
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis ketahui berkaitan 

dengan tema mengenai Pemahaman Halālan Ṭayyiban oleh Pedagang 

Makanan Siap Saji antara lain: 

1. Penelitian terdahulu berjudul “Urgensi Sertifikasi Penyembelihan Halal 

pada Rumah Potong Ayam (RPA) di Surabaya”, oleh Churrotul Ainiyah, 

(2011) UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini penyusun 

melakukan penelitian lapangan dengan populasi dan sampelnya adalah 

RPA di Bratang, Wonokromo, Simokerto dan Bendul Merisi. Hasil dari 

penelitian tersebut yaitu hasil penyembelihan yang dilakukan RPA 

Zaenal tidak 100% pemotongannya sempurna bahkan tidak memisahkan 

ayam yang gagal penyembelihan dengan ayam yang penyembelihannya 

sesuai dengan sertifikasi penyembelihan halal MUI. Dengan adanya 

sertifikasi penyembelihan halal yang dikeluarka n oleh MUI terdapat 

beberapa urgensi. Dari segi konsumen, menjamin konsumen bahwa ayam 

hasil penyembelihan RPA yang bersertifikat adalah halal dan baik. Dari 

segi RPA, memberikan kepercayaan bahwa ayam hasil sembelihan RPA 

yang bersertifikat sesuai dengan syari’at Islam. Dari segi pemerintahan, 

merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap konsumsi masyarakat 

yang sesuai dengan aturan Islam. Berdasarkan metode yang digunakan 



 
 

dalam menganalisis masalah tersebut, maka terjawab kesimpulan bahwa 

hukum Islam memberikan penjelasan mengenai tata cara penyembelihan 

secara halal, yang tercantum dalam Fatwa MUI tentang sertifikasi 

penyembelihan halal Nomor 12 Tahun 2009. Sertifikat halal yang 

dikeluarkan oleh MUI dan diberikan kepada rumah potong ayam yang 

telah mengikuti audit dari petugas LP POM MUI dan dinyatakan layak 

oleh Komisi Fatwa MUI mempunyai beberapa urgensi bagi rumah 

potong ayam itu sendiri atau bagi sekitar rumah potong ayam.
1
 

2. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk   

Makanan Kemasan Tanpa Label Halal di Kota Banda Aceh” oleh Afrina 

Ratu Marjarengga (2014), Universitas Syiah Kuala. Dalam skripsi ini 

penyusun melakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil dari 

penelitian tersebut yaitu diketahui bahwa di Kota Banda Aceh masih 

banyak produsen atau pelaku usaha yang belum mengurus sertifikasi dan 

labelisasi halal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya perlindungan yang 

diberikan oleh instansi terkait dalam melindungi konsumen terhadap 

beredarnya produk makanan kemasan tanpa labelisasi halal. Selain itu, 

tidak adanya akibat hukum yang diberikan kepada produsen atau pelaku 

usaha mengakibatkan produsen atau pelaku usaha tidak segera mengurus 

sertifikasi dan labelisasi halal. Upaya hukum selama ini telah banyak 

dilakukan pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang. Namun 

faktor biaya dan syarat-syarat serta proses yang lama membuat 
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pengeluaran sertifikat dan label halal membutuhkan biaya dan waktu 

yang juga lama sehingga produsen atau pelaku usaha enggan 

mengurusnya.
2
 

3. Penelitian dengan judul “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan 

Konsumen Membeli Produk Mie Instan Indofood” oleh Zuliana Rofiqoh 

(2012), IAIN WaliSongo Semarang. Dalam skripsi ini penyusun 

melakukan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu label 

halal sangat dibutuhkan bagi konsumen muslim yang berada di negara 

Indonesia khususnya dan bagi negara muslim lain yang ada di seluruh dunia. 

Umat muslim mempunyai kebutuhan khusus sesuai syari’at Islam untuk 

memakan makanan yang halal dan ṭayyib tetapi hal tersebut tidak semudah 

zaman dulu yang belum ada perkembangan teknologi canggih, oleh karena 

itu untuk memudahkan memakan makanan yang halal dengan mengetahui 

adanya label halal pada kemasan produk tersebut. Populasi penelitian ini 

adalah mahasiswa jurusan Mu’amalah dan Ahwal alsyakhsiyyah semester 

VIII. Adapun variabel yang diteliti meliputi labelisasi halal sebagai variable 

bebas dan keputusan konsumen membeli produk mie instan Indofood 

sebagai variable terikat. Data diperoleh melalui pihak akademisi fakultas 

syari’ah berupa dokumentasi dan data dianalisis menggunakan regresi linier 

sederhana. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t hitung 

adalah 4,087, sedangkan nilai t tabel adalah 2,00575 yang lebih kecil 

disbanding dengan t hitung. Artinya, ada pengaruh signifikan antara variabel 
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labelisasi halal (X) terhadap keputusan konsumen (Y). Sedangkan  dari hasil 

