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ABSTRAK

Pemahaman tentang Agama Islam membuat konsumen Muslim menjadi
semakin selektif dalam pemilihan produk untuk dikonsumsi. Khusus di Indonesia,
terdapat lembaga yang secara khusus bertugas melakukan audit terhadap produk-
produk yang dikonsumsi oleh konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan
cara memberikan sertifikat halal, sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal
tersebut dapat memberi label halal pada produknya.

Walaupun demikian, realitas lapangan menunjukan ketidakpahaman terhadap
produk yang bersertfikat halal sangat memperihatinkan, khusus bagi mahasiswa
berpendidikan Islam seperti Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
beranggapan, sertifikat atau label halal tidak penting untuk dipahami. Akibatnya
ketidakpahaman semacam ini menjadikan suatu komunitas untuk tidak perduli
terhadap urgensi sertifikat/lebel halal dalam produk tersebut.

Permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat
pemahaman mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
terhadap sertifikasi halal dalam produk makanan serta pengaruhnya terhadap pola
pemilihan produk makanan tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman
Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap
sertifikasi halal dalam produk makanan serta pengaruhnya terhadap pola pemilihan
produk makanan. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian menggunakan Fiel
Research (penelitian lapangan) dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara
dan dokumentasi. Adapun analisis data dengan menggunakan metode deskriptif
kualitatif.

Hasil Penelitian akhir menunjukan bahwa, tingkat pemahaman rendah dengan
indikator tidak bisa menjelaskan proses sertifikasi halal dan pengertiannya adalah
jumlah yang mendominasi dengan jumlah rata-rata yaitu 58,9% responden yang
menjawab sama secara esensial. Dengan jumlah ini dapat menentukan tingkat
pemahaman mahasiswa Fakultas Agama Islam Unversitas Muhammadiyah Surakarta
terhadap sertifikasi halal secara keseluruhan yaitu dalam kategori tingkat pemahaman
rendah.

Sedangkan pengaruh tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Agama Islam
Unversitas Muhammadiyah Surakarta terhadap pola konsumsi atau pemilihan produk
makanan adalah belum begitu signifikan atau masih banyak yang tidak perduli
dengan labelisasi halal dalam suatu kemasan pada produk makanan, dikarenakan
minimnya pemahaman tentang urgensi sertifikasi halal di Indondesia.

Kata Kunci: Pemahaman, Pengaruh, Sertifikasi.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Salah satu dari Sunatullah
terhadap makhluk-Nya adalah
dukungan abadi terhadap kebenaran
untuk mengalahkan kebathilan dan
kebaikan untuk mengalahkan
keburukan (QS. al-Baqarah [2] : 251).

Sejak dahulu, masyarakat di dunia
ini memiliki cara  pandang yang
beragam menyangkut apa yang mereka
konsumsi. Seorang hamba di dalam
menjalani cobaan hidupnya, pasti akan
menjumpai motivasi-motivasi yang
menunjuk ke arah kebaikan dan
keburukan. Menghadapi relita medan
kehidupan seperti ini, seharusnya
seorang hamba berusaha sekuat tenaga
untuk menghindarkan diri dari
kesulitan dan menjauhi kemungkaran
dan kerusakan (Kamil, 2006 : 6).

Hal ini sangat sulit dilakukan oleh
manusia sehingga sedikit sekali
manusia yang bisa menyelamatkan diri
dari kerusakan kecuali benar-benar
mengerti dan bisa membedakan yang
halal dari yang haram dan yang benar
dari yang bathil dalam seluruh
aktifitasnya di dunia, termasuk salah
satu di dalamnya adalah bagaiamana
mereka memenuhi kebutuhan hajat
hidupnya.

Sebagai seorang Muslim, sudah
seharusnya mengkonsumsi makanan
yang halal lagi baik menjadi seuatu
kewajiban, sebab kehalalan makanan
yang dikonsumsi ini dapat
mempengaruhi watak dan cahaya hati
seorang Muslim dan juga sebagai
penentu diterima atau tidak sebuah
do’a.

