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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan 

akhir- akhir ini telah merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak saja 

membawa berbagai kemudahan, kebahagian, dan kesenangan melainkan juga 

menimbulkan sejumlah persoalan.1 Aktivitas baru yang beberapa waktu lalu tidak 

pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi 

kenyataan. Di sisi lain kesadaran beragama umat Islam di berbagai negeri termasuk 

Indonesia pada dasawarsa terakhir ini meningkat sebagai konsekuensi logis, setiap 

timbul persoalan, penemuan, maupun aktivitas baru sebagai bentuk dari kemajuan 

tersebut, umat selalu bertanya bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam 

pandangan ajara dan hukum Islam.2 

Salah satu persoalan yang cukup medesak yang dihadapi umat Islam adalah 

membanjirnya produk makanan olahan ataupun bisnis-bisnis kuliner yang 

menawarkan berbagai macam makanan yang berbeda-beda. Umat Islam pastinya 

menghendaki agar produk- produk yang akan dikonsumsi tersebut dapat terjamin 

kehalalannya dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam mengkonsumsi yang halal, suci, 

dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak ayat 

dan hadits yang menjelaskan hal tersebut yaitu dalam surat al- Baqarah ayat 168 dan 

an-Nahl yang berbunyi:  

 

َََۚ َالشَّْيَطان  ط َوات  ََطي  بااََوًَلَتَتَّب ع واَخ  ََحََلًلا اَف يَاأْلَْرض  مَّ َك ل واَم  يَاَأَي َهاَالنَّاس 

َمَ  لَك ْمََعد و  ب ينَ إ نَّهَ   

 
1TIM LPPOM- MUI,Urgensi Sertifikat Halal, dalam Ichwa Sam, et.al, Ijma’ Ulama keputusan ijtima’ 

Ulama komisi fatwa se- Indonesia III tahun 2009, (Jakarta: Erlangga, 2011), 258. 
2 Ma’ruf Amin, et. Al, Himpunan fatwa  Ulama Indonesia sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), 10. 
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“wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah setan, 

sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu”.3 

 

اهُ  يَّ ِ ُْم إ ت نْ ْن كُ ِ  إِ َت اَّللَّ َم عْ وا نِ ُر كُ اشْ ا َو با ِ ي  ََلًلا طَ ُ َح مُ اَّللَّ كُ قَ َز ا َر مَّ لُوا ِم كُ  فَ
ُدُونَ  ب َعْ  ت

 
“maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan 

Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya meyembah 

kepadaNya”4 

 

Ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi makanan yang 

halal hukumnya wajib karena merupakan perintah Allah tetapi juga menunjukkan 

bahwa hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari rasa syukur dan 

keimanan kita kepada Allah SWT. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal di 

pandang sebagai mengikuti ajaran setan serta menyebabkan segala amal ibadah 

tidak diterima. Dalam sebuah hadits juga di sampaikan tentang larangan 

mengkonsumsi makanan yang haram dan juga makanan yang syubhat (masih 

diragukan kehalalannya) yang berbunyi:  

ََ ََكث ْير  ه نَّ ًَلََيَْعلَم  ْشتَب َهات  َم  ْور  َماَأ م  ََوبَْينَه  َالَحَراَمَبَي  ن  ََوإ نَّ َالَحَلََلَبَي  ن  إ نَّ

َفََ َنَالنَّاس  ََم  ََوَمْنََوقََعَف يَالش ب َهات  ه  ْرض  ََوع  ْين ه  َاْستَْبَرأََل د  َفَقَد  َاتَّقَىَالش ب َهات  َمن 

ََكالرََّ َََوقََعَف يَالَحَرام  َل ك ل   إ نَّ َأًَلََّو  َأَْنَيَْرتََعَف ْيه  ك  َمىَي ْوش  يَيَْرَعىََحْوَلَالح  اع 

ه م  َمىَهللا ََمَحار  َح  ىَأًَلَََوإ نَّ ما  َمل ٍكَح 

“sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun 

jelas, di antara keduanya terdapat perkara syubhat (masih samar- 

 
3 Q.S. Al- Baqarah [2]: 168 
4 QS. An- Nahl [16]: 114 
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samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa 

yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah 

menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang 

terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh dalam 

perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan 

ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. 

Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangaran 

Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan Nya”.5 

 

Makna dari hadits di atas sudah sangat jelas disebutkan bahwa halal itu sudah 

jelas dan haram juga sudah jelas dan jika mendapati sesuatu yang masih samar- samar 

di wajibkan untuk menghindarinya karena itu lebih baik. Apalagi produk yang masih 

samar- samar sudah tentu banyak beredar di Indonesia karena di era globalisasi 

dengan cirinya saling berkaitan (interdependensi) dan saling berhubungan (korelasi) 

antar bangsa dan agama, globalisasi adalah adanya ketergantungan antara satu bangsa 

lain, antara satu manusia dengan manusia lain melalui perdagangan, perjalanan, 

pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang luas sehingga batas- batas Negara 

menjadi semakin sempit.6 Sehingga untuk penyebaran berbagai macam produk 

apapun itu akan sangat mudah di zaman ini baik yang halal, haram, ataupun masih 

samar- samar. 

Fenomena yang sedang terjadi sekarang khususnya di kota Malang adalah 

berkembang nya bisnis kuliner yang sangat pesat hal ini terjadi bukan tanpa alasan, ini 

terjadi karena perkembangan pariwisata di Malang akhir- akhir ini juga tumbuh 

sangat cepat. Malang raya menempati urutan pertama dengan jumlah wisatawan 

terbanyak sepanjang 2017. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 

kunjungan wisatawan ke kota malang tahun 2017 lalu tembus 4 juta wisatawan 

sedangkan di kabupaten Malang jumlah wisatawan mencapai 7 juta dan 4,2 juta 

 
5 Muhammad Fu’ād ‘abdul bāqi, Al- lu’lu’ wal marjān fimā ittafaqa ‘alaihi asy- syaikhāni al- Bukhari 

wa Muslim, terj. Arif rahman hakim, (Dārul Hadits Qāhirah, 2011), 438. 
6 Nurhaidah, M. Insya musa, “Dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia”, Jurnal 

pesona dasar, Vol. 3 No. 3 (April, 2015). 1. 
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wisatawan yang berkunjung ke kota Batu. Sehingga jika ditotal, kunjungan wisatawan 

Malang Raya mencapai 15,2 juta wisatawan di tahun 2017.7 Hal inilah yang 

menyebabkan usaha mikro, kecil, dan menengah juga ikut meningkat dan bidang yang 

cukup banyak di lirik adalah usaha kuliner. 

Pada saat ini juga Kota Malang tengah gencar mendorong pariwisata halal. 

Hal ini di lakukan untuk meningkat lagi wisatawan di daerah setempat. Pemkot 

Malang sendiri sudah memulai dengan mendorong pengelola hotel, restoran, dan 

pasar untuk menguatkan program tersebut bahkan sudah ada bazar yang menerapkan 

konsep tersebut melibatkan perguruan tinggi dan usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM).8 Sutiaji memaparkan, menjadikan Kota Malang sebagai destinasi wisata 

halal sudah tepat untuk meningkatkan jumlah wisatawan alasannya, wisata halal 

menjanjikan lokasi wisata yang aman, apalagi wisata halal sedang gencar dilakukan di 

berbagai daerah. “Ternyata halal ini bukan hanya untuk umat Muslim saja, tapi HAS 

atau Halal, Aman, Safety.9” Bagi seorang Muslim, sudah menjadi kewajibannya untuk 

mengkonsumsi produk apapun yang halal. Bagi konsumen non Muslim, makanan atau 

produk halal sering dianggap sebagai makanan dengan standar kualitas tertinggi. 

Berdasarkan survey internal LPPOM- MUI pada tahun 2009 minat masyarakat 

terhadap produk halal mencapai 70%. Angka tersebut terus meningkat hingga tahun 

2012 yang mencapai 92,2%.  