analisis koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,240, ini artinya 

bahwa variasi perubahan variable keputusan konsumen (Y) dipengaruhi oleh 

perubahan variable bebas labelisasi halal (X) sebesar 24%. Sedangkan 

sisanya 76% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Dapat diambil 

simpulan bahwa labelisasi halal berpengaruh positif terhadap keputusan 

konsumen membeli produk mie instan indofood. Dilihat dari hasil penelitian 

yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan labelisasi halal 

terhadap keputusan konsumen membeli produk mie instan indofood.3  

Dari ketiga penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 

penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dari ketiga penelitian di atas, 

karena penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di atas memang membahas 

tentang label halal, akan tetapi mereka meninjau dari subjek dan 

permasalahan yang berbeda, sedangkan penelitian yang penulis lakukan 

adalah pemahaman halālan Ṭayyiban oleh pedagang makanan siap saji (Studi 

pada warung makan tradisional di pasar Blauran Kota Palangka Raya).  

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan para 

peneliti sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.  

Tabel. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

No 
Nama, Judul Penelitian, 

Tahun dan Jenis 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. 

Churrotul Ainiyah, 

(2011) Urgensi 

Sertifikasi 

Mengkaji tentang 

kehalalan cara 

penyembelihan ayam 

Mengkaji  tentang urgensi 

atau manfaat dari sertefikasi 

penyembelihan Halal 
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Penyembelihan Halal 

pada Rumah Potong 

Ayam (RPA) di 

Surabaya”, penelitian ini 

menggunakan metode 

deskriptif kualitatif 

(lapangan) 

potong 

2. 

Afrina Ratu 

Marjarengga, (2014) 

Perlindungan Hukum 

Bagi Konsumen Produk 

Makanan Kemasan 

Tanpa Label Halal di 

Kota Banda Aceh, 

penelitian kepustakaan 

dan lapangan 

Mengkaji tentang label 

halal suatu produk 

makanan kemasan 

Mengkaji tentang 

Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen Produk Makanan 

Kemasan Tanpa adanya Label 

Halal 

3.  

Zuliana Rofiqoh (2012), 

Pengaruh Labelisasi 

Halal Terhadap 

Keputusan Konsumen 

Membeli Produk Mie 

Instan Indofood, jenis 

penelitian kuantitatif 

Mengkaji tentang 

labelisasi halal Produk 

Mie Instan Indofood 

Mengkaji tentang pengaruh 

labelisasi halal terhadap 

keputusan konsumen membeli 

produk Mie Instan Indofood 

4.  

Hasatul Sya’baniah, 

Pemahaman Halālan 

Ṭayyiban oleh Pedagang 

Makanan Siap Saji (Studi 

Pada Warung Makan 

Tradisional di Pasar 

Blauran Kota Palangka 

Raya), jenis penelitian 

kualitatif (lapangan) 

Mengkaji tentang 

pemahaman kehalalan 

suatu produk makanan 

siap saji 

Mengkaji tentang pemahaman 

Halālan Ṭayyiban makanan 

siap saji oleh pedagang 

Warung Makan Tradisional di 

Pasar Blauran 

 Sumber: Penulis 

 

B. Deskripsi Teori 

1. Definisi  Pemahaman 

Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau 

memahamkan.
4
Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai 

arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan 

cara memahami. Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) 

pengertian; pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; 
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pandangan, (4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan); (5) pandai dan 

mengerti benar. Apabila mendapat imbuhan me- i menjadi memahami, 

berarti : (1) mengerti benar (akan);mengetahui benar, (2) memaklumi. 

Dan jika mendapat imbuhan pe- an menjadi pemahaman, artinya (1) 

proses, (2) perbuatan, (3) cara memahami atau memahamkan 

(mempelajari baik-baik supaya paham). Sehingga dapat diartikan bahwa 

pemahaman adalah suatu proses, cara memahami cara mempelajari baik-

baik supaya paham dan pengetahuan banyak.
5
 

Pemahaman menurut Sadiman adalah suatu kemampuan seseorang 

dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan 

sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah 

diterimanya.
6
 

Jadi, pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih 

tinggi dari ilmu pengetahuan. Namun, tidak berarti bahwa pengetahuan 

tidak dipertanyakan sebab untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu 

mengetahui atau mengenal. 

