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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang sempurna, yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

Nabi Muhammad SAW yang memiliki sekumpulan aturan. Menurut An-

Nabhani sekumpulan aturan yang diturunkan mengatur tentang tiga hubungan,

yaitu hubungan manusia dengan pencipta (Khaliq), dengan dirinya sendiri, dan

hubungan manusia dengan sesama.1

Ketiga hubungan di atas, diturunkan dalam rangka mengatur umat

manusia dalam rangka menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan

keselamatan di akhirat serta terhindar dari siksaan api neraka.2 Di antaranya

hubungan tersebut adalah aturan tentang makan, minum, berpakaian dan

akhlak.

Bagi umat Islam, mengkonsumsi yang halal dan baik (thayib)

merupakan manivestasi dari ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal

ini terkait dengan perintah Allah SWT kepada manusia, sebagaimana yang

termaktub dalam Al Qur’an, Surat Al Maidah [5]: 88:







1 Taqiyuddin An-Nabhani, Nizhamu al-Islam, (Beirut: Darul Umah, 1953), h. 129.
2 Tim Penulis Hizbuttahrir Indonesia, Menegakkan Syariah Islam, (Jakarta:

Hizbuttahrir Indonesia, 2002), h. 20.
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Artinya: “dan makanlah makanan yang halal lagi baik (thayib) dari apa yang
telah dirizkikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan
kamu beriman kepada-Nya”.3

Memakan yang halal dan baik merupakan perintah dari Allah SWT

yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia yang beriman. Bahkan perintah

ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah SWT, sebagai sebuah perintah

yang sangat tegas dan jelas. Perintah ini juga ditegaskan dalam ayat yang lain,

seperti yang terdapat pada Surat Al-Baqarah [2] : 168:









Artinya: “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh
yang nyata bagimu”.4

Memakan yang halal dan baik akan berbenturan dengan keinginan

syetan yang menghendaki agar manusia terjerumus kepada yang haram. Oleh

karena itu, menghindari yang haram merupakan upaya yang harus

mengalahkan godaan syetan. Mengkonsumsi makanan halal dengan dilandasi

keimanan dan ketaqwaan semata-mata mengikuti perintah Allah SWT

merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan

dunia dan akhirat.

Sebaliknya memakan yang haram, apalagi diikuti dengan sikap

membangkang terhadap ketentuan Allah SWT adalah perbuatan maksiyat

3 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta:
Syamil Cipta Media, 2005), h. 122.

4 Ibid, h. 26.
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yang mendatangkan dosa dan keburukan. Sebenarnya yang diharamkan atau

dilarang memakan (tidak halal) jumlahnya sedikit. Selebihnya, pada dasarnya

apa yang ada di muka bumi ini adalah halal, kecuali yang dilarang secara tegas

dalam Al Qur’an dan Hadits.

Di sisi lain, kemajuan sains dan teknologi yang ditemukan dan dimiliki

umat manusia, maka banyak dari bahan-bahan haram tersebut yang

dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada

berbagai produk olahan. Akhirnya yang halal dan yang haram menjadi tidak

jelas, bercampur aduk dan banyak yang syubhat (samar-samar, tidak jelas

hukumnya). Menghadapi kasus semacam ini maka dapat disimpulkan bahwa

pada dasarnya makanan olahan yang telah tersentuh teknologi dan telah diolah

sedemikian rupa statusnya menjadi samar (syubhat), sehingga dapat

dibuktikan statusnya sebagai halal atau haram. Oleh karena itu, penentuan

tentang halal atau haramnya ini dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama

Indonesia berdasarkan kajian dan audit (pemeriksaan) yang dilakukan oleh

Lembaga Penyelidik dan Pengawasan Obat dan Makanan (LPPOM) Majelis

Ulama Indonesia (MUI).

Di samping itu, berdasarkan informasi yang diberitakan oleh media

bahwa MUI Kantor Pusat Jakarta memberikan label halal terhadap makanan

yang jelas-jelas haram dari segi bahan mentah; di antaranya bakso.5 Kondisi

demikian, juga ditemukan terhadap jenis makanan lainnya, terutama makanan

dalam bentuk kemasan.

5 http://hidayatullah.com/16/12/12//
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Kondisi demikian membuat masyarakat lebih berhati-hati terhadap

segala jenis produk makanan yang dijual di pasar, seperti produk makanan

dalam bentuk kemasan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang terkesan

tidak membeli makanan yang jelas-jelas kehalalannya, melainkan membeli

makanan yang berlebel halalnya, meskipun belum jelasnya bahan mentah

(komposisi) yang digunakan dalam membuat produk tersebut.

