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ABSTRAK 

 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM  

TERHADAP PENJUALAN MAKANAN  

DENGAN MENGGUNAKAN CAMPURAN DAGING BABI 

 

 

Oleh 

 

AINI PUSPITA SARI 

 

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen 

disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu sikap pelaku usaha yang sering 

memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi dan dipengaruhi 

untuk mengonsumsi barang/jasa yang ditawarkan. Di Indonesia pemeluk agama 

Islam (konsumen muslim) diwajibkan mengkonsumsi makanan halal. Oleh karena 

itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan 

produk menjadi standar penting terhadap makanan sebelum didistribusikan ke 

masyarakat. Apabila tidak berhati-hati dalam memilih barang atau jasa yang 

diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek untuk memperoleh keuntungan 

semata oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan tipe penelitian 

eksploratori. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu, sosiologi hukum. Data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tidak ada kualifikasi 

khusus makanan yang wajib mendapatkan sertifikasi halal, karena sertifikasi halal 

sifatnya sukarela. Sehingga pelaku usaha harus terlebih dahulu mengajukan 

sertifikasi halal ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) agar 

mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebagai salah satu contoh di kota Metro 

terdapat pelaku usaha yang menggunakan campuran daging babi untuk makanan 

yang dijualnya tanpa memberikan informasi yang jelas terhadap kosumen. 

Akibatnya konsumen muslim tidak mengetahui bahwa makanan yang 

dikonsumsinya termasuk makanan yang tidak halal. Kemudian, setelah inspeksi 

mendadak dan diketahui adanya kandungan daging babi atau bahan tidak halal ini, 
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pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa teguran dari pemerintah 

daerah setempat. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas terhadap 

kandungan makanan yang dijual. Kemudian, beberapa pelaku usaha memasang 

informasi bahwa menyediakan daging babi dan daging ayam, bahkan salah satu 

dari pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal dan memiliki surat pemeriksaan 

dari laboratorium bahwa mengandung bahan yang halal. Namun masih ada pelaku 

usaha yang tidak mencantumkan informasi dalam daftar menu makanannya, 

hanya tersedia informasi di dinding bahwa menyediakan daging babi dan daging 

ayam.  

 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Makanan, Daging Babi. 
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I PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, 

perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan penuh 

optimisme. Namun, masih ada pelanggaran yang terjadi. Yang berkaitan erat 

dengan hak-hak konsumen. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen disebabkan 

oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu sikap pelaku usaha yang sering 

memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi, dan dipengaruhi 

untuk mengonsumsi barang/jasa yang ditawarkan.1 

 

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap makanan menjadi standar yang perlu 

dipenuhi. Hal ini karena produk makanan yang terdistribusi akan diserap oleh 

pasar, yang mayoritas konsumenya adalah pemeluk agama atau keyakinan tertentu 

yang mewajibkan pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Misalnya 

umat muslim yang diwajibkan untuk mengkonsumsi produk makanan halal, atau 

umat Hindu yang tidak boleh memakan olahan sapi dan lain sebagainya. Oleh 

karena itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi 

                                                             
1Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Visi Media, 2008, hlm.23. 
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kehalalan produk menjadi standar terhadap makanan sebelum didistribusikan ke 

masyarakat.2 

 

Hak konsumen ialah berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak untuk memilih barang dan/atau 

jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut, sesuai dengan nilai tukar 

dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, 

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

 

Selain itu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapat 

pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani 

secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan 

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang 

diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya serta 

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.3 

 

Selama masih ada konsumen yang dirugikan, masalah perlindungan konsumen 

perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu 

dicermati secara saksama. Apabila tidak berhati-hati dalam memilih barang atau 

jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek untuk memperoleh 

keuntungan semata oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa 

disadari konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya, 

                                                             
2http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/10-umdah-uii.pdf, diakses pada 

tanggal 22 Desember 2016, jam 19.00 WIB. 
3Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

LN RI Tahun 1999 Nomor 42, TLN RI Nomor 3821. 

http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/10-umdah-uii.pdf
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tanpa memperhatikan komposisinya khususnya dalam makanan yang akan 

dikonsumsinya. 

 

Secara umum, makanan terdiri dari dua jenis, yaitu makanan nabati dan makanan 

hewani, atau yang diolah dari kedua jenis makanan tersebut. Makanan nabati 

merupakan makanan yang berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan, seperti sayuran, 

buah-buahan, ketela, jagung, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Sedangkan 

makanan hewani merupakan makanan yang bersumber dari hewan, seperti ikan, 

daging sapi, daging ayam, dan lain sebagainya.4 

 

Sumber protein hewani salah satunya adalah daging. Daging merupakan bahan 

makanan yang mengandung gizi tinggi yang baik untuk tubuh manusia, karena 

kandungan zat gizinya tersebut. Daging juga merupakan media atau tempat yang 

sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan kuman-kuman. Baik 

kuman yang dapat menyebabkan pembusukan daging ataupun kuman yang dapat 

menyebabkan gangguan bagi kesehatan manusia. Kuman-kuman pada daging 

tersebut dapat berasal dari hewan masih hidup (karena hewan hidup telah 

mengandung kuman) atau berasal dari pencemaran mulai hewan dipotong sampai 

saat daging siap dikonsumsi. Sumber pencemaran kuman-kuman tersebut antara 

lain hewan hidup, tangan manusia, insekta, air, peralatan dan udara.  

 

Permasalahan yang dihadapi konsumen saat ini tidak hanya sekedar bagaimana 

memilih barang atau jasa yang dikonsumsinya, tetapi lebih kompleks dari itu yang 

menyangkut pada kesadaran semua pihak. Baik pengusaha, pemerintah, maupun 

                                                             
4http://digilib.uinsby.ac.id/2338/5/Bab%202.pdf, diakses pada tanggal 20 Desember 2016, 

jam 15.00 WIB. 

http://digilib.uinsby.ac.id/2338/5/Bab%202.pdf
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konsumen itu sendiri. Mengenai pentingnya perlindungan konsumen yang telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan 

Konsumen (UUPK). Pengusaha harus menyadari bahwa mereka harus 

menghargai hak-hak konsumen. Dengan memproduksi barang dan jasa yang 

berkualitas dan aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang 

berlaku. 

