, Motivasi Mendapatkan Profit Dan Tingkat 

Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan Di Kabupaten Sleman 

Dan Bantul”. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol,7. No,1. 2013. 
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Yusmadita Wulandari Dkk. 2017. Survei Pengetahuan Dan Sikap 

Pemilik Rumah Makan Terhadap Kehalalan Olahan Pangan Asal Hewan Di 

Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian 

terhadap 45 responden menunjukkan bahwa, persentase terbesar pengetahuan 

pemilik rumah makan terhadap kehalalan olahan pangan asal hewan di kota 

aceh sebesar 82,2%, yang memiliki kategori baik. Sedangkan persentase 

terbesar dari sikap pemilik rumah makan, terhadap kehalalan olahan pangan 

asal hewan di Kota Banda Aceh adalah sebesar 44,4%, yang memiliki kategori 

kurang. Hasil uji korelasi menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,43 

yang dapat dikategorikan memiliki hubungan sedang.
19

 

Ahmad Izzuddin. 2018. Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan 

Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner Jember. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian adalah 112 

responden, dan pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa    yaitu label halal berpengaruh 

pada minat beli nasi pecel ditolak.    yaitu kesadaran halal berpengaruh 

terhadap minat beli nasi pecel diterima.    yaitu bahan makanan berpengaruh 

terhadap minat beli nasi pecel diterima.
20

 

Nurul Huda, Fathurrahman Husen. 2014. Upaya Mui Surakarta 

Meningkatkan Animo Pengusaha Untuk Mendapatkan Rekomendasi Halal. 

                                                           
19

  Yusmadita Wulandari Dkk. Survei Pengetahuan Dan Sikap Pemilik Rumah Makan 

Terhadap Kehalalan Olahan Pangan Asal Hewan Di Kota Banda Aceh. (Universitas Syah Kuala 

Banda Aceh, Skripsi, 2017). 275. 
20

 Ahmad Izzuddin. Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan 

Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner Jember. (Universitas Muhammadiyah Jember, Skripsi, 

2018). 287. 
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Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field risearch), pendekatan 

penelitian ini adalah kualitatif. Untuk memperoleh data dilakukan melalui 

interview dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI 

surakarta belum optimal, meningkatkan animo pengusaha rumah pemotongan 

hewan untuk, mengajukan rekomendasi halal. Upaya yang telah dilakukan 

MUI selama ini antara lain: (a) Sosialisasi melalui dinas pertanian dan 

peternakan, (b) Melalui himbauan para da’i pada waktu menyampaikan 

ceramah.
21

 

Tian Nur Ma’rifat Et. Mayasari. 2017. Penerapan Sistem Jaminan Halal 

Pada UKM Bidang Olahan Pangan Hewani. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku 

usaha mitra sudah sangat bagus, karena pelaku usaha sudah menerepakan 

sistem jaminan halal pada usahanya. Dan usahanya sudah terdaftar dalam 

proses sertifikasi halal oleh LPPOM MUI.
22

 

Nurul Huda. 2012. Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi 

Halal (Studi Kasus Di Surakarta). Metode penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif, dan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan; produsen makanan memahami 

sertifikasi halal, maksud, tujuan dan urgensi sertifikasi halal. Diantara urgensi 

sertifikasi halal menurut produsen, antara lain; terjaminnya kehalalan produk 

makanan, produknya lebih dipercaya masyarakat, menguntungkan dari sisi 

                                                           
21

 Nurul Huda. Upaya Mui Surakarta Meningkatkan Animo Pengusaha Untuk Mendapatkan 

Rekomendasi Halal. Suhuf, Vol, 26. No, 2. 2014. 111.  
22

 Tian Nur Ma’rifat, Mayasari. Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Ukm Bidang 

Olahan Pangan Hewani. Journal Of Social Dedication, Vol, 1. No, 1. 2017. 39. 
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marketing, lebih meyakinkan konsumen, lebih penting dari label karena 

kehalalan tidak terletak pada label.
23

 

 

B. Kesadaran 

1. Definisi Kesadaran 

Pengertian kesadaran sangat bervariasi, sehingga tidak ada satu 

pengertian umum yang dapat diterima semua pihak. Kata Consciousness 

berasal dari bahasa latin Conscio yang dibentuk dari kata Cum yang berarti 

With (dengan) dan Scio yang berarti Know (tahu). Kata menyadari sesuatu 

(To Be Conscious Of Something) dalam bahasa latin pengertian aslinya 

adalah membagi pengetahuan tentang sesuatu itu dengan orang lain atau 

diri sendiri. Kata Conscious (sadar) dan Consciousness (kesadaran) 

pertama kali muncul dalam bahasa inggris pada abad ke 17 M. Kesadaran 

adalah tahu, mengerti, faham serta berperilaku sesuai dengan hukum 

tertentu. Dengan kata lain, sadar itu bila seseorang ingat dengan keadaan 

dirinya sendiri.
 24

  

Kesadaran diri (Self Awareness) dalam ilmu psikologi adalah keawasan 

individu tentang kejadian eksternal dan sensasi internal dibawah kondisi 

terjaga. Keawasan meliputi keawasan diri dan fikiran, tentang pengalaman 

individu. misalnya pada suatu sore dimusim gugur ketika anda melihat pohon 

yang cantik dipenuhi warna, anda tidak sekedar melihat warna tersebut, tetapi 

                                                           
23

 Nurul Huda. Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus Di 

Surakarta). Ishraqi, Vol, 10. No, 1. 2012. 2. 
24

 Dicky Hastjarjo. “Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)”. Buletin Psikologi. 