Hasil wawancara dengan Fatimah, sebagai berikut:

“Lebih percaya dengan produk makanan dalam bentuk kemasan,
meskipun ada informasi yang diberitakan tentang ketidak-halal-an dari
makanan kemasan tersebut. Kemudian menolak produk makanan yang
dari komposisi-nya halal, tetapi tidak terdapat labelisasi halal dari
MUI.”6

Di samping itu, hasil pengamatan yang dilakukan, peneliti menemukan

banyaknya konsumen ketika membeli suatu produk makanan dalam bentuk

kemasan tanpa memperhatikan terlebih dahulu produk tersebut halal atau

tidak, baik terhadap produk makanan yang sudah biasa dikonsumsi maupun

terhadap produk makanan yang baru keluar dan dipasarkan kepada masyarakat

secara umum. Sementara, dari hasil pengamatan peneliti, adanya suatu produk

makanan yang dipasarkan kepada konsumen tidak terdapat label halal dari

MUI, dan di sisi lain adanya suatu produk yang dipasarkan secara zat

mengandung unsur atau bahan yang tidak halal.

Terkait dengan adanya konsumen ketika membeli suatu produk

makanan kemasan tanpa memperhatikan adanya label halal, sebagaimana

dapat diketahui dari hasil wawancara berikut :

“Dalam membeli suatu produk makanan kemasan, saya lebih
memperhatikan komposisi yang tercantum pada kemasan. Karena,

6 Fatimah (Masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), Wawancara, Tanggal 7
Januari 2013.
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karena adanya di antara produk makanan kemasan tanpa disertai label
halal, tetapi secara komposisi berasal dari bahan-bahan diperbolehkan,
seperti kerupuk ubi dan sejenisnya.”7

Dari dua hasil wawancara di atas, dapat dipahami dalam membeli

produk makanan kemasan, ada di antara masyarakat yang membeli dengan

memperhatikan label halal, tanpa memperhatikan komposisi bahan yang

digunakan dalam membuat produk tersebut. Kemudian, ada pula di antara

konsumen dalam membeli suatu produk tidak menghiraukan ada atau tidaknya

label halal, akan tetapi lebih memperhatikan komposisi bahan-bahan yang

digunakan dalam membuat produk tersebut.

Dalam perspektif ekonomi Islam, suatu produk di antaranya dikatakan

sebagai barang ekonomi, ketika produk atau barang tersebut mengandung

halal menurut ketentuan syara’ dan mengandung manfaat serta kemaslahatan.

Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, khamar, daging babi,

darah dan semisalnya yang sudah secara tegas diharamkan dan dilarang di

dalam nash untuk dikonsumsi, hal ini tidak termasuk dan tegolong barang

ekonomi.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin melakukan penelitian

dengan judul: “Pembelian Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal Di

Pusat Perbelanjaan Giant Panam Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”

B. Batasan Masalah

7 Erlindawati (Masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), Wawancara,
Tanggal 04 Mei 2013
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Agar penelitian yang dilaksanakan lebih terarah dan sesuai dengan

maksud yang diinginkan, sehingga perlunya dilakukan batasan permasalahan

dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang

masalah di atas, maka penelitian ini loyalitas konsumen dalam mengkonsumsi

produk makanan kemasan berlabel halal dari MUI. Dalam penelitian ini,

dibatasi hanya responden yang beragama Islam. Karena, responden yang

beragama Islam, memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, sehingga dirumuskan beberapa

rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembelian produk makanan dalam bentuk

kemasan di Pusat Perbelanjaan Giant Panam Pekanbaru?

2. Apa saja faktor yang mendorong masyarakat (konsumen) dalam membeli

produk (makanan) kemasan yang memiliki label halal dari BPOM/MUI?

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pembelian produk makanan

kemasan berlabel halal di Pusat Perbelanjaan Giant Panam Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:
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1. Untuk menjelaskan sistem pembelian produk makanan dalam bentuk

kemasan di Pusat Perbelanjaan Giant Panam Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru.

2. Untuk menjelaskan faktor yang mendorong masyarakat (konsumen) dalam

membeli produk (makanan) kemasan yang memiliki label halal dari

BPOM/MUI.

3. Untuk menjelaskan tinjauan Ekonomi Islam terhadap pembelian produk

makanan kemasan berlabel halal di Pusat Perbelanjaan Giant Panam

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu yang dimiliki

selama proses perkuliahan dalam bentuk penelitian.

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, yang berkaitan dengan

permasalahan yang sedang penulis teliti.

3. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Syariah (S.E.Sya) di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research); dilaksanakan

di Pusat Perbelanjaan Giant Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Adapun alasan peneliti dalam menggunakan lokasi tersebut, karena peneliti



8

mengamati bahwa banyaknya di lokasi tersebut hanya mengkonsumsi

makanan produk makanan dalam bentuk kemasan, tanpa memperhatikan

kehalalan dari segi bahan baku yang digunakan. Kemudian, terkesan dari

sikap masyarakat (konsumen) membeli label halal, tidak membeli produk

yang halal.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah setiap masyarakat atau konsumen di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang melakukan transaksi di Pusat

Perbelanjaan Giant Panam. Objek dalam penelitian ini adalah pembelian

produk makanan kemasan berlabel halal di Pusat Perbelanjaan Panam Kota

Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang diteliti.