Untuk Indonesia sendiri, dengan
populasi kaum Muslimin yang
mencapai bilangan 90% dari jumlah
total warga negara, maka dengan
sendirinya pasar Indonesia merupakan
pasar konsumen Muslim yang
demikian besar.

Pemahaman tentang Agama ini
makin membuat konsumen Muslim
menjadi semakin selektif dalam
pemilihan produk yang dikonsumsi.
Khusus di Indonesia, terdapat lembaga
yang secara khusus bertugas
melakukan audit terhadap produk-
produk yang dikonsumsi oleh
konsumen Muslim di Indonesia.
Lembaga ini adalah Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOMMUI).

Lembaga ini mengawasi produk
yang beredar di masyarakat dengan
cara memberikan sertifikat halal,
sehingga produk yang telah memiliki
sertifikat halal tersebut dapat memberi
label halal pada produknya. Artinya
produk tersebut secara proses dan
kandungannya telah lulus diperiksa
dan terbebas dari unsur-unsur yang
dilarang oleh ajaran Agama Islam, atau
produk tersebut telah menjadi kategori
produk halal dan tidak mengandung
unsur haram dan dapat dikonsumsi
secara aman oleh konsumen Muslim.

Walaupun demikian, jika
diperhatikan realitas lapangan saat ini
menunjukan ketidakpahaman terhadap
produk yang bersertfikat halal sangat
memperihatinkan, lebih-lebih bagi
para mahasiswa yang mempunyai
pendidikan Agama, khususnya
mahasiswa Fakultas Agama Islam
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Universitas Muhammadiyah ini
beranggapan seolah-olah sertifikat atau
label halal yang tertera di dalam suatu
kemasan menjadi suatu yang tidak
penting untuk dipahami terlebih
dahulu sebelum dikonsumsi, karena
tugas memahami sertifikasi halal
adalah Majelis Ulama Indonesia.

Akibatnya ketidakpahaman
semacam ini menjadikan suatu
komunitas untuk tidak perduli terhadap
makna sertifikat atau lebel halal dalam
produk makanan tersebut. Sehingga
atas dasar ini, dapat menjadi tolak ukur
terhadap populasinya dalam
memberikan tauladan dalam memilih
dan memilah produk halal, khususnya
tauladan yang terbaik di dalam
merealisasikan wawasan Agama.

Dari uraian di atas, maka penulis
sangat tertarik untuk mengadakan
penelitian dengan judul Tingkat
Pemahaman Mahasiswa Fakultas
Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta Terhadap
Sertifikasi Halal Pada Produk
Makanan.

B. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang diharapkan

dari  penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh
mana tingkat pemahaman
Mahasiswa Fakultas Agama
Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta
terhadap Sertifikasi Halal
Pada Produk makanan.

2. Untuk mengetahui pengaruh
Sertifikasi Halal terhadap pola
konsumsi Mahasiswa Fakultas

Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta.

C. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan

dari hasil penelitian ini adalah:
1. Manfaaf secara teoritis,

peneletian ini dapat
mengembangkan dan
menumbuhkan ilmu
pengetahuan dan penelitian ini
diharapkan manjadi stimulasi
(perangsang) bagi penelitian
selanjutnya

2. Secara Praktis:
a. Memberikan informasi

kepada masyarakat pada
umumnya serta Mahasiswa
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiya
Surakarta khususnya
tentang pentingnya
memahami Sertifikasi
Halal.

b. Diharapkan penelitian ini
dapat memperluas
khazanah keilmuan dan
keislaman terutaman dalam
bidang hukum Islam
(Muamalah), bagi peneliti
khususnya dan bagi
pembaca pada umumnya.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal adalah fatwa
tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis
Ulama Indonesia yang menyatakan
kehalalan suatu produk sesuai Syari’at
Islam melalui keputusan sidang
Komisi Fatwa Majelis Ulama
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Indonesia (MUI) berdasarkan proses
audit yang dilakukan oleh Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM MUI). Sertifikat Halal ini
merupakan syarat untuk mendapatkan
ijin pencantuman Label Halal pada
kemasan produk dari instansi
pemerintah yang berwenang (DEPAG
RI, 2003 : 2/11).