Vol,13. No,2. 2005. 80. 
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anda juga awas (Aware) bahwa anda melihatnya.
25

 Orang yang memiliki 

kemampuan ini berarti dapat mengenali emosi dirinya, dan mampu mengenali 

perasaannya. Kemampuan untuk mengenali perasaan dari waktu ke waktu, 

iyalah hal penting bagi wawasan suatu individu. Ketidakmampuan untuk 

mencermati perasaan yang sesungguhnya, akan menyebabkan seseorang 

berada dalam kekuasaan perasaan.
26

 

Beragam sifat, karakter dan kepribadian akan terbentuk dengan baik, 

jika konsep awal yang digunakan dalam pembinaannya (pembentukannya) 

adalah kesadaran diri. Manusia dianggap sadar terhadap dirinya jika ia 

mengerti, memahami dan mampu mengoptimalisasi potensi-potensi diri 

sesuai dengan kehendak bebas yang ia miliki. Kondisi manusia sebagai 

makhluk sosial dengan tingkat dinamisnya berupaya menggunakan unsur 

kesadaran diri guna memahami orang lain. Artinya literatur mengatakan 

bahwa cara atau mekanisme memahami orang lain, adalah dengan terlebih 

dahulu memahami diri sendiri.
27

 

Ketika kesadaran diri telah tampak pada diri individu, maka 

kesadaran tersebut harus dibentuk agar memiliki aspek keruhanian. 

Sehingga kesadaran tadi terbentuk menjadi karakter yang tauladan, dengan 

cara menjalankan perintahNya, dan menjauhi segala laranganNya. Seperti 

dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat 19 yang berbunyi : 

                                                           
25

 Laura A. “Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif”. Jakarta: Salemba Humanika. 

2016. 181.  
26

 Jacinta Winarno “Emotional Intelegence Sebagai Salah Satu Faktor Penunjang Prestasi 

Kerja”. Jurnal Manajemen. Vol,8. No,1. 2008. 15. 
27

 Malikah. “Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam”. Jurnal Al-Ulum. 

Vol,13. No,1. 2013. 147. 
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َ َُ ى َق بَس َف َاَى ٌَ ََه َل َئ وىََ ََََأ ٌَ َه َس َف َّ ََأ ٌَ بَه َس َّ َأ ََّسىاََّللَاَََف َ َِ ٌ َذ بَى َّىاََم ى َن ََح ََل ََو  َ َ  َ  َ َ  َ  َََ  َ  َ َ  َ  َ
  ََ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ   َ َ  َ َ   َ َََ  َ  ََ  َ َ  َ  ََ  َ َََ  ََ  َ  ََ  َ  َ 

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada 

Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka 

sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.
28

  

 

 Berpijak dengan ayat di atas, maka hakekat kesadaran 

dalam islam adalah mengenal Allah. Dan selalu mengingatNya 

serta sadar akan kedudukan dirinya sebagai hamba Allah. Dan 

juga khalifah di muka bumi, sehingga tidak terjerumus untuk 

berbuat kefasikan yang diwujudkan dengan melaksanakan 

perintahNya, dan menjauhi larangannNya. Sebagai wujud 

penghambaan terhadapNya dan juga harus diiringi oleh aksi 

sosialnya, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman dan 

tentram. Salah satunya adalah dengan sertifikasi halal.
29

 

2. Komponen Kesadaran 

Dimensi kesadaran diri mengandung tiga komponen yaitu :
 30

 

a. Emotional Awareness (mengenal emosi diri dan pengaruhnya). 

Seseorang mengetahui tentang pengaruh emosi terhadap 

mood, atau perasaan. Dan kemampuan menggunakan nilai-nilai 

untuk memandu, pembuatan keputusan. Seseorang dengan 

kemampuan ini, ditandai dengan mengetahui emosi mana yang 

sedang dirasakan, menyadari antara perasaan dengan yang difikirkan. 

                                                           
28

 QS. Al-Hasyr [59]: 19.   
29

 Waluyo. Pengaruh Pemahaman Agama, Motivasi Mendapatkan Profit Dan Tingkat 
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30
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Menyadari apa yang diperbuat dan dikatakan, mengetahui bagaimana 

perasaan mempengaruhi kinerja. Dan mempunyai kesadaran yang 

menjadi pedoman, untuk nilai-nilai dan sasaran individu. 

b. Accurate Self Assesment (mengetahui kekuatan dan keterbatasan diri). 

Seseorang yang memiliki perasaan yang tulus tentang kelebihan, 

dan batasan kemampuan pribadi. Bisi yang jelas tentang mana yang perlu 

diperbaiki, dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Seseorang 

dengan kecakapan ini, ditandai dengan sadartentang kelebihan dan 

kelemahannya. Mau belajar dari pengalaman, terbuka, bersedia 

menerima perspektif baru, mampu menunjukkan rasa humor dan 

bersedia memandang diri sendiri dengan perspektif luas.  

c. Self Confidence (pengertian yang mendalam akan kemampuan diri). 

Yaitu keberanian datang dari kepastian tentang kemampuan, 

nilai-nilai dan tujuan. Seseorang dengan kecakapan ini ditandai 

dengan, berani tampil dengan keyakinan diri. Berani menyatakan 

keberadaannya, menyuarakan pandangan, dan bersedia berkorban 

demi kebenaran. Mampu membuat keputusan yang baik, kendati 

dalam keadaan tidak pasti. 

3. Karaktristik Kesadaran 

Karaktristik kesadaran diri meliputi Attention, Wakefullnes, 

Architecture, Recacal Of Knowledge Dan Emotive.
31

  

 

                                                           
31

 Elza Kusumaningrum. Perbedaan Perilaku Proposal Dan Self Awareness Terhadap Nilai 
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a. Attention 

Ialah perhatian yang dipusatkan pada sumber daya mental, yang 

berhubungan dengan hal-hal eksternal maupun internal. Isyarat-

isyarat eksternal dari individu, akan mengalihkan perhatian ke dalam 

dirinya, fikirannya dan akan merenungkannya. Pikiran seperti; 

memori masa lalu, cita-cita, sehingga kesadaran diri akan terbentuk. 

b. Wakefull  

Wakefull atau kesiagaan merupakan kondisi mental, yang 

dialami seseorang sepanjang hidupnya, dalam setiap harinya. 

c. Architecture (Aspek struktur fisikologis) 

Ialah tindakan-tindakan yang melibatkan emosional seseorang, 

baik secara fisik maupun secara imajinatif. Tindakan tersebut 

berlangsung otomatis, sebagai hasil dari pengalaman. 

d. Reccal Of Knowledge 

Adalah proses pengambilan informasi pribadi yang 

bersangkutan, dengan dunia dan sekelilingnya. Kesadaran membuat 

seseorang mendapatkan akses, tentang pengetahuan melalui proses 

rekognisi. 