 

Perkembangan bisnis yang sangat pesat saat ini bergerak di bidang pangan di 

antaranya restoran dan rumah makan, yang mana bisnis ini sangat menjanjikan 

untuk menjadi usaha dengan penghasilan yang besar sehingga banyak pelaku 

usaha lebih memilih berkecimpung dalam bisnis kuliner. Selain itu kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi juga mengakibatkan persaingan usaha menjadi ketat. 

Secara tidak langsung konsumen menjadi tujuan utama dari pelaku usaha tersebut. 

Dalam perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya dalam sistem 

ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan untuk mempertemukan pelaku 

usaha dan konsumen. Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab 

konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.5  

 

Pelaku usaha restoran maupun rumah makan terus berupaya melakukan inovasi 

dan meningkatkan kreativitas dalam menciptakan suatu produk makanannya. 

Upaya ini dilakukan untuk menarik dan menjaga kesetiaan konsumen. Namun, 

pelaku usaha terkadang mengabaikan dampak yang ditimbulkan dari 

pengkonsumsian produk pangan yang diproduksinya. Dampak tersebut 

                                                             
5Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 22. 
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mempengaruhi kondisi kesehatan dan ketentraman batin konsumen produk halal 

khususnya. 

 

Penggunaan hewan babi dalam olahan makanan yang dijual di rumah makan atau 

restoran bukan hanya bahan tambahan, tetapi juga digunakan sebagai bahan utama 

makanan yang dijual. Bagian tubuh dari babi yang sering digunakan sebagai 

bahan utama adalah daging. Harga daging babi yang lebih murah dibandingkan 

dengan daging hewan lainnya menyebabkan pelaku usaha menggunakan daging 

babi ini tidak diinformasikan kepada konsumen. Akibatnya konsumen tidak 

mengetahui daging yang mereka konsumsi. Dengan demikian dapat tergambarkan 

bahwa dalam pemasalahan ini terdapat pelanggaran terhadap hak konsumen 

seperti yang telah tertuangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 yaitu hak atas informasi yang 

benar, jelas, dan jujur. 

 

Ketidakjelasan informasi pelaku usaha restoran atau rumah makan tersebut 

terhadap konsumen menjadi hal yang sangat fatal. Karena kehalalan suatu produk 

menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan 

maupun barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh 

masyarakat muslim tetapi juga non muslim. Banyaknya produk-produk yang 

belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim 

sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat 

dikonsumsi sesuai dengan aturan Islam dengan produk yang tidak halal. 

 

Berbagai larangan telah dikenakan bagi pelaku usaha. Pada prinsipnya konsumen 

berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-
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mata bergantung pada informasi yang disediakan dan diberikan oleh pelaku usaha. 

Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang 

dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label 

atau standarisasi mutu. Pemasangan label atau pelabelan produk dirasakan sangat 

penting khususnya pada produk makanan karena hal ini sangat berhubungan 

dengan nyawa manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, label adalah 

sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada 

barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan 

lain-lain. Pelabelan atau labelisasi adalah proses, cara, perbuatan melabelkan.6 

 

Halal bagi umat Islam merupakan (syariat) atau aturan Islam yang wajib 

dijalankan. Selain produk yang belum bersertifikat, kasus beredarnya makanan 

tidak halal beberapa tahun ini menambah keresahan konsumen muslim yang 

berusaha menjalankan aturan agamanya. Tidak halal dalam artian proses 

pembuatannya dengan cara-cara yang tidak halal atau makanan berasal dari bahan 

yang tidak halal atau mengandung bahan-bahan yang tidak halal. 

 

Berawal dari munculnya kasus Ajinomoto pada tahun 2001 yang ternyata 

mengandung babi di dalamnya, kasus daging sapi gelonggongan, bakso yang 

dicampur dengan daging tikus, penggunaaan formalin atau zat kimia berbahaya 

lain dalam makanan, penggunaaan minyak babi dan lain sebagainya.7 

Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan 

                                                             
6Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008, hlm.768. 
7http://solopos.com Solopos, senin 15 Januari 2001 diakses pada tanggal 22 November 

2016. 

http://solopos.com/
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halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan 

pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi 

produk hewan.8 

 

Perlindungan kesehatan manusia dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah, tentu mudah dapat diterima oleh para anggota namun diperlukan 

pula suatu tindakan perlindungan kesehatan (rohani) atau ketenteraman batin 

konsumen, yaitu masalah kehalalan. Menyangkut perlindungan konsumen 

terhadap produk pangan halal, dalam salah satu Surat Keputusan Menteri 

Pertanian juga menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau 

diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut 

aturan Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal.9 

 

Masalah perlindungan konsumen terhadap produk yang halal juga diatur dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha 

dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang 

tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 

“halal” yang dicantumkan dalam label.10 Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah 

tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa setiap orang yang 

memproduksi atau memasarkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah 

Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal 

                                                             
8Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, LN RI Tahun 2009 Nomor 84, TLN RI Nomor 5015. 
9Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010, hlm. 79. 
10Lihat Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, LN RI Tahun 1999 Nomor 42, TLN RI Nomor 3821. 
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bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib 

mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.11 

 

Namun pada kenyataannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur sertifikasi dan tanda halal sampai saat ini belum menjangkau bahan 

baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong dalam bentuk “bukan kemasan”, 

padahal bahan tersebut perlu kepastian halal karena akan menentukan kehalalan 

produk makanan yang dihasilkan.12 Pada kenyataannya masyarakat banyak 

mengkonsumsi makanan yang bukan kemasan, yaitu makanan di restoran dan 

rumah makan. Sehingga label atau keterangan halal tidak hanya dibutuhkan untuk 

produk kemasan saja. Dengan demikian konsumen atau masyarakat dapat 

mengetahui informasi produk dengan jelas.  

 

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena 

menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja 

masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku 

usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-

masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan 

mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan 

yang lain, dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat 

tercapai.13 

 

                                                             
11Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan Pangan Pasal 10 

ayat (1), LN RI Tahun 1999 Nomor 131, TLN RI Nomor 3867. 
12Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 

Departemen Agama, Tanya jawab Seputar Produksi Halal, Jakarta: Departemen Agama, 2003, 

hlm. 2-3. 
13Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, 2009, hlm. 