2. Definisi Halālan Ṭayyiban 

a. Definisi  halālan (halal) 

Halal adalah yang dibolehkan. Nabi menyebutkan bahwa yang 

halal itu adalah sesuatu yang sangat jelas, segala yang enurut 
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ketentuan syariat dibolehkan untuk dikerjakan dengan merujuk pada 

nash al-Qur’an atau ucapan Rasulullah. Istilah lain halal adalah yang 

baik dan berguna.
7
 Al Imam al-Syaukani ketika menafsirkan surah 

al-Baqarah ayat 168, ia berkata, “Firman Nya “halālan” posisinya 

sebagai maf’ūl (objek) atau hal (penjelas). Sesuatu yang disebut 

halal karena melepas (ihlal) ikatan bahaya dari padanya. Halal itu 

sendiri yaitu sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan, 

sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Thabari.
 8

. 

Halal adalah salah satu nama bahasa Arab dimana kata kerjanya 

ialah halla, yahillū, hallan yang membawa arti membebaskan, 

melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Halal 

berarti lepas atau tidak terikat. Kalimat sesuatu yang halal artinya 

sesuatu itu terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Selain 

itu, halal juga berarti boleh. Dengan demikian, halal itu sesuatu yang 

boleh  dikerjakan atau dimakan dan si pelaku tidak mendapat sanksi 

dari Allah. Biasanya halal berhubungan dengan dengan makanan dan 

minuman. Dalam al-Qur’an terdapat 4 kata halal yang digandengkan 

dengan ṭayyib. Kata makan dalam al-Qur’an sering diartikan dengan 

melakukan aktivitas apapun. Itu karena makan merupakan sumber 

utama perolehan energi yang dapat menghasilkan aktivitas. Dengan 

demikian, perintah makan dalam ayat tersebut bermakna perintah 
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melakukan aktivitas tidak sekedar halal, tetapi juga harus ṭayyib 

(baik).
9
 

Pengecualian atau pengharaman harus bersumber dari nash, baik 

melalui al-Qur’an maupun hadits. Sedangkan pengecualian itu oleh 

kondisi manusia, yaitu karena ada makanan yang dapat memberi 

dampak negatif terhadap jiwa raganya. Atas dasar ini turun firman 

Allah SWT QS. Al Baqarah ayat 168, 

  

    

   

  

   

    

 Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 

dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah- langkah syaitan; karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu”. (QS. Al Baqarah : 168).
10

  

 

Jadi, pengertian  halalan   berarti diperbolehkan menurut  

hukum Islam  sebagaimana  dijelaskan  dalam  berbagai  ayat,  yang  

mengangkat status hukum setiap perbuatan manusia, baik terhadap 

Allah SWT ataupun terhadap  manusia  itu  dengan  cara  yang  sah.  

Demikian  halnya  dengan benda atau uang yang diperoleh dengan 

cara misalnya mencuri, menyuap, menipu  dan  menggelapkan  

barang,  meskipun  benda  tersebut  layak  dan halal namun sifatnya 
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adalah haram maka orang yang melakukannya harus bertanggung 

jawab di akhirat.
 11

 

b. Definisi Ṭayyiban (ṭayyib/baik) 

 Ṭayyib artinya baik atau dikatakan untuk sesuatu yang benar-

benar baik. Pada dasarnya, kata ini berarti sesuatu yang dirasakan 

enak oleh indra dan jiwa. Al-Ṭayyibāt adalah bentuk jamak dari 

Ṭayyib, yang diambil dari derivasi thāba-yathību-thayyibah; sesuatu 

yang baik maka disebut thayyib. Thayyib (baik) juga diartikan 

sebagai segala sesuatu selain yang menyakitkan dan menjijikan. 

Adapun bentuk jamak, yaitu “Tahyyibat”, al-Qur’an 

menyebutkannya sebanyak 21 kali. Semuanya merujuk pada empat 

pengertian; sebagai sifat makanan, sifat usaha atau rizki, sifat 

perhiasan dan sifat perempuan.
12

 

 Ṭayyib juga diartikan bagus atau baik. Istilah ini dikenal dalam 

konteks makanan. Dengan demikian ṭayyib adalah makanan yang 

baik dan bergizi.
13

 Selain itu pengertian ṭayyib secara syar’i di dalam 

al-Qur’an merujuk pada sesuatu yang tidak membahayakan tubuh 

dan akal pikiran, sebagaimana pendapat Imam Ibn Katsir. Ṭayyib 

tersebut juga semakna dengan gizi yaitu sesuatu (zat) yang baik yang 

diperlukan oleh tubuh manusia. Dengan demikian ungkapan “Halal 
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lagi baik” dapat diterjemahkan dengan “halal lagi bergizi”.
14