e. Emotive 

Suatu kondisi sadar, sebagai bentuk perasaan atau emosi. Emosi 

ditimbulkan oleh kondisi internal, saat individu merespon peristiwa 

eksternal. Saat individu berusaha mendiskripsikan emosi, perasaan 

tersebut persis seperti yang ia rasakan.  
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4. Faktor-Faktor Pembentukan Kesadaran 

a. Sistem Nilai 

Prinsip awal yang dibangun oleh manusia ialah fokus, pada 

faktor-faktor non-material dan hanya bersifat normatif. Artinya 

dalam prinsip ini, unsur pembentukan kesadaran diri lebih 

mengarah kepada unsur kejiwaan (rohani). Sistim nilai ini terdapat 

2 komponen yaitu :
32

 

1) Refleks hati nurani, dalam psikologi identik dengan intropeksi 

diri, evaluasi diri, dan menilai diri lewat data-data yang 

diperoleh dari lingkungan sekitar, sehingga didapatkan 

gambaran pribadi. Atau bisa juga meminta bantuan orang lain, 

untuk memberikan gambaran diri. 

2) Takwa kepada tuhan yang maha esa, merupakan jalan ruhani 

yang ditempuh manusia. Tujuannya untuk mencapai kesadaran 

terhadap diri sendiri. Takwa kepada tuhan dapat juga diartikan 

sebagai taat hukum, dimana seseorang akan sabar menjauhi 

laranganNya, dan sabar menjalankan perintahNya. 

b. Cara Pandang 

Cara pandang menjadi salah satu unsur pembentukan 

kesadaran diri, didalamnya terdapat dua komponen pembentukan 

seperti;  

 

                                                           
32
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1) Kebersamaan 

Sebagai makhluk sosial, unsur kebersamaan dan 

bermasyarakat harus tertanam pada setiap individu. Dalam 

upaya pembentukan kesadaran diri, unsur kebersamaan sangat 

baik untuk membangun relasi. Didalam kebersamaan yang 

tercipta pada setiap individu, terdapat dua unsur serupa seperti; 

penilaian orang lain terhadap suatu individu, dan interaksi sosial 

yang terjalin di masyarakat. 

2) Kecerdasan 

Individu yang cerdas yaitu individu yang memiliki rasa 

percaya diri yang tinggi, dan yang memegang prinsip hidup 

dengan mandiri yang kokoh. Serta memiliki visi untuk lebih 

mengedepankan kepentingan umum, daripada kepentingan 

pribadi. 

c. Perilaku 

a. Keramahan yang tulus merupakan kehormatan terhadap orang 

lain. Artinya orang lain mendapat tempat di hati kita, yang 

termasuk kategori pribadi yang sadar terhadap individu lain. 

b. Ulet dan tangguh salah satu unsur pembentukan kesadaran diri, 

lebih sering di maknai sebagai individu yang pantang menyerah.  

5. Penghambat kesadaran diri 

Kesadaran diri seseorang dapat diketahui melalui kesadaran jiwanya, 

yaitu dengan melihat sikap, perilaku dan penampilannya. Dengan 
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fenomena seperti itu, seseorang dapat dinilai atau ditafsirkan. Mungkin 

kesadaran dirinya sedang baik, sehat atau bahkan sedang dalam keadaan 

tidak baik. Adapun faktor yang menjadi penghambat bagi seseorang, untuk 

memperoleh kesadaran diri seperti diantaranya;
33

  

a. Marah. 

Marah menjadi salah satu penyebab seseorang tidak dapat 

mengendalikan dirinya. Marah dapat merusak kesadaran diri seseorang, 

karena fikirannya sedang kacau dan tidak dapat berfikir dengan jernih. 

Apabila seseorang sedang marah, maka dia akan menghambat dirinya 

sediri, sehingga kesadarannya akan terganggu.  

b. Dendam. 

Dendam adalah rasa marah yang tidak terlampiaskan, sehingga 

didalam hati orang tersebut menjelma menjadi sangat buruk. Dendam 

merupakan factor penghambat kesadaran diri yang paling tidak patut 

untuk diterapkan. karena dendam tidak hanya merusak kesadaran diri, 

namun hati, fikiran dan badan pun akan ikut rusak. 

c. Serakah. 

Apabila sifat serakah pada seseorang dibiarkan terus menerus, 

maka ia tidak akan bisa memiliki fikiran atau kesadaran yang 

sesungguhnya. Jiwa dan hatinya sudah diliputi olek keserakah semata, 

Sehingga di akal nya pun tidak dapat dipungkiri hanya satu tujuan 

tersebut yang ingin dimilikinya. Entah dia mendapatkan sesuatu 
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tersebut dengan jalan yang baik, atau bahkan dengan jalan yang tidak 

baik. Serakah menghambat kesadaran diri, karena kesadaran diri 

biasanya dimulai dari hati dan fikiran yang jernih. Sedangkan serakah 

hanya untuk kesenangan dan nikmat sesaat yang akan habis kapan saja. 

d. Berdusta. 

Seseorang yang suka berdusta, biasanya dimulai dengan 

berbohong untuk kebaikannya sendiri. Dia tidak dapat berlaku jujur, tidak 

dapat menjadikan kejujuran sebagai jalan yang mudah untuk ia lewati, dia 

menganggap bahwa berbohong itu hal biasa dan semua orang 

melakukannya. Tapi jika dilihat, sebenarnya kebohongan menghambat 

kesadaran diri. Kepercayaan dirinya perlu dipertanyakan. Sebenarnya dia 

sadar melakukan hal yang benar, tapi hati dan perilakunya tidak dapat 

balance sehingga ia memutuskan untuk berbohong. Berdusta atau 

berbohong sama-sama merusak kesadaran diri. 

e. Melanggar Batas. 