1. 
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Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada 

posisi yang lemah, apalagi jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha 

merupakan jenis produk yang dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-

hari hal itu tentu saja akan merugikan konsumen muslim khususnya. Makanan 

yang halal telah dijelaskan dalam Al-Qur’an. 

 

Halal bagi umat Islam merupakan aturan yang wajib dijalankan. Ditegaskan 

dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat (168)14: 

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezki yang baik-baik yang 

kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar 

kepada-Nya kamu menyembah.”  

 

Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3 dan Al-An’am ayat 146: 

َمت   ِّ مُ  َوالدَّمُ  ال َمي تَةُ  َعلَي كُمُ  ُحر  ير   َولَح  نز   Diharamkan bagimu (memakan)“ ۚ .……… ال خ 

bangkai, darah, daging babi, …” (Terjemahan Qur’an surat, 5:3).  

 

دُ  ّلَّ  قُل  يَ  َما ف ي أَج  ًما إ لَيَّ  أُوح  م   َعَلى   ُمَحرَّ عَُمهُ  َطاع  س فُوًحا دًَما أَو   َمي تَةً  َيكُونَ  أَن إ ّلَّ  يَط  مَ لَ  أَو   مَّ ح  ير    نز   خ 

…..’’ 

“kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, daging babi, . . “ 

(Terjemahan Qur’an surat, 6: 146). Penyebutan daging mencakup seluruh bagian 

tubuhnya, baik daging, lemak, tulang, rambut, dan sebagainya. “Tidak ada 

perselisihan diantara ulama tentang haramnya babi; dagingnya, lemaknya, dan 

seluruh bagian tubuhnya”.15 Kemudian diatur di Indonesia mengenai Undang-

Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun1999 dan Undang-Undang Jaminan 

                                                             
14Al-Qur’an, Surat Al  Baqarah ayat 168.  
15http://wahdah.or.id/makanan-halal-dan-haram-dalam-islam-2/, diakses pada tanggal 8 

Juni 2017, jam 11.30 WIB. 

http://wahdah.or.id/makanan-halal-dan-haram-dalam-islam-2/
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Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, sehingga label atau informasi yang jelas 

mengenai makanan yang dipasarkan kepada masyarakat harus jelas. 

 

Berdasarkan uraian diatas saya tertarik untuk mengkaji bagaimana perlindungan 

hukum bagi konsumen muslim terhadap penjualan makanan dengan menggunakan 

campuran daging babi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah menentukan ruang lingkup dalam penelitian ini, maka 

penulis telah merumuskan permasalahan, diantaranya: 

1. Bagaimanakah kualifikasi bahan makanan yang wajib mendapat sertifikasi 

halal? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap 

penjualan makanan yang menggunakan campuran daging babi ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui kualifikasi makanan yang wajib mendapat sertifikasi halal. 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan 

makanan yang menggunakan campuran daging babi ditinjau dari Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini, tentunya penulis berharap agar hasil penelitian ini 

berguna dalam dua aspek, yaitu: 

a. Kegunaan secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teori dan 

pengetahuan umum tentang perlindungan konsumen khususnya terhadap 

penjualan makanan yang dicampur dengan daging babi ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

b. Kegunaan secara praktis 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan sumbangan 

praktis kepada: 

1. Masyarakat  

Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat maupun pihak terkait 

dalam menghadapi persoalan yang berhubungan dengan penjualan 

makanan dengan menggunakan campuran daging babi ini. 

2. Pemerintah  

Sebagai bahan masukan dalam membentuk peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan sertifikasi halal maupun pelaksanaan pengawasan 

terhadap makanan bukan kemasan.  

3. Penegak Hukum 

Agar dapat menegakkan hukum dengan seadil-adilnya terhadap pihak 

yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dan ketentuan lain yang berkaitan. Hasil 
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penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teori dan 

pengetahuan umum tentang perlindungan konsumen khususnya mengenai 

penjualan makanan dengan menggunakan campuran daging babi di 

Indonesia. 



 

 

 

 

 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Perlindungan Hukum 

 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi 

individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang 

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam 

pergaulan hidup antar sesama manusia.16 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukum berfungsi sebagai 

perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum 

harus dilaksanakan secara profesional. Perlindungan hukum dapat diartikan 

sebagai perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum 

dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain 

dengan: 

1. Membuat peraturan (by giving regulation), bertujuan untuk: 

a. Memberikan hak dan kewajiban 

b. Menjamin hak-hak para subyek hukum 

2. Menegakkan peraturan (by law enforcement) melalui:17 

                                                             
16 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Skripsi, 

Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14, diakses dari <http://raypratama.blogspot. 

com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>  pada tanggal 21 November 2016. 
17 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 

Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 31. 
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a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventive) 

terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perjanjian dan 

pengawasan. 

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) 

pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman. 

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative; 

recovery; remedy), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. 

 

B. Konsumen dan Pelaku usaha 

 

1. Tinjauan Umum tentang Konsumen  

 

a. Pengertian Konsumen  

Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi 

kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk 

diperdagangkan kembali. 18  Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.19 

 

Pengertian konsumen dapat terdiri dari 3 pengertian:20 

1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang 

digunakan untuk tujuan tertentu. 

                                                             
18Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan 

Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Yayasan 

Lembaga Konsumen, 1981, hlm. 2. 
19Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, LN RI Tahun 1999 Nomor 42, TLN RI Nomor 3821. 
20Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum 

Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta: Kenaca Prenada Media Group, 2008, hlm. 62. 
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2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa 

yang digunakan untuk diperdagangkan, komersial. 

3) Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan barangdan/atau jasa 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

 

Konsumen tidak hanya diartikan hanya individu (orang), tetapi juga suatu 

perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir.21 Pengertian pemakai 

dalam definisi yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, dapat menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa dalam rumusan 

pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dari transaksi jual beli.22  

 

Dari pengertian konsumen tersebut dapat ditemukan unsur-unsurnya sebagai 

berikut:23 

a. Setiap orang 

Adalah subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang 

berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. 

b. Pemakai 

Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan 

tersebut sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta 

merta hasil dari transaksi jual beli. 

c. Barang dan/atau jasa 

 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap 

benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 

                                                             
21 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2006, hlm 60. 
22 N.H.T Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, 

Jakarta: Panta rei, 2009, hlm 10. 
23 Shidarta, Op.cit., hlm 5-1. 
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bergerak, baik yang dihabiskan maupun yang tidak dihabiskan, yang dapat 

untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh 

konsumen. 

d. Yang tersedia dalam masyarakat berarti barang dan/atau jasa yang ditawarkan 

kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. 