 

 Menurut M. Quraish Shihab, kata ṭayyib dari segi bahasa berarti 

lezat, baik, sehat, menenteramkan, dan paling utama. Pakar-pakar 

tafsir ketika menjelaskan kata ṭayyib dalam konteks perintah 

makanan  menyatakan  bahwa ṭayyib  berarti makanan  yang tak 

kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampuri benda 

najis.
 15

 

  Jadi, yang dimaksud dengan makanan halalan ṭayyiban adalah 

makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan 

al-qur’an dan hadist, makanan yang baik, bersih dan mengandung 

zat-zat  yang diperlukan oleh tubuh manusia serta dimakan dalam 

takaran yang cukup dan seimbang. Sedangkan pemahaman halalan 

ṭayyiban adalah kemampuan seseorang dalam memahami tentang 

makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan menyehatkan 

bagi tubuh (baik). 

3. Makanan Halal dan Ṭayyib 

Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam hukum 

Islam dan perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Tidak mengandung atau terdiri dari apapun yang dianggap    

melanggar hukum Islam. 

b. Tidak disiapkan, diolah, ditransportasikan atau disimpan 

sebelumnya dengan menggunakan peralatan atau fasilitas 

apapun yang tercemar oleh sesuatu yang dilarang oleh hukum 

Islam. 
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c. Dalam proses persiapan, pengolahan transfortasi atau 

penyimpanan tidak berkontak langsung dengan makanan yang 

tidak memenuhi hal-hal yang di atas.
16

 

Makanan halal atau makanan orang Islam atau makanan ditanggung 

halal atau atau sebagainya bolehlah diartikan seperti berikut: 

a. Bukanlah terdiri daripada atau mengandung apa-apa bagian atau 

benda dari binatang yang orang Islam dilarang oleh hukum 

syarak memakannya atau yang tidak disembelih mengikut 

hukum syarak. 

b. Tidaklah mengandung apa-apa yang dihukum sebagai najis 

menurut hukum syarak. 

c. Tidak sedia, diproses atau dikilang dengan menggunakan apa-

apa alat yang tidak bebas dari benda-benda najis menurut hukum 

syara dan, 

d. Tidaklah dalam masa penyedia, memproses atau menyimpannya 

itu bersentuhan atau  berdekatan dengan apa-apa makanan yang 

tidak memenuhi kehendak-kehendak pelanggan (a), (b) atau (c) 

atau apa-apa benda yang dihukum sebagai najis menurut hukum 

syarak.
17

 

Tabel. 2 Daftar Makanan Halal 

Jenis Dalil 

Minuman  Semua minuman yang bermanfaat 

bagi manusia; seperti air, susu, madu, 

air kelapa dan sebagainya, kecuali 

khamr (arak/alcohol) dan segala 

sesuatu yang memabukkan. 

QS. 7:31 

 

QS. 5:4 

 

QS. 7:157 

Tumbuhan Semua tumbuhan yang bermanfaat 

bagi manusia; seperti sayur-sayuran, 

buah-buahan, kacang-kacangan, 

kecuali tumbuhan berbahaya; seperti 

yang beracun dan membuat sakit 

kepada manusia. 

QS. 7:31 

 

QS. 5:4 

 

QS. 7:157 

Binatang  Yang termasuk dalam pengertian 

bahîmatul an’aam; yaitu jenis 

binatang apapun selain binatang yang 

masuk dalam kategori haram; unta, 

sapi, kerbau, kambing liar atau 

QS. 5:10 

 

QS. 22: 30 
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dipelihara. Ayam dan ikan. 

Kategori 

dispensasi 

menurut 

sunnah 

Keledai, keledai hutan, biawak, 

kelinci, burung-burung. 

HR. Bukhari, 

Muslim, Nasaie, 

dan Turmidzi 

Sumber: Hasbi Indra dkk, Halal Haram dalam Makanan, Jakarta: 

Penamadani, 2004. 

 Tabel. 3 Daftar Makanan Haram 

Jenis Dalil Hujjah 

1. Bangkai; matinya tidak 

disembelih, tercekik, 

terpukul, terjatuh, baku 

hantam, disergap binatang 

lain. 