Setiap hidup semua ada batasan-batasan yang bisa dilakukan dan 

tidak boleh dilakukan. Apa saja yang boleh dimakan, dan apa saja yang 

tidak boleh dimakan. Semua sudah ada batasannya. Jika melampaui 

batas pun, ia harus segera menyadarkan diri nya sendiri untuk bisa 

kembali ke jalan yang baik, Jika seseorang melampaui batas, bukan 

hanya hatinya yang sakit, akan tetapi jiwa dan raga nya ikut sakit.
34
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C. Definisi Halal 

1. Halal 

Kata “halal” merupakan istilah Al-Qur’an, dan digunakan di 

berbagai tempat dengan konsep berbeda. Halal secara bahasa berasal dari 

kata اىحو yang berarti (اإلببحت)َartinya sesuatu yang diperbolehkan menurut 

syari’at.
35

 Halal merupakan salah satu aspek yang sangat penting, dalam 

kehidupan seorang muslim. Dalam islam, makanan dan minuman yang 

dikonsumsi mempersyaratkan dua hal, yaitu “halal” dan “thayyib”. Halal 

tidaknya makanan dan minuman dilihat dari sisi keagamaan. Prinsip 

umumnya semua makanan dan minuman halal untuk dikonsumsi, kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya. Sementara “thayyib” pijakannya pada 

kelayakan dan standar kesehatan. Boleh jadi ada makanan yang tidak 

diharamkan agama, tetapi tidak memenuhi standar kesehatan. Karenanya 

dengan mengkonsumsi makanan yang halal lagi tahyyib (baik), ummat 

islam menjadi sehat baik fisik maupun jiwanya. Sebagaimana disebutkan 

dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah [2] : 168
36

 

بََ َخ ََح ََل بََو َب ٍََ ََط ََل ََل َضََح ًَاَْلََر بََف ََ ٍَ ىاَ َي ََم َْبَس بَاى ٌََه َ  ٌََبََأ َ ََ  َ  َ ََ َ   َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ   َ َََ  َ ََ  َ  َ َََ  َ َ َ  َ َ  َََََ  َ ىاََ َََ َ  ََََع  َ 

ََِ ٍ َب ٍَ َ َو َد ََع ٌَ َن ََى ََّه ََََإ َُ ب َط ٍَ َاىَش اَث َى َط ََ َخ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ َََ  َ َ  َ  َ  َ 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan. Karena sesungguhnya seta itu adalah musuh yang 

nyata bagimu”.
37
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Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran islam. 

seperti yang telah terkandung di dalam firman Allah surah Al-Maidah 

ayat 88: 

َذي  ىاََّللَاََاَى َق اَح ََََو ب َب ٍََ ََط ََل ََل ََّللَاَََح ٌَ َن َق َس بََر ََ ٍَ ىاَ َي َم ََو  َ  َََ   َ َََ  َ  ََ  َ َ  ََ َ   َ  َ َ  َ  َ  َ َ   َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َََ  َ َ  َ 

َْىَ ٍَ َؤ ٍَ َ َه ََب ٌَ َخ َّ ََأ  َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََََُ َ 

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa 

yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah 

kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”
38

 

 

Agama Islam merupakan agama yang sangat bijak dalam 

mengatur umatnya agar tidak memakan makanan yang haram, 

dengan menjelaskan semua yang halal dimakan maupun yang 

diharamkan. Allah telah menciptakan bumi lengkap dengan 

isinya agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah -

langkah syaitan yang selalu menggoda manusia untuk mengikuti 

jalannya.
39

 

Terdapat hadis yang menjelaskan tentang halal, hadis tersebut 

diriwayatkan oleh Bukhori yaitu; 

َ َِ ََع َُ َى ََع َِ َاَب َِ ََع يََ َد ََع ً َب ََأ َِ َاَب َْب َث َد ََح َْى َث ََ َاَى َِ ََب َد ََ َح ٍَ َ ًَْ َث َد ََح  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َََ  َ  َ َ   َ  َ  َ َ َ  َ ََ  َ  َََ َ َ َ َ  َ َ َ  َ َ  َ  َََ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ َ َ  َ

ىَ ََصَي ًَ ََْب َاى َج َع ََ ََس َه َْ ََّللَاَََع ًَ َض ََر ٍَز َش ََب َِ ََب َُ ب ََ ََْع َاى َج َع ََ ًََََس َب َع ََاىَش  َ  َ َ  َ  َ  ََََ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ  َ َ   َ َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ  ََ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  ََََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ

ََّللَاََ َد َب ََع َِ ََب ًَ َي َْبََع َث َد َوََح ٌَ َي َس ََو َه ٍَ َي َ  ََّللَاَََع َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ َ َ َ  َ َ َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ ىَََ   َب بََأ َْ َث َد ََح َت َْ ٍَ ٍَ ََع َِ َْبَاَب َث َد َََح  َ َََ  َ َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  ََََ َ َ َ  َ
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َ ًَ ََْب َاى َج َع ََ ََس بَه ََق ٍَز َش ََب َِ ََب َُ ب ََ ََْع َاى َج َع ََ ََس بَه ََق ًََ َب َع َاىَش َِ ََع َة َو َز ََف  َ  َ  ََََ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  ََ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  ََََ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ َ   َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ

َ ََْت ٍَ ٍَ ََع َِ َاَب َْب َث َد ََح َد ََ َح ٍَ َ َِ ََب ََّللَاَ َد َب ََع ب َْ َث َد ََح َو ٌَ َي َس ََو َه ٍَ َي ََع ََّللَاَ ى َ ََصَي  َ  َ  َ  َ َ  َ  َََ َ َ َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ   َ َ  َ  َ  َ َ َ  َ َ َ  َ َ َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ   َ َ َ  َ  َ

َ ً َب ََأ َِ ََع َ  َ ََ  َ ََّللَاَََ  ًَ َض ََر ٍَز َش ََب َِ ََب َُ ب ََ ََْع َاى َج َع ََ ََس ًَ َب َع َاىَش َج َع ََ ََس َة َو َز َ  ََف َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ  ََ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  ََََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ

َّبَ َز َب َخ ََأ ٍَز َث ََم َِ ََب َد ََ َح ٍَ بَ َْ َث َد ََح ٌَ َي َس ََو َه ٍَ َي ىََّللَاَََع ًََََصَي ََْب َاى َِ بََع ََ َه َْ َ َََع  َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ   َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  ََََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ

ََِ ََب َُ ب ََ ََْع َاى َِ ََع ًََ َب َع َاىَش َِ ََع َة َو َز ًََف َب ََأ َِ ََع َُ ٍَب َف ََ َس  ََ  َ َ  َ  َ  ََََ  َ  َ َ   َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ َ  َ ََ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ ََّللَاََََ  ًَ َض ََر ٍَز َش َ  ََب َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ

َ َِ ٍََ ََب ًَ ا َز َح اَى ََو َِ ٍََ ََب َه ََل َح َاَى ٌَ َي َس ََو َه ٍَ َي ََع ىََّللَاَ ََصَي ًَ ََْب َاى بَه ََق بَه ََق َه َْ ََع  َ   َ  ََ  َ َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ   َ  ََ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ   َ َ َ  َ  َ َ  َ  َ  ََََ  َ َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ

بَ ََ ََى َُ ب ََم ٌَ َث َاإَلَ َِ ٍَ َ َه ٍَ َي ََع بَََه ََش ب ٍَ َ َك َز ََح َِ ََ ََف َت َه َب َخ َش ٍَ َ ىَر ٍَ ََأ ب ََ ََْه ٍَ َب َََو  َ  ََ  َ َ  َ َ  َ  َ   َ ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ   َ  َ َ َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ

َاجََ َِ ٍَ ََو َك َز َح ََأ َُ ب َب َخ ََ اَس ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َ  َ ََ َُ ََأ َل َش َو ََأ ٌَ َث َاإَلَ َِ ٍَ َ ٍَه ََف َل ٌََش َ ب ٍَ َ ى َي ََع َأ َز ََخ  َ  ََ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ   َ ََ  َ  َ َ  َ َ  َ َ  َ  َ  ََ َ  َ َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ

َ َل ٌَىَش ىَ ََ َح َاَى َه َى ََح َع َح َز ٌَ َ َِ ٍَ َ ىََّللَاَ ََ بَصًََح َع ََ اَى ََو َُ ب َب َخ َاَس ب ٍَ َ َع اَق ٌَََى  َ  َ َ  ََ َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ   َ َ َ  َ  َ َ َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ َ  َ َ  َ َ  َ ََ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ

هََ َع اَق ٌََى َ َُ َ ََأ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  ََ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] 

telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu 'Adiy] dari [Ibnu 'Aun] dari 

[Asy-Sa'biy] aku mendengar [An-Nu'man bin Basyir radliallahu 

'anhuma] aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan 

diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami ['Ali bin 'Abdullah] 

telah menceritakan kepada kami [Ibnu 'Uyainah] telah menceritakan 

kepada kami [Abu Farwah] dari [Asy-Sa'biy] berkata, aku mendengar 

[An-Nu'man bin Basyir] telah menceritakan kepada kami berkata, aku 

mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula 

['Abdullah bin Muhammad] dari [Ibnu 'Uyainah] dari [Abu Farwah] aku 

mendengar [Asy-Sa'biy] aku mendengar [An-Nu'man bin Basyir 

radliallahu 'anhuma] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Telah 

menceritakan kepada kami [Muhammad bin Katsir] telah mengabarkan 

kepada kami [Sufyan] dari [Abu Farwah] dari [Asy-Sa'biy] dari [An-

Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhu] berkata, telah bersabda Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam: "Yang halal sudah jelas dan yang haram 

juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat 

(samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar 

karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara 
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yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan 

perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang 

haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa 

yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh 

pada larangan tersebut".
40

 

 

2. Kriteria Halal 

Sebagaimana kita ketahui, Allah SWT menciptakan banyak sekali 

bahan makanan yang boleh dimakan. Hanya sedikit sekali makanan dan 

minuman yang dilarangNya, untuk dikonsumsi, yaitu; babi, darah, 

bangkai, khamr dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain 

Allah. Islam memiliki ketetapan tentang halal dan haram nya segala 

sesuatu, termasuk urusan makanan, itu hak absolut Allah dan RasulNya. 

Seperti yang telah disinggung dalam bab halal, ada beberapa kriteria halal 

menurut agama Islam : 

a. Bukan terdiri dari bagian binatang yang dilarang, oleh ajaran agama 

Islam. Atau binatang itu tidak disembelih menurut ajaran Islam. 

b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan najis, menurut agama 

Islam. 

c. Dalam proses mengolah, menyimpan dan menghidangkan tidak 

bersentuhan atau bercampur dengan makanan yang najis atau haram.
41

 

Walaupun hanya sedikit yang diharamkan oleh Allah, namun tidak 

serta merta menjadikan larangan tersebut menjadi mudah. Bagi seorang 

produsen mudah menyediakan berbagai makanan, namun ada beberapa 

yang tidak memperhatikan kehalalan produk tersebut. dan bagi konsumen 

                                                           
40
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muslim akan sangat hati-hati dalam memilih makanan, karena ditakutkan 

tidak dapat dikonsumsi oleh mereka. Ada beberapa ciri-ciri yang dapat 

menjadi pembantu konsumen muslim, agar terhindar dari makanan dan 

bahan yang tidak halal, yaitu dengan; 

a. Untuk produk pangan yang dikemas; lihat logo/label halal dari 

lembaga sertifikasi halal di Indonesia, atau dari lembaga sertifikasi 

halal di luar negeri pada kemasan produk. 

b. Untuk bahan pangan yang tidak dikemas; seperti daging, lihat 

sertifikat halal dari lembaga sertifikasi halal Indonesia. Dapat 

dilihat juga dari sertifikasi halal, dari negara pengekspor daging 

tersebut. 

c. Untuk makanan dan minuman yang dijual di restauran, gerai-gerai, 

warung-warung dan di kedai-kedai; lihat sertifikat halalnya 

(tanggal kedaluarsa sertifikat tersebut). Namun bila tidak melihat 

sertifikat halalnya, usahakan untuk makan ditempat yang terlihat 

halalnya. Warung yang biasa berbrand islam, atau banyak 

pengunjung muslim yang makan di tempat tersebut. 

d. apabila membeli kuas untuk peralatan dapur, pilihlah kuas yang 

bertuliskan asal bulunya. Seperti; kuas berus kambing atau goat 

hair, wool pastry yang bulunya jelas bulu kambing. Jangan 

membeli kuas yang bertuliskan hog bristle (kuas dari bulu babi). 