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 

lainnya. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas 

pengertian kepentingan yang tidak sekedar diajukan untuk diri sendiri dan 

keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain 

bahkan untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. 

f. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan. 

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini 

dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. 

 

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan 

hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang dikenal dalam 

perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen.24 

 

b. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak 

konsumen. Hak konsumen adalah:25 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa;  

                                                             
24Ibid., hlm. 61. 
25Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen, 

LN RI Tahun 1999 Nomor 42, TLN RI Nomor 3821. 
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2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya;  

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.  

 

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen 

sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika serikat J.F. 

Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang terdiri dari:26 

a. Hak memperoleh keamanan;  

b. Hak memilih;  

                                                             
26Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010, hlm. 39. 
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c. Hak mendapat informasi;  

d. Hak untuk didengar.  

 

Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur di dalam Pasal 7 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen antara lain:27 

1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau Jasa. 

2) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

3) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban 

konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum 

diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen hampir tidak 

dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, 

sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh 

aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.28 

 

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak 

konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika 

konsumen mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban 

                                                             
27Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

LN RI Tahun 1999 Nomor 84, TLN RI Nomor 5015. 
28Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hlm. 49. 
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konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh 

kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.29 

 

c. Konsumen Muslim 

Konsumen muslim dalam hal ini yaitu, seorang konsumen yang akan 

mempertahankan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya 

dengan mengonsumsi yang halal. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu 

kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik, psikis dan 

material. Di sisi lain, berkah akan diperoleh ketika ia mengkonsumsi barang atau 

jasa yang dihalalkan oleh aturan dalam Islam.30 Seorang konsumen muslim akan 

merasakan kepuasan apabila kegiatan konsumsinya menimbulkan suatu kebaikan 

yang di dalamnya mengandung manfaat dan berkah.31 

 
Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti diizinkan atau sesuai dengan 

hukum Islam. Haram juga merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang 

mempunyai arti kebalikan dari halal, yaitu dilarang atau tidak sesuai dengan 

hukum Islam. Terhadap sesuatu atau barang-barang yang haram, baik haramnya 

itu bendanya (zatnya), atau hasil dari yang haram, harus dijauhi. Pada dasarnya 

ada sebelas hal yang dijadikan Islam sebagai prinsip tentang halal dan haram, 

yaitu32: 

1. Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya adalah boleh (mubah).  

2. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah swt. 

                                                             
29Ibid., hlm. 50. 
30Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008, hlm. 129. 
31 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 104. 
32http://jurnal-elqisth.co.id/2009/01/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-

produk_2430.html, diakses pada tanggal 5 Mei 2017, jam 13.00 WIB. 

http://jurnal-elqisth.co.id/2009/01/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-produk_2430.html
http://jurnal-elqisth.co.id/2009/01/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-produk_2430.html
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3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu termasuk 

perilaku syirik kepada Allah swt. 

4. Sesuatu diharamkan karena ia buruk dan berbahaya. 

5. Pada sesuatu yang halal terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi 

membutuhkan yang haram. 

6. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya. 

7. Menyiasati yang haram, haram hukumnya. 

8. Niat baik tidak menghapus hukum haram 

9. Hati-hati terhadap yang subhat (keadaan yang samar mengenai kehalalan atau 

keharaman makanan) agar tidak jatuh ke dalam yang haram. 

10. Yang haram adalah untuk semua. 

11. Darurat mengakibatkan yang terlarang menjadi boleh. 

 

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam, yaitu pada dasarnya segala sesuatu yang 

diciptakan Allah adalah halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada 

pengecualian dari pemilik aturan (Allah) yang mengharamkannya, maka sesuatu 

itu dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu halal. Para ulama dalam 

menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu asalnya boleh, hal ini merujuk pada 

beberapa ayat al-Qur'an, misalnya: 

ل قَ  الَِّذي هُوَ   ا ل كُمَ  خ  ِضَال  َ فِي م  ر  ِميعًا  ى ثُمََّ ج  ت و  اءَِ إِل ى اس  اهُنََّ السَّم  اتَ  س ب عَ  ف س وَّ و  هُوَ  س م  ءَ  بِكُل َِ و   ع ِليمَ  ش ي 

(29). 

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu 

dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan 

Dia Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. Al-Baqarah ayat 29). 
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رَ  س خَّ ا ل كُمَ  و  اتَِ فِي م  او  ا السَّم  م  ِضَ فِي و  ِميعًا ال  ر  مَ  َل  ي اتَ  ذ ِلكَ  ِفي إِنََّ ِمن هَُ ج   :Artinya (13) ي ت ف كَُّرونَ  ِلق و 

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi 

semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. 

(QS. Al-Jatsiyah ayat 13).33 

 

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 173 telah dijelaskan barang yang haram menurut 

Islam, yaitu yang diharamkan Allah hanyalah bangkai, darah, daging babi, dan 

binatang yang (ketika disembelih) disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa 

dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan dia tidak menginginkannya 

dan tidak (pula) melampaui batasan maka tidak ada dosa baginya. Allah tidak 

menciptakan makhluk-Nya, lalu menundukkan dan menjadikannya kenikmatan 

untuk umat manusia, tetapi kemudian menghalanginya untuk dinikmati manusia 

dengan mengharamkannya. Jika kemudian ternyata Allah mengharamkannya 

karena ada hikmah tentang pengharaman tersebut.34 

1. Pengertian Halal dan Haram 

a. Halal 

Halal adalah boleh. Dalam literatur Pedoman Penyusunan Manual Sistem 

Jaminan Halal Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dinyatakan bahwa: 

“Kebijakanَhalalَmerupakanَpernyataanَtertulisَtentangَkomitmenَperusahaanَ

untuk memproduksi produk halal secara konsisten, mencakup konsistensi 

dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan 

penolong serta konsistensi dalam proses produksi halal sesuai dengan syariat 

                                                             
 

34http://jurnal-elqisth.co.id/2009/01/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-

produk_2430.html, diakses pada tanggal 5 Mei 2017, jam 13.00 WIB. 