Oleh karena itu, perkembangan restoran yang bertema halal pun semakin 

berkembang pesat di tengah- tengah kota Malang saat ini, hal ini terjadi karena 

peminat produk makanan halal sangat besar mengingat bahwa keuntungan yang di 

 
7 Malang duduki peringkat pertama wisatawan tertinggi dari empat kota ini, di akses pada tanggal 18 

januari 2019 dari http://www.malangtimes.com/baca.  
8 Pemkot Malang dorong wisata halal, di akses pada tanggal 18 januari 2019 dari 

http://www.mediaindonesia.com/read/detail/201592.  
9 Kota Malang berbenah menjadi destinasi halal, di akses pada tanggal 18 januari 2019 dari 

http://www.regional.kontan.co.id/news.  

http://www.malangtimes.com/baca
http://www.mediaindonesia.com/read/detail/201592
http://www.regional.kontan.co.id/news
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dapat bagi konsumen berupa Jaminan kesesuain konsumsi dengan syariah, Jaminan 

produk berkualitas, Jaminan keamanan produk terutama dari segi kesehatan, Jaminan 

perlakuan yang baik terhadap hewan sembelihan serta perdagangan yang adil. 

Sementara bagi produsen dengan membuat restoran halal maka akan meningkatkan 

kepercayaan pasar terhadap produknya sehingga bisa diterima konsumen dan 

menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Adanya jaminan bahwa restoran tersebut 

halal, aman dari segi kesehatan akan meningkat kan peminat bahkan juga oleh 

konsumen non muslim.10 Sehingga perkembangan restoran yang mengatasnamakan 

dirinya sebagai restoran halal semakin banyak untuk menarik lebih banyak pembeli. 

Ketatnya persaingan di bisnis ini memaksa setiap pelaku usaha untuk bekerja keras 

demi meraih loyalitas konsumen, sedangkan konsumen dalam memilih restoran bukan 

lagi sekedar untuk memenuhi rasa lapar, akan tetapi lebih berkembang kearah 

pencarian suasana makan yang nyaman, cita rasa yang berbeda dan bahkan melihat 

kehalalan produk makanan yang ditawarkan. Namun pertumbuhan restoran tersebut 

tidak di iringi dengan kesadaran sertifikasi halal pada restoran. Di indonesia, restoran 

dan kafe belum banyak yang yang bersertifikat dan baru dalam tataran self claim.11 

Seperti yang kita ketahui bahwa MUI yang berhak mengeluarkan sertifikat halal suatu 

produk.12 Akan tetapi Masih banyak restoran yang tidak memiliki sertifikat halal, 

terutama warung makan pinggir jalan. Lukmanul hakim, direktur LPPOM-MUI 

mengatakan bahwa terdapat berbagai alasan mengapa warung makan pinggir jalan 

tidak memiliki sertifikat halal, itu karena LPPOM- MUI tidak bisa melakukan 

tindakan apapun selain imbauan saja karena sertifikasi halal ini sifatnya sukarela, 

 
10 Endang Tjiroresmi dan Diah Setiari Suhodo, Peluang Usaha Produk Halal diPasar Global, (Jakarta: 

LIPI Press, 2014), 96. 
11 Sholicha, dkk, “analisis risiko makanan halal dai restoran menggunakan metode failure mode and 

effect analisis”, JITI, Vol. 16 (desember, 2017), 151. 
12 Sertifikat halal MUI, diakses pada tanggal 8 januari 2019 dari 

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1  

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1
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ujarnya.13 Mengingat restoran yang berkembang di kota malang sangat banyak akan 

tetapi kehalalan produknya masih perlu dipertanyakan. Ini karena teknologi 

pengolahan pangan sangat pesat berkembang sekarang ini. Jika dulu orang hanya 

mengira halal haramnya sebuah makanan dilihat dari ada tidaknya kandungan alkohol 

atau babi, tapi karena perkembangan teknologi pangan sekarang telah mengubah 

persepsi tersebut. Karena produksi makanan tidak hanya mengandalkan bahan utama 

saja, tetapi juga memerlukan bahan tambahan atau bahan penolong karena dianggap 

lebih ekonomis.  