Atau kuas yang tidak jelas asal bulunya. 
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e. Hindari peralatan makan seperti; piring, mangkok, cangkir, yang 

bertuliskan: fine bone, super bone atau mild bone. Peralatan makan 

tersebut mengandung tulang hewan, yang perlu dikaji kehalalannya.
42

 

 

D. Halal UU JPH  

Doktrin halalan thayyiban (halal dan baik) sangat perlu untuk 

diinformasikan secara efektif, dan operasional kepada masyarakat disertai 

dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk 

mengawal doktrin halalan tahyyiban, dengan hadirnya pranata hukum yang 

mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif. Yakni 

dengan hadirnya undang-undang nomor 33 tentang jaminan produk halal (UU-

JPH).
43

 

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UU-JPH antara lain; 

pertama, berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada, dan 

mengatur atau berkaitan dengan produk halal, belum memberikan kepastian 

hukum dan jaminan hukum bagi konsumen, untuk dapat mengkonsumsi 

produk halal. Sehingga masyarakat mengalami kesulitan, dalam membedakan 

antara produk yang halal dengan yang haram. Kedua, tidak ada kepeastian 

hukum kepada institusi mana keterlibatan negara, secara jelas di dalam 

jaminan produk halal. Sistem yang ada belum jelas memberikan wewenang, 

tugas dan fungsi dalam kaitannya implementasi JPH, termasuk koordinasinya. 

Ketiga, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol, akibat 
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meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknologi, biotenologi dan proses 

kimia biologis. Keempat, sistem informasi produk halal, belum sesuai dengan 

tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, tentang produk-produk yang 

halal.
44

 

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal 

(UU-JPH), memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal. Yang selama 

ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, di sisi lain UU-JPH 

dapat disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Jaminan 

produk halal dalam undang-undang ini, mencakup berbagai aspek tidak hanya 

obat, makanan dan kosmetik, akan tetapi lebih luas dari itu. Di mana bisa 

menjagkau produk kimiawi, biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan 

yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengaturannya 

pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses produk halal 

didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, 

mencakup penyediaan barang, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, 

pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
45

 

Tujuan dari UU-JPH adalah untuk menjamin setiap pemeluk agama, 

dalam menjalankan ajaran agamanya. UU-JPH memberikan perlindungan, 

keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta 

profesionalitas. Selain itu UU-JPH juga meningkatkan nilai tambah, bagi 

pengusaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Jaminan produk 

halal secara teknis kemudian di proses melalui sertifikasi. Sebelumnya 
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sertifikasi halal bersifat sukarela, sedangkan setelah ada UU-JPH menjadi 

keharusan. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan 

diperdagangkan di wilayah indonesia wajib bersertifikat halal. Hal inilah yang 

menjadi pembeda utama, dengan produk perundang-undangan sebelumnya. 

Nantinya sebagai penanggung jawab sistem jaminan halal, dilakukan 

pembentukan badan penyelenggara JPH (BP-JPH), yang berkedudukan di 

bawah pertanggungjawaban menteri. Apabila diperlukan BP-JPH, dapat 

membentuk perwakilan di daerah.
46

  

 

E. Sistem Jaminan Halal 

 Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem yang dibuat, dan 

dilaksanakan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal. Dalam rangka 

menjamin kesinambungan proses produksi halal. Sistem ini dibuat sebagai 

bagian dari kebijakan, suatu sistem yang berdiri sendiri. Sehingga produk yang 

dihasilkan dapat dijamin kehalalannya, sesuai dengan aturan yang digariskan 

oleh LPPOM MUI. SJH harus diuraikan secara tertulis dalam bentuk manual 

halal. Pertama, pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal. Kedua, 

panduan halal dengan berlandaskan standard operating procedure. Ketiga, 

sistem manajemen halal. Keempat, uraian kritis keharaman produk. kelima, 

sistem audit halal. Dalam hal ini, perusahaan yang telah mensertifikatkan suatu 

sistem untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal secara konsisten, 

yang disebut sebagai sistem jaminan halal.
47
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 Sistem organisasi halal merupakan sistem organisasi yang 

bertanggungjawab, dalam pelaksanaan sistem jaminan halal. Dalam sistem 

organisasi halal ini, diuraikan struktur organisasi yang terdiri atas perwakilan 

top management dan bidang-bidang terkait antara lain: quality assurance (QA), 

quality control (QC), purchasing (pembelian),research and development 

(R&D), producion, dan pergudangan. Masing-masing bidang tersebut, 

dikoordinasikan oleh auditor halal internal.
48

 Ditinjau dari segi tujuannya 

penyusunan dan penerapan SJH, adalah untuk menjaga kesinambungan proses 

produksi halal. Sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin 

kehalalannya, sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Oleh karena itu, maka 

ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan dalam operasional yaitu;  

1. Pelaksanaan SJH bagi perusahaan yang memiliki sertifikat halal MUI 

mempunyai maksud memelihara kesucian agama, akal/pikiran, jiwa, 

keturunan, dan harta. 

2. Perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan, dan 

proses produksi yang dilakukan. Serta melakukan operasional produksi 

halal sehari-hari, berdasarkan yang tertulis di dalamnya. 

3. LPPOM MUI memberikan kepercayaan kepada perusahaan, untuk menyusun 

sendiri manual SJH berdasarkan kondisi nyata internal perusahaan. 

4. SJH didokumentasikan secara baik dan sistematis, dalam bentuk 

manualSJH dan arsip terkait agar bukti-bukti pelaksanaannya di 

lingkungan perusahaan mudah ditelusuri. 
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5. Implementasi SJH merupakan tanggungjawab bersama, dari level 

manajemen puncak sampai dengan karyawan. Sehingga SJH harus 

disosialisasikan dengan baik dan menyeluruh di lingkungan perusahaan. 