Populasi sebagai kumpulan atau agregasi dari seluruh elemen-elemen atau

individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian8. Sampel

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang ada. Bila populasi

besar, dan penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada dari populasi

tersebut. apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi

harus betul-betul representatif (mewakili)9.

Populasi dalam penelitian ini tidak bersifat pasti. Dari hasil wawancara

peneliti dengan salah seorang karyawan Pusat Perbelanjaan Giant di mana

rata-rata konsumen yang melakukan transaksi jual beli atas produk makanan

setiap harinya lebih dari 500 orang konsumen. Dengan demikian, peneliti

8 Syamsul Hadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 45.
9 Sugiyono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 91.
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menetapkan jumlah minimal dari konsumen yang melakukan transaksi di

Pusat perbelanjaan Giant Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan, yakni

500 orang. Jumlah minimal konsumen tersebut dijadikan sebagai jumlah

populasi dalam dalam penelitian ini.

Dalam pengambilan jumlah sampel, peneliti menggunakan dua teknik,

yaitu teknik sampling insidental dan teknik random sampling. Menurut

Sugiyono, teknik sampling insidental, adalah teknik penentuan sampel

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan (insidental)

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang

orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.10 Sementara

teknik random sampling, adalah mengambil 10% dari jumlah populasi sebagai

sampel dalam penelitian. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini

berjumlah 50 orang dengan pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yakni

siapa saja yang secara kebetulan ditemukan pada saat mengumpulkan data

penelitian di lapangan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer, adalah data yang diambil langsung dari lokasi penelitian

yang akan dilaksanakan, yaitu data yang diperoleh dari konsumen atau

masyarakat muslim di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tentang

loyalitas masyarakat dalam mengkonsumsi produk makanan dalam

bentuk kemasan yang berlabel halal.

b. Data Sekunder adalah data pendukung yang penulis peroleh dari berbagai

10 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D), (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 122.
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pihak yang terkait dan mendukung penelitian yang akan penulis

laksanakan, yaitu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, data dari Badan

Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM).

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

a. Observasi, adalah melakukan pengamatan secara langsung tentang gejala

atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti mengamati

langsung aktivitas dan perilaku masyarakat muslim di Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru tentang loyalitas masyarakat dalam mengkonsumsi

produk makanan dalam bentuk kemasan yang berlabel halal.

b. Angket, adalah pengambilan data yang dilakukan dengan cara membuat

daftar pertanyaan terlebih dahulu, kemudian mengajukan kepada

responden guna mempermudah berbagai data yang dibutuhkan dalam

penelitian.

c. Wawancara, adalah suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog

dan tanya jawab yang dilakukan oleh penulis terhadap para responden

tentang permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul dianalisa melalui analisa deskriptif

kualitatif, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan

kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian

diuraikan, dibandingkan, dan dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga
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diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti dalam

penelitian ini.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini menggunakan tiga metode penulisan:

a. Metode Induktif, yaitu dengan mengumpulkan pertanyaan yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu

kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang

bersifat umum yang untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara

khusus.

c. Metode Diskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dan

mengemukakan permasalahan secara objektif lalu dianalisa secara kritis,

sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini disajikan agar dapat mengetahui secara

global apa yang akan diuraikan. Selanjutnya untuk keperluan itu dirancang

penyusunan penelitian ini ke dalam lima bab penelitian, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Pusat Perbelanjaan Giant Panam

Dalam bab ini penulis menerangkan tentang lokasi penelitian,

terdiri dari letak geografis, sistem pembelian di Pusat
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Perbelanjaan Giant Panam, dan Struktur Organisasi Pusat

Perbelanjaan Giant Panam.

Bab III : Tinjauan Teori

Dalam bab ini penulis menerangkan tentang tinjuan umum

tentang jual beli, terdiri dari pengertian jual beli, landasan

hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, kaidah-kaidah

pokok dalam jual beli, dan pembagian jual beli, pembagian jual

beli, dan hikmah disyari’atkan dalam jual beli.

Bab IV : Pembelian Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal di

Pusat Perbelanjaan Giant Panam Ditinjau Menurut

Ekonomi Islam

Dalam bab ini menjelaskan tentang sistem pembelian produk

makanan dalam bentuk kemasan di Pusat Perbelanjaan Giant

Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; Faktor yang

mendorong masyarakat (konsumen) dalam membeli produk

(makanan) kemasan yang memiliki label halal dari

BPOM/MUI; dan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pembelian

produk makanan kemasan berlabel halal di Pusat Perbelanjaan

Giant Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari

keseluruhan pembahasan, dilanjutkan dengan saran-saran dari

penulis berkaitan dengan permasalahan yang ada.