2. Darah (kecuali limpa dan 

hati) 

3. Babi 

4. Anjing 

5. Kucing 

6. Tikus, dll. 

QS. 2:173 

 

 

 

 

QS. 5:3 

 

An’am:145 

An-Nahl:115 

 

HR. Bukhari 

Muslim 

Membahayakan  

Merusak jiwa, dan moral 

7. Segala binatang yang 

disembelih tanpa menyebut 

nama Allah 

QS. 5:3 Merusak aqidah 

8. Segala bentuk binatang yang 

mati tanpa proses 

penyembelihan yang benar 

menurut syariah 

QS. 5:3 Merusak syariah; 

ketaatan dan kesehatan. 

9. Segala jenis burung yang 

berkuku tajam 

a. Elang 

b. Nazar, dll. 

HR. Bukhari 

Muslim 

Buas, mempengaruhi 

jiwa 

10.Segala yang bertaring dan 

berkuku dari binatang buas 

a. Harimau 

b. Singa 

c. Ular 

d. Buaya. Dll 

HR. Bukhari 

Muslim 

Buas, mempengaruhi 

jiwa 

11.Serangga bumi yang 

berbahaya 

a. Kalajengking  

b. Kelabang, dll. 

 Membahayakan 

12.Sesuatu yang 

membahayakan jasmani dan 

QS. 2:219 

 

Merusak akal, ibu 

kejelekan 



 
 

rohani: 

a. Racun 

b. Opium 

c. Ganja 

d. Kokain dan 

e. Bir  

QS. 4:43 

QS. 5:90 

13.Minuman yang 

memabukkan 

a. Khamr 

b. Alkohol 

c. Bir  

QS. 2:219 

 

QS. 4:43 

QS. 5:90 

Merusak akal, ibu 

kejelekan 

14.Semua binatang yang 

disembelih untuk selain 

Allah 

QS. 2:173 Syirik, merusak akidah 

15.Hewan yang hidup di dua 

alam 

Syafi’ie Membahayakan 

kesehatan 

16.Segala sesuatu yang 

diperoleh dengan cara yang 

tidak halal 

 Merampas hak orang 

dan merusak akhlak 

 Sumber: Hasbi Indra dkk, Halal Haram dalam Makanan, Jakarta: 

Penamadani, 2004. 

Makanan yang ṭayyib adalah makanan yang tidak kotor dari segi 

zatnya atau kedaluwarsa (rusak), atau dicampuri benda najis. Secara 

singkat dapat dikatakan, bahwa makanan ṭayyib adalah makanan sehat, 

proporsional dan aman (halal). Untuk dapat menilai suatu makanan itu 

ṭayyib bagi umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal, 

karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, 

belum tentu termasuk makanan yang halal.
18

 Adapun persyaratan 

makanan yang ṭayyib (bergizi) menurut ilmu gizi ialah yang dapat 

memenuhi fungsi sebagai berikut. 

a. Memberi kepuasan jiwa yakni memberi rasa kenyang, 

memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa, dan memenuhi 

kebutuhan sosial budaya. 
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b. Memenuhi fungsi fisisologis, yakni memberikan tenaga, 

mendukung pembentukan sel-sel baru untuk pertumbuhan 

badan, mendukung pembentukan sel-sel atau bagian sel-sel 

untuk menggantikan yang rusak, mengatur metabolisme zat-zat 

gizi dan keseimbangan cairan serta asam basa, berfungsi dalam 

pertahanan tubuh.
19

 

Selain itu ṭayyib dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Baik, berarti tidak memiliki nilai buruk bagi kesehatan jasmani 

maupun rohani 

b. Menyehatkan, materi yang dikonsumsi harus menyehatkan 

bagi konsumen bila sebaliknya maka harus ia tinggalkan. Atau 

tidak bertolak belakang dengan kondisi kesehatan seseorang. 

c. Tidak membahayakan, dalam perspektif syariah standar ini 

harus dibakukan dengan standar kualitas makanan yang tidak 

berbahaya bagi manusia. 

d. Bersih, dalam artian diperoleh dengan cara yang benar dan 

tidak diperoleh dengan cara yang tidak halal. Ataupun 

terhindar dari berbagai macam penyakit.
20

 

 

Jadi, makanan yang termasuk kategori yang halal dan ṭayyib sudah 

dijelaskan secara rinci diatas sehingga kita dapat mengetahui dengan 

mudah dan jelas, mana makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi 

dan baik untuk tubuh kita. 