6. Perusahaan melibatkan personal dalam jajaran manajemen untuk 

memelihara pelaksanaan SJH. 

7. Implementasi SJH di perusahaan dapat efektif dilaksanakan, jika di 

dukung penuh oleh top managemen. 

8. Manajemen memberikan wewenang proses produksi halalnya, kepada 

auditor halal internal. Yakni staf atau beberapa staf internal perusahaan 

yang ditunjuk resmi, oleh manajemen perusahaan sebagai staf pelaksana 

SJH.
49

 

 

F. Sertifikasi Halal 

Sertifikasi halal adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga 

atau laboratorium, yang telah berakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, 

jasa, proses, sistem telah memenuhi standar yang di persyaratkan. Sertifikat 

halal adalah fatwa MUI yang secara tertulis menyatakan kehalalan suatu 

produk, sesuai dengan syariat islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, 

obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap 

produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim, 

yang harus mendapat perlindungan dari negara. 
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Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin, dalam 

mencantumkan label halal pada kemasan. Dimana di dalamnya tertulis dari 

badan POM RI maupun balai besar POM di masing-masing provinsi. Sesuai 

ketentuan MUI, masa berlaku sertifikat halal adalah dua tahun. selama masa 

tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada MUI, dan 

konsumen muslim bahwa perusahaan senantiasa menjaga konsistensi 

kehalalan produknya. Perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal, 

baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetik), RTH (rumah potong 

hewan), restoran/katering, maupun industri jasa (Distributor, Werehouse, dan 

pengecer) harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal, yang tertuang dalam 

panduan HAS 23000:1. Panduan HAS 23000:1 menjelaskan kriteria SJH 

(standar jaminan halal), yakni perusahaan bebas memilih metode dan 

pendekatan yang diperlukan dalam menerapkan SJH.
50

 

 

G. Labelisasi Halal 

 Sebagai kelanjutan perlindungan konsumen terhadap produk halal, maka 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak sekedar memuat kepastian 

halal, tetapi ketentuan pola konsumsi yang telah digariskan dalam syari’at 

islam. Setiap produsen atau perilaku bisnis memliki kewajiban untuk 

mencantumkan label dalam kemasan berupa; nama produk, daftar bahan yang 

digunakan, berat bersih, nama dan alamat produsen, tanggal, tahun kadaluarsa 
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dan keterangan halal. Ketentuan itu berlaku untuk seluruh produk, baik yang 

diproduksi di dalam negeri ataupun produk import.
51

 

 Sertifikasi halal dan labelisasi halal, merupakan dua kegiatan yang 

berbeda. Tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan 

sertifikasi halal, adalah diterbitkannya sertifikasi halal. Apabila produk yang 

dimaksudkan, telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi 

halal dilakukan oleh lembaga, yang mempunyai otoritas untuk 

melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah, adanya 

pengakuan secara legal produk yang dikeluarkan, telah memenuhi ketentuan 

halal. Sedangkan labelisasi halal adalah, pencantuman tulisan atau pernyataan 

halal pada kemasan produk. untuk menunjukkan bahwa produk yang 

dimaksud, berstatus sebagai produk halal.
52

 

 Begitu pula setiap pelaku usaha, yang akan mencantumkan label halal 

harus memiliki sertifikat halal terlebih dulu. Tanpa sertifikat halal MUI, ijin 

pencantuman label halal tidak akan diberikan oleh pemerintah. Peraturan yang 

bersifat teknis, mengatur masalah pelabelan halal, antara lain keputusan 

bersama menteri kesehatan dan menteri agama RI Nomor 

427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 (No. 68 Tahun 1985) Tentang pencantuman 

label halal pada makanan. Jadi, jelas bahwa tulisan halal yang dibubuhkan, 

dianggap oleh hukum. Bahwa produsen tersebut secara sah, telah memenuhi 

prosedur seetifikasi halal dari LPPOM MUI.
53
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H. Komponen SJH (Sistem Jaminan Halal) 

1. Kebijakan halal 

Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis tentang komitmen 

perusahaan, untuk memproduksi produk halal secara konsisten. Mencakup 

konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan 

dan bahan penolong. Serta konsistensi dalam produksi halal.
54

  

a. Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal tertulis yang 

menunjukkan komitmen perusahaan untuk menghasilkan produk 

halal secara konsisten. 

b. Kebijakan halal dapat ditulis terpisah atau terintegrasi dengan 

kebijakan sistem yang lain. 

c. Kebijakan halal harus didiseminasikan (penyebaran inovasi yang 

direncanakan, diarahkan, dan dikelola) kepada 

semua  stakeholder seperti : manajemen, tim manajemen halal, 

pekerja, dan supplier. 

d. Diseminasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai 

kebutuhan perusahaan (antara lain: training, briefing, memo internal, 

buletin, spanduk, email, banner, poster, dll) 

2. Panduan Halal 

Panduan halal adalah pedoman perusahaan dalam melaksanakan 

kegiatan untuk menjamin produksi halal. Panduan halal yang disusun 

perusahaan mencakup : 
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a. Pengertian halal dan haram. 

b. Dasar Al-Qur’an dan Fatwa MUI. 

c. Pohon keputusan untuk identifikasi titik kritis keharaman bahan dan 

proses produksi. 

d. Tabel hasil identifikasi titik kritis keharaman bahan dan tindakan 

pencegahannya. 

e. Tabel hasil identifikasi titik kritis peluang kontaminasi proses 

produksi dari bahan haram/najis dan tindakan pencegahannya. 

f. Publikasi LPPOM MUI.  

3. Organisasi Managemen Halal 

 Managemen halal merupakan organisasi internal perusahaan, yang 

mengelola seluruh fungsi dan aktivitas managemen dalam menghasilkan 

produk halal. Dalam mengelola fungsi dan aktivitas tersebut, pihak 

perusahaan dapat melibatkan seluruh departemen atau bagian yang terkait 

dengan system berproduksi halal, mulai dari tingkat pengambil kebijakan 

tertinggi sampai tingkat pelaksana teknis di lapangan. 