Manfaat dan tujuannya adalah
untuk memberikan kepastian status
kehalalan suatu produk sehingga dapat
menentramkan batin konsumen
Muslim. Kesinambungan proses
produksi halal dijamin oleh produsen
dengan cara menerapkan Sistem
Jaminan Halal dari produsen (DEPAG
RI, 2003 : 1/11).

B. Proses Sertifikasi Halal
1. Persiapan Sistem Jaminan

Halal (SJH)
Sebelum produsen

mengajukan pendaftaran
sertifikat halal, suatu perusahan
harus mempersiapkan Sistem
Jaminan Halal (SJH) yaitu
sistem dipelihara yang
mengatur bahan, proses
produksi, produk, sumber daya
manusia dan prosedur untuk
menjaga kesinambungan proses
produksi halal sesuai dengan
persyaratan LPPOM MUI
(LPPOM MUI, 2008 : 7)

Tujuan diadakannya
Sistem Jaminan Halal ini
adalah supaya perusahaan yang
ingin mendaftarkan sertifikat
halal memiliki pedoman dalam
menjaga kesinambungan

proses  produksi halal  dan
menjamin kehalalan produk
selama berlakunya Sertifikat
Halal MUI (LPPOM MUI,
2008 : 35)

Sistem Jaminan Halal
harus diuraikan secara tertulis
dalam bentuk Manual Halal
yang secara garis besar terdiri
dari:
a. Pernyatan Kebijakan

Perusahaan Tentang Halal
(Halal Policy)

b. Panduan Halal (Halal
Guedines)

c. Sistem Manejmen Halal
(Halal Manejment Syistem)

d. Uraian Titik Kritis
Keharaman Produk (Haram
Critical Control Point)

e. Sistem Audit Halal Internal
(Internal Halal Audit
System)

2. Pendaftaran
Produsen yang mengajukan

sertifikat halal bagi produknya,
harus mengisi formulir yang
telah disediakan dengan
melampirkan spesifikasi semua
bahan.

3. Pembiayaan Sertifikasi Halal
Biaya untuk memperoleh

sertifikat halal ditentukan
adalah berdasarkan besar
kecilnya perusahaan. Jumlah
biaya sertifikasi (saat ini)
berkisar antara Rp. 200.000,-
s/d Rp. 10.000.000,-

4. Pemeriksaan Kecukupan
Dokumen

Dokumen yang disiapkan
adalah Sistem Jaminan Halal
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dan semau dokumen yang
berkaitan dengan bahan-bahan
produk, baik dari pengawasan
mutu (Quality Control),
pembelian (Purchasing),
penelitian dan pengembangan
(R & D), proses produksi
(Production) dan tempat
produksi (Warehousing) serta
laporan Auditor Halal Internal.

5. Pelaksanaan Audit
Audit dilakukan sekurang-

kurangnya oleh dua orang
auditor. Untuk Produk Audit
On Site, proses produksi harus
sedang berlangsung, selain itu
juga dilakukan audit
implementasi Sistem Jaminan
Halal (SJH).