4. Jual Beli Dalam Islam 

a. Pengertian jual  beli 

Secara bahasa al-bāi’ (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu 

dengan sesuatu. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup 

pengertian terhadap kebalikannya yakni al-syira’ (membeli).
21

 

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang 

dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-
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masing defenisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya, jual beli 

adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau 

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
22

 

Defenisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip 

oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah saling tukar harta dengan 

harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang 

diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang 

bermanfaat. Adapun yang dikemukakan Ibnu Qudamah salah seorang 

ulama Malikiyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily, jual beli adalah 

saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik 

dan pemilikan.
23

 

b. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini 

berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an, Al-hadits 

ataupun ijma ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang 

memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut: 

1) QS. An-Nisaa ayat 29 

  

   

  

   

   

    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
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h. 67. 
23

Ibid, h. 68. 



 
 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu...”.
24

 

 

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi 

dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini 

mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin 

untuk memakan harta orang lain secara batil.
25

 Secara batil dalam 

konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya 

melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, 

seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), 

transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi 

yang mengandung unsur ghārar (adanya uncertainty/risiko dalam 

transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.
 26 

2) QS al-Baqarah ayat 275 

   

   ... 27 

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba…”.
28

 

 

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman 

riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang 

disyariatkannya jual beli dalam al-Qur’an. Dalam ayat ini, Allah 
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mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta 

menolak dan melarang konsep ribawi.
 29

 

3) Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,  

ِإنََّما اْلبَ ْيُع َعْن 
 تَ َراٍض

Artinya:“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama 

suka…” (HR. Al Baihaqi dan Ibnu majah).
30

  

 

Hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majah ini 

merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut 

Wahbah Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun 

demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari 

Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual 

beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing 

pihak ketika melakukan transaksi. 

4) Ulama muslim sepakat (ijma’) atas kebolehan akad jual beli,. 

Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia 

berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang 

lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan 

begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. 

Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk 

merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada 
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dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan 

bantuan orang lain.
31

 

c. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang-orang 

yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma’kud alaih (obyek akad). 

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum 

dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul 

menunjukan kerelaan, pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan 

lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka 

boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab 

dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan 

berhubungan dengan hati, oleh sebab itu kerelaan dapat diketahui 

melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukan kerelaan 

adalah ijab dan kabul.
32

 

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab 

(ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari 

penjual). Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun 

jual beli itu ada empat, yaitu: ada orang yang berakad (penjual dan 

pembeli), ada shigat (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, ada 

nilai tukar pengganti barang.
33

 

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 

dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut: 
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1) Syarat-syarat orang yang berakad 

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad 

jual beli itu harus memenuhi syarat: 

a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil 

yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. 

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan 

akad jual beli itu harus balig dan berakal. Apabila orang yang 

berakad itu masih mūmayyiz, maka jual belinya tidak sah, 

sekalipun mendapat izin dari walinya. 

b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, 

seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan 

sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
34

 

2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul 

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul 

itu sebagai berikut: 

a) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal 

b) Kabul sesuai dengan ijab. 

c) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. 

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan 

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang 

diperjualbelikan sebagai berikut: 

                                                           
34

Ibid, h. 72. 



 
 

a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh 

sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi 

objek jual beli, karena dalam pandangan syara’ benda-benda 

seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. 

c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki 

seseorang tidak boleh diperjualbelikan. 

d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu 

yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
35

 

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) 

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat al-tsaman 

sebagai berikut: 

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas 

jumlahnya. 

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum 

seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila 

harga barang itu dibayar kemudian maka waktu 

pembayarannya harus jelas. 

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling 

memperrtukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai 
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tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara’ seperti babi 

dan khamar.
36

 

5. Makanan Siap Saji 

 Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan atau semua 

kebutuhan yang dimakan. Makanan siap saji juga disebut dengan 

makanan cepat saji yang artinya makanan yang pengolahan dan 

penyajiannya dilakukan dengan cepat dan langsung disajikan.
37

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanan siap saji adalah 

makanan yang pengolahannya dan penyajiannya dilakukan dengan serba 

cepat, misalnya soto, mie, tahu acar. Makanan siap saji dimurnikan 

sebagian makanan buatan yang terdiri atas campuran bahan makanan 

yang dimurnikan (misal asam amino dan asam lemak) dan sebagian besar 

bahan-bahan yang tidak dimurnikan (misal tepung jagung).
38

 

Keberadaan gerai-gerai dan restoran makanan siap saji semakin 

menjamur di kota-kota besar di Indonesia, yang menyajikan berbagai 

makanan cepat saji yang dapat berupa makanan tradisional Indonesia 

(seperti warung makan padang) dan makanan yang berasal dari Negara 

asing atau makanan barat (misalnya Kentucky fried Chieken) yang sangat 

terkenal dengan ayam gorengnya.
39
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6. Makanan Tradisional 

Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan sesuatu benda 

yang bahan bakunya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan 

oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga dan nutrisi.
40

 Setiap 

makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup 

akan sulit dalam mengerjakan aktivitas sehari-harinya. Semua orang 

setuju bahwa makanan merupakan kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa 

makanan seseorang tidak akan bisa menjalankan aktivitasnya dengan 

baik. Pendek kata makanan itu penting. Setiap Negara mempunyai tradisi 

yang sudah dijalankan turun temurun, masing-masing dengan keunikan 

nya sendiri-sendiri. Apalagi yang berhubungan dengan dapur.
41

 

Makanan merupakan wujud dari kebudayaan manusia, karena 

dalam proses pengolahan bahan-bahan mentah sehingga menjadi 

makanan. Begitu pula dalam perwujudanya, cara penyajiannya dengan 

mengkonsumsinya sampai menjadi tradisi. Makanan tradisional/khas 

adalah makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat 

tertentu, dengan citarasa khas yang diterima oleh masyarakat tersebut. 

Bagi masyarakat Indonesia umumnya amat diyakini khasiat, aneka 

pangan tradisional, seperti tempe, tahu, bawang putih, madu, temulawak, 

gado-gado, kacang hijau, ikan laut, ikan darat dan lain-lain. Karena 

disamping khasiat, makanan tradisional Indonesia juga mengandung segi 

positip yang lain seperti: Bahan-bahan yang alami, bergizi tinggi, sehat 
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dan aman, murah dan mudah didapat, sesuai dengan selera masyarakat 

sehingga diyakini punya potensi yang baik sebagai makanan.
42

 

Makanan tradisional Indonesia adalah segala jenis makanan olahan 

asli Indonesia, khas daerah setempat, mulai dari makanan lengkap, 

selingan dan minuman, yang cukup kandungan gizi, serta biasa 

dikonsumsi oleh masyarakat daerah tersebut. Makanan tradisional 

Indonesia dipengaruhi oleh kebiasaan makan masyarakat dan menyatu di 

dalam sistim social budaya berbagai golongan etnik di daerah-daerah. 

Makanan tersebut disukai , karena rasa, tekstur dan aromanya sesuai 

dengan seleranya. Demikian juga dengan kebiasaan makan khas daerah 

umumnya tidak mudah berubah, walaupun anggota etnik bersangkutan 

pindah ke daerah lain.
43

 

Salah satu contoh masakan tradisional adalah soto. Soto merupakan 

salah satu favorit masyarakat Indonesia yang telah dikenal dimanca 

Negara. Keistimewaan cita rasa dan aroma soto berasal dari rempah-

rempah hasil kekayaan bumi Nusantara yang dipadukan dengan bumbu-

bumbu lain serta kaldu dan daging sapi atau ayam sebagai bahan 

utamanya.
44
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7. Pedagang Tradisional 

Pedagang ialah orang yang mencari nafkah dengan berdagang; atau 

pengusaha niaga, penjual atau orang yang pekerjaannya berdagang.
45

 

Tradisional adalah sikap, cara berpikir dan bertindak selalu berpegang 

pada norma dan adat kebiasaan, menurut tradisi. Tradisi adalah segala 

sesuatu yang dianggap merupakan kebiasaan, merupakan adat istiadat 

turun temurun.
46

Pedagang tradisional adalah pedagang yang menjual 

barang ataupun makanan menurut kebiasaan  masyarakat dan biasanya 

juga penjual ada di pasar tradisional.  

Pasar tradisional adalah tempat pembeli dan penjual melakukan 

transaksi secara langsung dan disertai dengan proses tawar menawar. 

Barang yang diperjualbelikan merupakan barang kebutuhan sehari-hari 

masyarakat, seperti makanan, kue, buah-buahan, pakaian, barang 

elektronik, dan jasa.  

Biasanya setiap pasar tradisional diberi nama. Ada yang diberi 

nama menurut tempatnya. Kegiatan jual beli di pasar tradisional terjadi 

karena ada dua pihak yang mau menjual dan membeli. Kedua pihak ini 

melakukan tawar menawar harga. Penjual berusaha menawarkan barang 

dengan harga setinggi-tingginya. Sebaliknya, pembeli berupaya 
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mendapatkan harga serendah-rendahnya. Kegiatan jual beli pun terjadi 

setelah ada kesepakatan harga di antara keduanya.
47

 

8. Warung Makan Tradisional 

Warung adalah kedai tempat menjual makanan, minuman, 

kelontong, dan sebagainya. Usaha kecil milik keluarga yang berbentuk 

kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana. Warung adalah salah satu 

bagian penting dalam kehidupan keseharian rakyat Indonesia.
48

 

Warung makan tradisional adalah warung makan yang menjual 

makanan-makanan tradisional yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat 

sehari-hari. Terdapat banyak jenis warung, umumnya berbentuk toko 

kecil seperti gerobak dorong beratap yang menjual minuman dingin 

dalam kemasan botol (seperti teh botol), kudapan, permen, rokok, 

krupuk, dan berbagai macam barang-barang keperluan sehari-hari. 