Di zaman yang serba digital ini, perkembangan aplikasi-aplikasi juga semakin 

marak tak terkecuali aplikasi bertemakan Islam. Aplikasi ini berisikan konten- konten 

yang bagus dan membantu memberi informasi kepada umat islam seperti pengingat 

waktu shalat, al- Quran, doa- doa, arah kiblat, mesjid terdekat, tempat makan halal 

dan lain- lain. Salah satu aplikasi bertemakan Islam yang paling banyak diminati oleh 

masyarakat adalah Aplikasi Muslim Pro. Aplikasi ini merupakan aplikasi konten 

Islami yang paling banyak di unduh daripada aplikasi konten islami yang lain yaitu 

lebih dari 10 juta kali, jika kita mengetikkan kata Muslim di app store maka yang 

muncul di urutan paling atas adalah muslim pro indonesia. Para pengguna nya juga 

memberikan ulasan dan peringkat 4,7 dari 5 bintang untuk aplikasi ini. Salah satu 

konten yang ada diaplikasi Muslim Pro ini adalah memberikan informasi terkait 

rumah makan halal yang ada disekitar penggunanya. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk mengetahui bagaimana kehalalan restoran yang terdaftar diaplikasi tersebut. 

Sehinga dari pertimbangan tersebut penulis mengambil judul skripsi “Standar 

kehalalan restoran terdaftar di aplikasi Muslim Pro”.  

 
13 Tak mudah mencari restoran halal di indonesia, diakses pada tanggal 20 mei 2019 dari 

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3962374 

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3962374
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, sempurna, dan 

mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu 

dibatasi objek/tempat penelitiannya sehingga penulis disini hanya mengambil restoran 

yang ada di aplikasi Muslim pro. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah standar halal yang di 

terapkan restoran terdaftar di aplikasi Muslim Pro? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan standar 

halal pada produk makanan di restoran terdaftar diaplikasi Muslim pro. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait sejauh mana 

penerapan standar halal pada restoran yang terdaftar diaplikasi Muslim Pro. 

2. Bagi praktisi  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang standar halal  

pada suatu bisnis kuliner yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

3. Bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dipenelitian selanjutnya 

terkait standar halal sebuah bisnis kuliner. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkayateori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan 

penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis 
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mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian 

pada penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis dapatkan: 

1. Penelitian dari Andi adhlu Mattupuang yang berjudul “Peran sertifikat halal pada 

restoran di Kota makasar(studi kasus Rumah Makan Ulu Juku’)” dengan hasil 

penelitiannya bahwa  Sertifikat halal sangat penting kebaradaanya pada usaha 

rumah makan hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti 

pada usaha rumah makan ulu juku dan Peran sertifikat halal pada usaha rumah 

makan ulu juku’ dalam meningkatkan pelanggan sangatlah besar. 

2. Penelitian dari Rina Rahmawati yang berjudul “kehalalan produk makanan dalam 

upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim(studi kasus Pasar purbolinngo 

lampung timur)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah baik pedagang maupun 

pembeli belum menerapkan standar kehalalan produk sebagai upaya perlindungan 

konsumen. Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami konsumen maupun 

pedagang.  

3. Penelitian dari Dessy Rezfi yang berjudul “pelaksanaan sertifikasi halal terhadap 

restoran dan rumah makan dikaitkan dengan perlindungan konsumen( studi di 

kota Padang panjang).” Hasil dari penelitian tersebut adalah  belum sepenuhnya 

pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal sehingga masih merugikan 

kepentingan konsumen untuk mendapatkan makanan yang halal terutama bagi 

konsumen yang beragama Islam. 

Penelitian-penelitian diatas memiliki perbadaan dengan apa yang 

dilakukan penulis yaitu ketiga penelitian tersebut menitik beratkan kepada 

penerapan sertifikat halal dan keuntungangan mendapatkan sertifikat halal serta 

bagaimana upaya perlindungan konsumen dalam kegiatan jual beli di pasar. 

Sedangkan penelitian penulis lebih kepada penerapan standar kehalalan restoran 
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pada aplikasi bertema Islami yang sangat marak akhir- akhir ini. Sehingga para 

pengguna aplikasi dapat mengetahui apakah restoran yang ada di fitur aplikasi 

tersebut halal atau tidak.   