 Managemen yang terlibat merupakan perwakilan dari managemen 

puncak, Quality assurance (QA)/ Quality control (QC), produksi, research 

and development (R&D), purchasing, PPIC serta pergudangan. Organisasi 

managemen halal dipimpin oleh seorang koordinator auditor halal internal 

(KAHI), yang melakukan koordinasi dalam menjaga kehalalan produk 

serta menjadi penanggungjawab komunikasi, antara perusahaan dengan 

LPPOM MUI. 
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4. Standar Operating Procedur (SOP) 

 Standar operating prosedures (SOP) adalah suatu perangkat intruksi 

yang dibakukan, untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. 

SOP dibuat agar perusahaan mempunyai prosedur baku untuk mencapai 

tujuan penerapan SJH, yang mengacu kepada kebijakan halal perusahaan. 

SOP dibuat untuk seluruh kegiatan kunci pada proses produksi halal yaitu 

bidang, R&D, Purchasing, QA/QC, PPIC, Produksi dan gudang. Adanya 

perbedaan teknologi proses maupun tingkat kompleksitas di tiap 

perusahaan maka SOP di setiap perusahaan bersifat unik. Contoh kegiatan-

kegiatan kunci yang masuk dalam SOP, antara lain SOP pembelian bahan, 

penggunaan bahan baku, penggantian dan penambahan pemasok baru. 

5. Acuan Teknis 

 Pelaksanaan SJH dilakukan oleh bidang-bidang yang terkait sdalm 

organisasi managemen halal. Dalam pelaksanaannya perlu dibuat acuan 

teknis yang berfungsi sebagai dokumen untuk membantu pekerjaan 

bidang-bidang terkait, serta melaksanakan fungsi kerjanya. 

a. Acuan Teknis Bagian Pembelian 

1) Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen 

yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM 

MUI. 

2) Daftar lembaga sertifikasi halal yang telah diakui LPPOM 

MUI. 
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3) Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi terkait, 

dengan produk (sertifikasi per pengiriman, wilayah 

berlakunya sertifikasi halal, masa berlaku sertifikat halal, 

logo halal pada kemasan dan lain-lain). 

4) SOP penambahan untuk pemasok baru. 

b. Acuan Teknis Untuk Bagian R and D 

1) Daftar nahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen 

yang disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI. 

2) Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang 

terkait dengan produk, (sertifikat per pengiriman, wilayah 

berlakunya sertifikat halal, masa berlaku sertifikat halal, logo 

halal pada kemasan dan lain-lain). 

3) Tabel hasil identifikasi titik kritis keharaman bahan. 

4) SOP penggunaan bahan-bahan baru. 

c. Acuan Teknis Bagian Produksi 

1) Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen 

yang sudah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM 

MUI. 

2) Instruksi kerja produksi sesuai dengan matriks bahan. 

3) Table hasil identifikasi peluang kontaminasi proses produksi 

dari bahan haram/najis serta tindakan pencegahannya. 

4) SOP produksi barang halal. 

2.  
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d. Acuan Teknis Bagian QC/QA 

1) Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen 

yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM 

MUI. 

2) Kebijakan dari masing-masing lembaga sertifikasi yang 

terkait dengan produk, sertifikat pengiriman, wilayah 

berlakunya sertifikat halal, masa berlakunya sertifikat tersbut. 

3) SOP pemeriksaan bahan. 

e. Acuan Teknis Untuk Bagian Pergudangan  

1) Daftar bahan meliputi nama bahan, pemasok dan produsen 

yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM 

MUI. 

2) Tanda pada kemasan (logo, lot number, nama dan 

alamat/lokasi produksi), yang seharusnya disesuaikan dengan 

dokumen halal. 

3) Prosedur penyimpanan produk/bahan yang menjamin 

terhindarnya bahan/produk dari kontaminasi barang 

haram/najis. 

4) SOP penerimaan dan penyimpanan barang. 

6. System Administrasi  

 Perusahaan harus mendesain suatu system administrasi 

terintregasi, yang bias ditelusuri dati pembelian bahan sampai 

dengan distribusi produk. Secara rinci administrasi yang terkait 
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dengan SJH dimulai dari administrasi, bagian pembelian bahan 

(purchasing), penerimaan barang (quality control/QC), penyimpanan 

bahan (warehousing), riset dan pengembangan (R&D), produksi, 

penyimpanan produk (finish product) dan distribusi. 

7. System Dokumentasi 

 Pelaksanaan SJH di perusahaan harus didukung oleh 

dokumentasi yang baik dan mudah diakses oleh pihak yang terlibat 

dalam proses produksi halal, termasuk LPPOM MUI sebagai 

lembaga sertifikasi halal. Dokumen yang wajib dijaga antara lain; 

a. Pembelian bahan. 

b. Penerimaan bahan. 

c. Penyimpanan bahan. 

d. Riset and pengembangan. 

e. Produksi (proses produksi dan pembersihan fasilitas produksi). 

f. Penyimpanan produk. 

g. Distribusi produk. 

h. Evaluasi dan monitoring (laporan berkala). 

i. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi. 

j. Tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian. 

k. Managemen review. 

8. Sosialisai 

 SJH yang telah dibuat dan diimplementasikan oleh perusahaan, 

harus disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan perusahaan. 
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Seperti pihak ketiga atau pemasok bahan. Tujuan kegiatan ini adalah 

agar seluruh pemangku kepentingan, memiliki kepedulian 

(awareness) terhadap kebijakan halal, sehingga timbul kesadaran 

menerapkannya ditingkat operasional. Metode sosialisasi yang 

dilakukan dapat berbentuk poster, leaflet, ceramah umum, bulletin 

internal, audit supplier atau memo internal perusahaan. 

9. Pelatihan 

 Perusahaan perlu melakukan pelatihan bagi seluruh jajaran 

pelaksana SJH. Sehingga perusahaan harus mengidentifikasi 

kebutuhan pelatihan dalam periode waktu tertentu. Pelatihan harus 

melibatkan semua personel yang pekerjaannya mungkin 

mempengaruhi status kehahalan produk. Pekerjaan yang 

mempengaruhi kahahalan produk, harus diserahkan kepada personal 

yang kompeten sesuai dengan pendidikan, pelatihan, dan 

pengalaman.  

 