6. Evaluasi Pasca Audit
i. Rapat Auditor

Hasil audit dibahas di
rapat auditor. Hasil
pemeriksaan dan audit
tersebut kemudian diajukan
ke Komisi fatwa MUI.

ii. Rapat Komisi Fatwa
Hasil Sidang Komisi

yang berupa fatwa halal
kemudian dilaporkan
kepada Dewan Pimpinan
MUI untuk di-Tanfiz-kan
dan dikeluarkan surat
keputusan Fatwa Halal
dalam bentuk Sertifikat
Halal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini ada beberapa
metode yang digunakan adalah sebagai
berikut:

1. Jenis Penelitian
Pendekatan penelitiannya,

termasuk penelitian lapangan (Fiel
Research), dan jenis data yang
dipaparkan adalah data kualitatif
yakni data yang menghasilkan
gambaran yang dapat berupa kata-
kata yang tertulis atau lisan dari
orang-orang atau pelaku yang
dapat diamati (Meleong, 1990: 3)

2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah di

lingkungan Universitas
Muhammadiyah Surakarta dengan
objek penelitian Mahasiswa
Fakultas Agama Islam meliputi
jurusan Syariah, Tarbiyah, dan
Ushuluddin.

3. Metode Penentuan Subjek
a. Populasi

Sugiono (2007: 57)
mengatakan populasi adalah
wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan
karektieristik tertentu. Secara
keseluruhan Mahasiswa
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
ini berjumlah 508 mahasiswa
aktif.

b. Sampel
Sampel adalah bagian

dari populasi. Sampel
penelitian adalah sebagian dari
populasi yang diambil sebagai
sumber data dan dapat diwakil
seluruh populasi (Ridwan,
2004 : 95). Sampel dalam
penelitian ini adalah 90
Mahasisswa yang dipilih
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untuk diwawancarai dan
dipilih secara acak.

4. Metode Pengumpulan Data
a. Metode Interview

Interview adalah teknik
pengumpulan data yang dapat
memberikan keterangan
kepada peneliti (Mardalis,
2006 : 64)

Pertanyaan yang
diajukan kepada responden
adalah apa pengertian,
manfaat dan tujuan sertifikasi
halal serta bagaimana
prosesnya.

b. Dokumentasi
Metode ini digunakan

untuk mendapatkan informasi
Sertikfasi Halal yang
didapatkan dari buku-buku
tentang sertifikasi halal.

5. Sumber Data
Sumber data  adalah hasil

wawacara atau jawaban responden
yang telah dicatat dan kemudian
mengelompokan berdasarkan
penentuan kategori.

6. Metode Analisis Data
Analisis data merupakan upaya

mencari dan menata secara
sistematis catatan hasil observasi,
wawancara dan lainnya untuk
meningkatkan pemahaman peneliti
tentang kasus yang diteliti dan
menyajikannya sebagai temuan
bagi orang lain (Muahadjir, 1989 :
171). Dalam menganalisis data di
sini, dilakukan secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN
Untuk mengetahui data mengenai

tingkat pemahaman mahasiswa FAI

UMS tentang sertifikasi halal, telah
digunakan metode analisis Statistik
Deskriptif.

Adapun indikasi tingkat
pemahaman sampurna adalah sejuah
mana kemampuan mahasiswa
menjawab seluruh pertanyaan. Tingkat
pemahaman sedang diukur dari sejauh
mana kemampuan mahasiswa untuk
menjelaskan pengertian serta manfaat
dan tujuan sertifikasi halal, namun
belum sempurna. Sedangkan tingkat
pemahaman rendah, diukur dari
ketidakmampuan mahasiswa
menjawab pengertian dan proses
sertifikasi halal.

Dms (angkatan 2009) mengatakan
bahwa, sertifikasi halal adalah proses
pemberian sertifikasi halal oleh
Majelis Ulama Indonesia kepada suatu
perusahaan. Pendapat tersebut telah
memenuhi esensi sertifikasi halal
sebagaimana dimaksudkan LPPOM
MUI.

Pendapat  serupa disampaikan
Deriz (angkatan 2009) bahwa
sertifikasi halal yakni pembutan
sertifikasi halal pada produk makanan
oleh Majelis Ulama Indonesia untuk
menyatakan bahwa suatu produk
tersebut telah halal. Sementara Muhtad
(angkatan 2011) menjelaskan bahwa
sertifikasi halal adalah label halal pada
produk makanan yang dibuat oleh
Organiasi Islam di Indonesia
berdasarkan Syari’at Islam.