http://jurnal-elqisth.co.id/2009/01/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-produk_2430.html
http://jurnal-elqisth.co.id/2009/01/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-produk_2430.html
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(aturan) Islam. Halal adalah boleh, pada kasus makanan, kebanyakan makanan 

termasuk halal kecuali secara khusus disebutkan dalam Al-QuranَatauَHadist”.35  

 

Kriteria halal terbagi 2, yaitu berdasarkan proses dan halal berdasarkan 

substansi. Halal berdasarkan proses, yaitu untuk pangan yang berasal dari 

tumbuhan dan ikan pada waktu proses pengolahan, penyimpanan, transportasi 

serta alat yang dipakai tidak habis digunakan untuk babi dan bahan 

tambahannya halal sedangkan untuk bahan pangan yang berasal dari 

tumbuhan dan disembelih menyebut nama Allah. Halal berdasarkan substansi 

yakni36: 

1. Tidak mengandung daging babi, atau binatang yang dilarang oleh ajaran 

Islam untuk memakannya. 

2. Semua bentuk minuman yang tidak mengandung alkohol.  

 

b. Haram 

Pada literatur Pedoman Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal Bagi 

Industri Kecil dan Menengah (IKM) dinyatakan bahwa: “Haramَ adalahَ

sesuatu yang Allah SWT melarang untuk dilakukan dengan larangan yang 

tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan 

Allahَdiَakhiratَbahkanَjugaَterancamَsiksaanَdiَduniaَini”.37 

 

Menurut hukum Islam secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi 

menjadi dua, yaitu pertama: Haram Lidzatihi (makanan yang haram karena 

dzatnya). Maksudnya hukum asal dari makanan itu memang sudah haram 

                                                             
35http//halal.mui.com/ Pedoman Penyusunan Manual Sistem Halal Bagi Industri  

Kecil dan Menengah/ diakses pada tanggal 1 Mei 2017 Pukul 19.00 WIB.  
36Ibid. 
37Ibid. 
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sendiri. Berdasarkan firman Allah dapat diketahui beberapa jenis makanan 

yang haram dikonsumsi manusia karena memang zat makanan itu sendiri telah 

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan Haram Lighairihi (makanan yang 

haram karena faktor eksternal). Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri 

adalah halal, akan tetapi dai berubah menjadi haram karena adanya sebab yang 

tidak berkaitan dengan makanan tersebut, misalnya makanan dari hasil 

mencuri atau dibeli dengan uang hasil korupsi, transaksi riba, upah pelacuran, 

sesajen perdukunan dan lain sebagainya.38 

 

2. Pengertian Produk Halal dan Sertifikat Halal 

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan 

baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.39 

 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal 

sesuai syariat Islam. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk 

yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang 

selanjutnya disingkat BPJPH.40 

 

                                                             
38Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis ulama Indonesia (Jakarta:Majelis 

Ulama Indonesia, 2010) hlm 17.   
39Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor  69 Tahun 1999 Tentang Label dan 

Iklan Pangan), LN RI Tahun 1999 Nomor 131, TLN RI Nomor 3867. 
40Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal, LN RI Nomor 295, TLN RI Nomor 5604. 
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Pemasangan label pada produk pangan sangat penting, karena merupakan 

sumber informasi bagi konsumen dan menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Untuk itu para pelaku usaha hendaklah mengacu pada Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada suatu label harus 

memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai: 

a. Nama produk  

b. Daftar bahan yang digunakan  

c. Berat bersih atau isi bersih  

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor  

e. Halal bagi yang dipersyaratkan  

f. Tanggal dan kode produksi  

g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa  

h. Nomor izin edar bagi pangan olahan, dan  

i. Asal-usul bahan pangan tertentu  

 

Pada dasarnya, umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal 

menurut syariat agama Islam. Untuk itu pencantuman label halal pada produk 

makanan sangatlah penting. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan pemerintah 

Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10 ayat (1):َ“setiapَ

orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam 

wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan tersebut 

halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan 

wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. 
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Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat 

kehalalan sesuai dengan syariat (aturan) Islam yaitu:41 

a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 

b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal 

dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya. 

c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara 

syariat (aturan) Islam. 

d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolaham, pengelolaan, dan 

transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan 

untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus 

dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat (aturan) Islam. 

e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (minuman 

keras). 

 

Label halal lazimnya disebut dengan sertifikat halal. Sertifikat halal ini 

dikeluarkan oleh LPPOM dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia yang 

selanjutnya disingkat LPPOM-MUI. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang 

dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan 

keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan 

oleh LPPOM-MUI.42 

 

 

 

 

 

                                                             
41http://halalmui.org/sertifikasi/tentang-sertifikat-halal/, diakses pada tanggal 7 Juni 2017, 

jam 12.30 WIB. 
42LPPOM-MUI, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI, Jakarta: LPPOM-

MUI, 2008, hlm.8. 

http://halalmui.org/sertifikasi/tentang-sertifikat-halal/
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2. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha 

a. Pengertian Pelaku Usaha 

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.43 

 

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan 

sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka 

kepada pelaku usaha juga diberikan hak sebagai berikut:44 

a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen;  

d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  

e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

                                                             
43 Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, LN RI Tahun 1999 Nomor 42, TLN RI Nomor 3821. 
44Ibid., Lihat Pasal 6. 



27 
 

Adapun dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah 

disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha juga dibebankan 

pula mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut:45 

a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan 

dan pemeliharaan;  

c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  

d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku;  

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  

g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau 

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

 

                                                             
45Ibid., Lihat Pasal 7. 
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Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan mengenai 

perbuatan yang dilarang bahwa:46 

1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

a) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam 

hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 

tersebut; 

b) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya 

c) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut; 

d) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, 

mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

e) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, 

iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; 

f) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ 

pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

g) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; 

                                                             
46Ibid., Lihat pasal 8. 
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h) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, 

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta 

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 

dipasang/ dibuat 

i) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang 

berlaku. 

2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, 

dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas 

barang dimaksud. 

3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang 

rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan 

informasi secara lengkap dan benar. 

4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang 

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari 

peredaran. 

 

c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Tanggung jawab pelaku terdapat dalam Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:47 

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan 

atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

                                                             
47Ibid., Lihat Pasal 19. 
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2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian 

uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, 

atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi. 

4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 

lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 

merupakan kesalahan konsumen. 

 

C. Pengertian Perlindungan Konsumen 

 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.48Selain itu Perlindungan 

konsumen sendiri adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen. Salah satu bagian dari hukum 

konsumen adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara 

mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.49 

 

                                                             
48Ibid., Lihat Pasal 1 ayat 1.  
49Shidarta,Op.Cit., hlm.12. 
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Penjelasan resmi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: 50 Perlindungan konsumen 

diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan 

dalam pembangunan nasional yaitu:  

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.  

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.  

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil 

ataupun spiritual.  

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan.  

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.  

 

                                                             
50Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, LN RI Tahun 1999 Nomor 42, TLN RI Nomor 3821. 
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Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen 

bertujuan:51 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi; 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha; 

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan konsumen. 

 

D. Penjualan 

Istilah penjualan sering disalah artikan dengan istilah pemasaran, bahkan 

ironisnya ada yang menganggap sama pengertian penjualan dan pemasaran. 

Kesalahpahaman tidak hanya pada praktek penjualan tetapi juga pada struktur 

organisasi perusahaan. Pada hakekatnya kedua istilah tersebut memiliki arti dan 

                                                             
51Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

LN RI Tahun 1999 Nomor 42, TLN RI Nomor 3821. 
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ruang lingkup yang berbeda. Pemasaran memiliki arti yang lebih luas meliputi 

berbagai fungsi perusahaan, sedangkan penjualan merupakan bagian dari kegiatan 

pemasaran itu sendiri. Dengan demikian penjualan adalah tidak sama dengan 

pemasaran. Penjualan adalah kegiatan yang terkait proses produksi, finansial, 

sumber daya manusia, riset dan pengembangan dan seterusnya. Sehingga tidak 

mungkin penjualan yang berhasil tidak disinergikan dengan aspek lainnya dalam 

perusahaan.52 

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah 

persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, dimana penjual 

menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah 

uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati. 

 

E. Pengertian Daging Babi 

Babi adalah sejenis hewan yang bermancung panjang dan berhidung leper dan 

dikatakan hewan yang berasal dari Eurasia. Kadang juga dikenali sebagai khinzir 

(perkataan Arab). Jika organ-organ, misalnya jantung, hati, atau otak dirusak, 

hewan tersebut dapat mati seketika dan darahnya akan menggumpal dalam urat-

uratnya dan akhirnya mencemari daging. Hal tersebut mengakibatkan daging 

hewan akan tercemar oleh uric acid, sehingga menjadikannya beracun; hanya 

pada masa kinilah, para ahli makanan baru menyadari akan hal ini.53 

 

Selain itu, babi adalah salah satu mamalia yang paling pintar, dan dilaporkan lebih 

pintar dan mudah dipelihara dibandingkan dengan anjing dan kucing. dr. Murad 

                                                             
52 Zulkarnain, Ilmu Menjual (Pendekatan Teoritis & Kecakapan  Menjual), Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2012, hlm. 9. 
53 Yoga Permana Wijaya, 2009, Fakta Ilmiah Tentang Keharaman Babi 

(http://Yogapw.worpress.com ), diakses tanggal 11 Januari 2017, pukul 22.12 WIB. 

http://yogapw.worpress.com/
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Hoffman, Daniel S Shapiro, MD, seorang pengarah Clinical Microbiology 

Laboratories, Boston Medical Center, Massachusetts, dan juga merupakan asisten 

Profesor di Pathology and Laboratory Medicine, Boston University School of 

Medicine, Massachusetts, Amerika menyatakan terdapat lebih dari 25 penyakit 

yang bisa dijangkiti dari babi.  

 

Penyakit-penyakit tersebut diatas yaitu: Anthrax, Ascaris Suum, Botulism, 

Brucella Suis, Cryptosporidiosis, Entamoeba Polecki, Erysipelothrix 

Shusiopathiae, Influenza, Leptospirosis, Pasteurella Aerogenes, Pasteurella 

Multocida, Pigbel, Rabies, Salmonella Cholerae-suis, Salmonellosis, 

Sarcosporidiosis, Scabies, Streptococcus Dysgalactiae (group L), Streptococcus 

Milleri, Streptococcus Suis Type 2 (group R), Swine Vesicular Disease, Taenia 

Solium, Trichinella Spiralis, Yersinia Enterocolitica, Yersinia Pseudotuberculosis. 

Islam telah melarang segala jenis darah.54 

 

Analisis kimia dari darah babi menunjukkan adanya kandungan yang tinggi dari 

uric acid (asam urat), suatu kandungan kimia yang berbahaya bagi kesehatan 

manusia, bersifat racun. Dengan kata lain uric acid sampah dalam darah yang 

terbentuk akibat metabolisme tubuh yang tidak sempurna yang diakibatkan oleh 

kandungan urine dalam makanan. Dalam tubuh manusia, senyawa ini dikeluarkan 

sebagai kotoran, dan 98% dari uric acid dalam tubuh, dikeluarkan dari dalam 

darah oleh ginjal. Apakah kita tahu kalau babi tidak dapat disembelih di leher?, 

karena babi tidak memiliki leher. Bagi orang muslim beranggapan kalau babi 

memang boleh dimakan dan layak bagi makanan manusia, tentu Sang Pencipta 

akan menciptakan hewan ini dengan memiliki leher.55 

 

Ilmu kedokteran mengetahui bahwa babi sebagai rumah dari banyak macam 

parasit dan penyakit berbahaya, sistem biochemistry babi mengeluarkan hanya 2% 

                                                             
54Ibid. 
55http://www.gubugberita.net/2013/11/definisi-daging-babi-menurut-ajaran.html, diakses 

pada tanggal 12 Mei 2017, jam 14.00 WIB. 

http://www.gubugberita.net/2013/11/definisi-daging-babi-menurut-ajaran.html
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dari seluruh kandungan uric acid, sedangkan 98% sisanya tersimpan dalam 

tubuhnya.56 Selain itu Allah SWT jelas telah mengharamkannya (Babi) dalam QS. 

Al Baqoroh (2): 173, QS. Al Maidah (5): 3,QS. Al An'am (6): 145 dan QS. An 

Nahl (16): 115. 

 

Memakan yang halal akan berbenturan dengan keinginan setan yang menghendaki 

agar manusia terjerumus kepada yang haram. Oleh karena itu menghindari yang 

haram merupakan sebuah upaya yang harus mengalahkan godaan setan. 