Sementara itu, Hendri (angkatan
2011) mengatakan sertifikasi halal
adalah sertifikat yang dibuat oleh
pemerintah untuk menandakan suatu
produk halal. Pemerintah yang
dimasudkan adalah Badan Nasional
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Penjamin Produk Halal yang dibentuk
oleh pemerintah untuk
menyelenggarakan Jaminan Proudk
Halal (JPH).

Semua responden yang menjawab
benar tersebut adalah 74,5% dari
seluruh sampel mahasiswa FAI UMS
yang telah diwawancarai.

Pengertian yang berbeda
dijelaskan Atin (angkatan 2012),
mengatakan bahwa sertifikasi halal
adalah gambar kata halal dalam produk
makanan yang dijual oleh perusahaan
sebagai bentuk dakwah Islam dan
menyebarkan produk makanan halal.
Respon ini jauh berbeda dengan
maksud sertifikasi halal sebagaimana
yang rumuskan LPPOM MUI.
Pendapat yang sama telah
diungkapkan oleh 25,5% responden.

Untuk Manfaat dan tujuan
sertifikai halal, Syifa’ (angkatan 2009)
mewakili jumlah mayoritas lainnya
menjawab tepat. Hal ini, karena
defenisi halal telah dipahami secara
terminologi sebagai sesuatu yang
terbebas dari unsur berbahaya.
Pendapat yang sama telah dijelaskan
oleh 64,5% responden.

Jawaban lain yang kurang
sempurna diwakili oleh Latif
(angkatan 2011). Responden yang
menjawab sama adalah 35,5% dari
jumlah mahasiswa yang diwawancarai.

Untuk pemahaman proses
sertifikasi halal, jumlah responden
menjawab benar masih sangat minim.
Pendapat yang serupa seperti yang
disampaikan Danang (angkatan 2009)
yang cukup sempurna adalah 7,7%
responden menjawab sama secara
esensial. Sedangakn jumlah responden

yang belum mamahami proses
sertifikasi halal adalah 92,3% dari
jumlah responden yang menjawab
sama.

Argumentasi pengaruh sertifikasi
halal secara umum dapat
dikelompokan menjadi dua, yaitu: ada
yang mempertimbangkan dan ada yang
tidak mempertimbangkan label halal
ketika mengkonsumi (membeli)
makanan. Kelompok yang
mempertimbangkan mengatakan:
1. Sebagai seorang muslim sudah

selayaknya kita memperhatikan
jenis-jenis makanan yang halal.

2. Perlu memperhatikan label halal
karena makanan yang tidak
mempunyai label halal masih
menimbulkan keraguan dari sisi
proses memproduksinya.

3. Perlu memperhatikan label halal
agar ketika mengkonsumsi
makanan, kita merasa nyaman
sebab tidak tercampur dengan
bahan-bahan haram dalam Islam.
Ketiga argument tersebut, telah

dijelaskan oleh 43,3% responden di
mana mereka mempertimbangkan
labelisasi halal saat mengkonumsi
makanan.

Kelompok kedua, adalah
mahasiswa yang tidak memperhatikan
labelisasi halal ketika mengkonsumsi
makanan dengan argumentasi yang
beragam namun esensinya sama, yaitu:
1. Makanan yang telah halal menurut

pandangan masyarakat umum
maka makanan tersebut pasti halal.

2. Karena tidak semua makanan
mempunyai label halal.

3. Labelisasi halal itu diperhatikan
jika diproduksi oleh non Islam.
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Argumentasi yang tidak
mempertimbangkan sertifikasi halal di
atas, menunjukan bahwa pengaruh
sertifikasi halal pada produk makanan
terhadap pola konsumsi mahasiswa
FAI UMS belum begitu signifikan.
Terdapat 57% responden yang
mejawab sama.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan seluruh paparan yang

telah sampaikan, maka disimpulkan
sebagai berikut:
1. Tingkat pemahaman mahasiswa