Mengkonsumsi makanan halal dengan dilandasi iman dan taqwa (meyakini 

dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang dan patuh dengan segala 

perintah Allah), karena semata-mata mengikuti perintah Allah merupakan ibadah 

yang mendatangkan pahala dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. 

Sebaliknya memakan yang haram, apalagi diikuti dengan sikap membangkang 

terhadap ketentuan Allah adalah perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan 

keburukan. Sebenarnya yang diharamkan atau dilarang memakan (tidak halal) 

jumlahnya sedikit. Sebaliknya pada dasarnya apa yang ada di muka bumi ini 

adalah halal, kecuali yang dilarang secara tegas dalam Al Quran dan Hadist.57 

 

F. LPPOM-MUI 

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/Negara agar 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak 

babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 

1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal.58 

                                                             
56Ibid. 
57Imam Al-Ghazali, Mutiara Ihya Ulumuddin, Bandung: PT. Mizan Publika, 2008, hlm. 

232. 
58 www.LPPOMMUI.org. 
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Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, 

maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara 

Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut 

kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 

Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga 

sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan 

menerbitkan sertifikat halal. 

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM-MUI melakukan 

kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian 

Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian 

Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan Perguruan 

Tinggi. Di Indonesia terdiri dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas 

Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Univeristas Wahid 

Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makassar. 

Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi 

Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan 

Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan BPOM, sertifikat halal MUI 

merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk 

produk yang beredar di Indonesia.59 

Menurut Direktur LPPOM-MUI peran LPPOM-MUI adalah melindungi umat dari 

makanan yang tidak halal atau haram dikonsumsi. Umat yang dimaksud tidak 

                                                             
59 www.LPPOMMUI.org. 
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hanya konsumen, tetapi merupakan seluruh unsur yang berada di Indonesia 

khususnya, seperti produsen dan lembaga serta asosiasi. Label halal yang terdapat 

pada kemasan adalah salah satu tanda bukti bahwa suatu produk telah 

mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI (terdapat nomor registrasi dari 

LPPOM-MUI). Sertifikasi halal ini berupa fatwa yang tertulis dari MUI terhadap 

suatu produk, yang menyatakan bahwa produk tersebut merupakan produk yang 

halal.60 

Apabila terdapat produsen atau pelaku usaha yang mencantumkan logo halal/label 

halal MUI tanpa mempunyai Sertifikat halal dari LPPOM-MUI, hal tersebut 

adalah termasuk penipuan atau pemalsuan terhadap konsumen dan dapat dituntut 

secara hukum. BPOM berwenang dalam melakukan audit terhadap keamanan 

produk yang dipandang dari sisi kesehatan. Sehingga produk yang telah lolos dari 

Perizinan BPOM dapat dipastikan produk tersebut aman dan sehat untuk 

dikonsumsi. 

Untuk yang telah memiliki sertifikasi BPOM perlu memiliki sertifikasi halal MUI. 

Sehingga secara sederhana surat izin dari BPOM dapat menyatakan bahwa produk 

tersebut aman untuk dikonsumsi. Sedangkan sertifikat LPPOM-MUI ini 

menyatakan jaminan kehalalan produk. Sehingga apabila suatu produk sudah lolos 

dari BPOM dan LPPOM-MUI, berarti produk tersebut Halal.61 

 

                                                             
60 http://halalmui.org/sertifikasi/tentang-sertifikat-halal. 
61 Ibid. 

http://halalmui.org/sertifikasi/tentang-sertifikat-halal


 

 

 

 

 

 

III METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini berguna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan penulisan 

serta jawaban yang obyektif terhadap rumusan masalah dalam perlindungan 

hukum terhadap konsumen muslim dalam penjualan makanan dengan 

menggunakan campuran daging babi salah satunya di kota Metro. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan beberapa langkah yaitu: 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosilogi 

hukum, yaitu pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam 

masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan 

untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. 

Pendekatan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan 

mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian/penulisan 

hukum.57  

 

 

 

 

 

                                                             
57Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.175. 
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B. Jenis Data  

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.58 

Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi 

lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan 

mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di 

LPPOM-MUI Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan Metro. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan 

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-

pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok 

penulisan. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

 

C. Data dan Sumber Data 

 

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian 

ini data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (field research) dan 

penelitian pustaka (library research). 

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas 

(autoritatif).59 Sebagai data utama yang mengikat dan terdiri dari: 

                                                             
58Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm 12. 
59Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47. 
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a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan 

Pangan. 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu 

dan Gizi Pangan. 

i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi  tentang hukum yang 

merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder berasal dari 

kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya. Bahan hukum 

sekunder yang paling utama adalah buku teks. 60  Bahan hukum yang 

memberikan penjelasan bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu terdiri dari 

buku-buku literatur ilmu hukum meliputi buku hukum perlindungan 

konsumen dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, serta tulisan-

tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah. 

 

 

                                                             
60Ibid. hlm. 54. 
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3. Bahan hukum tersier 

Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk 

ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, 

yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.61 

 

D. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah eksploratori (eksploratory legal study). 

Penelitian hukum eksploratori dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang 

bertujuan untuk mempeoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal 

yang belum diketahui. Penelitian hukum eksploratori tidak memerlukan hipotesis 

atau teori tertentu. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah 

observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan responden. Oleh karenanya 

penelitian hukum eksploratori seringkali menjadi semacam studi kelayakan 

(feasibility study).62  

 

Dalam penelitian ini tipe penelitian hukum eksploratori digunakan untuk 

memperoleh keterangan, informasi dan data yang belum diketahui mengenai 

permasalahan dalam penelitian yaitu perlindungan hukum bagi konsumen muslim  

terhadap penjualan makanan dengan menggunakan campuran daging babi. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

Lapangan (Field research) dan studi pustaka (Library research). 

                                                             
61Ibid., hlm. 106. 
62Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya  

Bakti, 2004, hlm. 49.  
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1. Studi Lapangan ( Field research ) 

Studi lapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer secara 

langsung dari narasumber. Dalam memperoleh data tersebut dilakukan dengan 

menggunakan metode wawancara. Narasumber dalam penelitian ini 

didasarkan objek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan 

bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber 

adalah: 

a. Kepala Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Metro  = 1orang 

(Ibu Sabrina Amir) 

b. Kepala Bagian Pelatihan LP POM MUI Lampung  = 1 orang 

(Bapak Refliyanto) 

c. Akademisi Fakultas Hukum UNILA    = 1 orang 

(Bapak Wahyu Sasongko) 

Jumlah          = 3 orang 

2. Studi Pustaka ( Library Research ) 

Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

membaca, mencatat, mengutip perundang-undangan dan buku hukum 

perlindungan konsumen. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis 

mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh 

diketahui oleh pihak tertentu dalam rangka kajian hukum.63 

 

 

 

 

                                                             
63Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 83. 
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F. Metode Pengolahan Data 

 

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengelolaan data dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Editing, yaitu dengan cara memeriksa dan meneliti ulang terhadap data yang 

telah diperoleh untuk menjamin apakah data-data tersebut lengkap atau tidak 

kejelasannya dan relevansinya bagi penelitian.  

2. Rekonstruksi Data, yaitu menyusun ulang data secara teratur dan berurutan 

sehingga dapat dipahami dengan mudah. 

3. Sistematisasi, yaitu menyusun data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi 

dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan. 

 

G. Analisis Data   

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan menafsirkan data secara 

yuridis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan mengungkapkan berbagai 

aspek dan mengungkapkan segi positif maupun segi negatif suatu produk hukum 

dengan menitikberatkan pada penggunaan data primer yang berasal dari para 

intelektual dan lapisan masyarakat bawah serta data sekunder yang diperoleh di 

dalam penelitian. Kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik 

kesimpulan secara induktif yaitu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang 

bersifat khusus yang kemudian disimpulkan secara umum, yang kemudian 

diperbantukan dengan hasil studi pustaka. 

 



 

 

 

 

 

 

 

V PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan serta 

wawancara yang dilakukan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen 

muslim terhadap penjualan makanan dengan menggunakan campuran daging babi 

dapat disimpulkan hal sebagai berikut: 

1. Pada saat ini di Indonesia belum ada kualifikasi khusus makanan yang wajib 

mendapatkan sertifikasi halal, karena sifat sertifikasi halal yaitu sukarela 

(tidak ada kewajiban persertifikasian). Dan yang diatur dalam Undang-

Undang yaitu berupa kualifikasi bahan makanan. Sehingga pelaku usaha harus 

mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal. Sehingga sertifikasi halal berhak diperoleh atau 

didapatkan oleh pelaku usaha atau badan usaha yang mengajukan permohonan 

sertifikasi halal. karena Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal belum terlaksana atau masih dalam proses. Sehingga 

sertifikasi halal hanya berhak didapatkan oleh perusahaan atau badan usaha 

yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Komposisi makanan yang 

dijual tidak mengandung komposisi yang dilarang pada Pasal 17 ayat (1) 

bahwa bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan 

baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. (2) bahan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. hewan; b. tumbuhan; c. 

mikroba; d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, 

atau proses rekayasa genetic. (3) bahan yang berasal dari hewan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang tidak halal 

menurut syariat (aturan islam). Namun sebenarnya kualifikasi makanan 

khusus (makanan halal) telah diatur dalam Al-qur’an salah satunya dijelaskan 

dalam surah Al-baqarah yang memiliki arti: Hai orang-orang yang beriman, 

makanlah diantara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan 

bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu 

menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 

darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) 

selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) 

sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka 

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 

2. Perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia secara umum 

ditunjukkan melalui adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan konsumen. Khususnya dalam penelitian ini, pelaku usaha telah 

mendapatkan sanksi Hukum Administrasi yaitu yang berfungsi untuk 

mencegah (preventive) oleh pemerintah daerah terkait. Tetapi konsumen 

muslim yang dirugikan tidak mendapatkan hak atas ganti rugi atau 

kompensasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 

tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu salah satu upaya pendukung dari 

pemerintah yaitu dengan adanya LPPOM-MUI yang menerbitkan sertifikasi 
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halal. Pelaku usaha dalam salah satu contoh kasus penelitian yang dilakukan 

di kota Metro telah mendapatkan sanksi Hukum administrasi berupa surat 

teguran dari pemerintah daerah tersebut. Kemudian beberapa pelaku usaha 

memberikan informasi yang jelas bahwa menyediakan daging babi dan ayam. 

Bahkan terdapat salah satu pelaku usaha yang telah memiliki label halal atau 

setifikasi halal terhadap makanan yang dijual, dengan mencantumkan label 

halal MUI dan surat keterangan hasil dari laboratorium bahwa makanannya 

mengandung bahan yang halal, dengan dicantumkan dalam spanduk di depan 

rumah makan tersebut. Namun masih ada salah satu pelaku usaha yang 

didalam pilihan menu makanannya tidak tercantum jelas menggunakan daging 

babi atau ayam.  

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disarankan: 

1. Pemerintah  

a. Pemerintah Pusat 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebaiknya ditegaskan yang 

berhak mengawasi dalam berjalannya perdagangan yang memiliki sertifikasi halal 

atau tidak. untuk menentramkan batin konsumen muslim khususnya. 

b. Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah untuk dapat mengeluarkan peraturan yang tegas mengenai 

pengurusan sertifikat halal, agar semua pelaku usaha mengurus sertifikat halal 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk memberikan perlindungan 

terhadap konsumen muslim, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan pembelajaran atau pelatihan. 
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Sehingga masyarakat mampu membedakan sendiri mana yang halal dan yang 

tidak halal untuk di konsumsi.  

2. Konsumen 

Konsumen muslim sendiri harus berhati-hati dalam memilih rumah makan untuk 

membeli makanan yang hendak dimakan. Apabila rumah makan tidak 

meyakinkan atau diragukan kehalalannya lebih baik untuk tidak makan ditempat 

tersebut atau tidak membeli makanan tersebut. 

3. Pelaku Usaha 

Sebagai pelaku usaha sebaiknya menyadari hak-hak konsumen. Terutama 

konsumen muslim, yang harus dilindungi dari mengkonsumsi makanan yang tidak 

halal, oleh karena itu perlunya pengurusan sertifikasi halal oleh pelaku usaha 

restoran dan rumah makan agar konsumen lebih merasa terlindungi dan tidak lagi 

merasa dirugikan kepentingannya. 
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