FAI UMS tentang sertifikasi halal,
diindikasikan dengan kemampuan
mahasiswa dalam menjelaskan
pengertian sertifikasi halal, apa
manfaat dan tujuannya, serta
bagaimana proses sertifikasi halal
sebagaimana yang telah
dirumuskan oleh LPPOM MUI.
Menurut mayoritas mahasiswa FAI
UMS, sertifikasi halal adalah
proses pemberian atau pembuatan
sertifikasi halal pada produk
makanan oleh Pemerintah dan
Organisasi Islam di Indonesia yang
diwakili oleh Majelis Ulama
Indonesia berdasarkan syari’at
Islam kepada suatu perusahaan
yang ingin membuat label halal.
Kategori tingkat pemahaman
sempurna ini prosentasenya adalah
74,5% responden yang menjawab
sama. Sedangkan pada Tingkat
pemahaman rendah (tidak tepat
menjawab), terdapat 25,5%
responden yang menjawab sama.

2. Pemahaman tentang manfaat dan
tujuan dapat dikolompokan
menjadi dua, yaitu: Tingkat
Pemahaman Tinggi (sempurna)
dan Sedang. Pemahaman Tingkat
sempurna responden berjumlah
64,5%. Sedangkan tingkat
pemahaman sedang dengan
indikasi kurang sempurna
menjawab, responden yang
menjawab sama adalah 35,5%.

3. Sedangkan untuk pemahaman
proses sertifikasi halal, dibagi
menjadi dua kelompok. Pertama,
mahasiswa FAI UMS yang
menjawab benar (tingkat
pemahaman tinggi) dengan jumlah
responden 7,7%. Kedua, tingkat
pemahan rendah (tidak tepat
menjawab) dengan jumlah
responden yang mendominasi yaitu
92,3%.

4. Tingkat pemahan mahasiswa FAI
UMS terhadap sertifikasi halal
adalah pada tingkat pemahaman
rendah dikarenakan minimmnya
jumlah yang mamahmi proses
sertifikasi halal dan masih banyak
yang tidak mengerti pengertian
sertifikasi halal. Prosentase rata-
rata pada tingkat pemahan rendah
adalah 58,9%, tingkat pemahaman
sedang 35,5%, dan tingkat
pemahaman tinggi (sempurna)
sebanyak 48,9%. Dengan jumlah
ini dapat menentukan tingkat
pemahaman mahasiswa FAI UMS
terhadap sertifikasi halal secara
keseluruhan yaitu dalam kategori
tingkat pemahaman rendah.

5. Pengaruh tingkat pemahaman
mahasiswa FAI UMS terhadap
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pola konsumsi atau pemilihan
produk makanan adalah belum
begitu signifikan atau masih
banyak yang tidak perduli dengan
labelisasi halal dalam suatu
kemasan pada produk makanan,
dikarenakan minimnya
pemahaman tentang urgensi
sertifikasi halal di Indondesia.

B. Saran
Berpijak dari bebarapa

kesimpulan di atas, maka penulis dapat
merekomendasikan beberapa hal:
1. Perlu dilakukannya sosialisasi

terhadap sertifikasi halal dalam
produk makanan oleh LPPOM
MUI, agar sertifikasi halal benar-
benar dipahami oleh masyarakat
khususnya mahasiswa FAI UMS
yang mendalami Ilmu Agama
Islam. Bentuk sosialisasi tersebut,
dapat berupa saluran informasi
sertifikasi halal melalui berbagai
cara, di antaranya: Media Cetak
dan Elektronik, dan lain
sebagainya.

2. Bagi mahasiwa agar dalam
memilih dan memilah produk
makanan halal, disamping
memahami bahan-bahan dalam
makanan tersebut maka penting
juga bagi mahasiswa supaya
memahami apa pengertian,
bagaimanan proses serta apa
manfaat dan tujuan dari sertifikasi
halal sebagai tambahan ilmu dan
wawasan Agama Islam.
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