Bahkan terdapat warung terapung, yakni perahu yang difungsikan 

sebagai warung. Sementara warung yang menjual makanan umumnya 

dapat menjual makanan khas atau tradisional, penganan sederhana seperti 

pisang goreng dan kopi.
49

 

9. Zat-Zat yang dilarang dalam Makanan 

Makanan aman dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis 

pangan yang berbahaya bagi kesehatan dan tidak sesuai dengan 

keyakinan masyarakat. Secara umum keamanan pangan adalah hal-hal 
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yang membuat produk pangan aman untuk dimakan, bebas dari faktor-

faktor yang dapat menyebabkan penyakit, misalnya banyak mengandung 

bahan kimia beracun, dan mengandung benda asing. Mutu pangan adalah 

hal-hal yang membuat suatu produk pangan menjadi lebih baik dan enak 

dimakan dalam kaitannya dengan citarasa, warna, tekstur dan kriteria 

mutu lainnya, seperti pilihan, ukuran, sifat fungsional dan nilai gizi 

lainnya.
50

 

Bahan kimia berbahaya yang sering disalah gunakan pada pangan, 

antara lain boraks, formalin, rhodamin B dan kuning metanil, ke empat 

bahan kimia tersebut dilarang digunakan untuk pangan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibawah ini diketengahkan 

sejumlah tujuan perutukan dari senyawa-senyawa tersebut. 

 Boraks digunakan untuk mematri logam, pembuatan gelas dan 

enamel; anti jamur kayu; pembasmi kecoa, antiseptic; obat 

untuk kulit dalam bentuk salep, campuran pembersih. 

 Formalin digunakan untuk pembunuh kuman sehingga banyak 

dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, kapal, gudang dan 

pakaian, pembasmi lalat dan berbagai serangga lain; bahan 

untuk pembuatan sutra buatan, zat pewarna, pembuatan gelas 

dan bahan peledak; dalam dunia fotografi biasanya digunakan 

untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas; bahan untuk 

pengawet mayat; bahan pembuatan pupuk lepas lambat (slow-

release fertilizer), dan lain sebagainya. 

 Rhodamin B digunakan sebagai zat warna untuk kertas, tekstil, 

sabun, kayu dan kulit; sebagai reagensia di laboratorium untuk 

pengujian antimony, kobal, niobium, emas, mangan. Air raksa, 

tantalum, talium, tungsten, untuk pewarna biologik. 

 Kuning metanil selain digunakan sebagai pewarna tekstil dan 

cat; juga digunakan sebagai indikator reaksi netralisasi (asam-

basa). 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor:722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan, 

bahan yang dilarang digunakan pada pangan meliputi boraks/asam borat, 

asam salsilat dan garamnya, dietilpirokarbonat, dulsin, kalium klorat, 

kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofuranazon, serta 

formalin.
51

 

C. Kerangka Pikir  

Umat Islam dituntut mempunyai pengetahuan dalam berbagai hal, 

begitu juga dalam melaksanakan jual beli setidaknya harus mengetahui 

bagaimana jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam agar apa yang 

dilakukan tidak hanya berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup didunia 

akan tetapi juga berguna untuk memenuhi kebutuhan diakhirat. 

Sebagaimana hal di atas, seorang muslim dituntut menerapkan jual beli 

yang sesuai dengan etika bisnis Islam agar mendapatkan kebahagiaan di 

dunia maupun di akhirat. Pentingnya jual beli yang sesuai dengan etika bisnis 

Islam seperti tidak berlaku curang, berlaku adil, mempunyai sifat jujur dan 

transparan terhadap barang yang dijual serta tidak memuji berlebihan 

terhadap barang yang akan dijual. 

Islam sangat memuliakan kegiatan bermuamalah dalam hal berdagang 

untuk mencari rezeki yang halal agar dapat memenuhi segala kebutuhan 

hidup. Di dalam aplikasinya dalam hal kegiatan transaksi antara penjual dan 

pembeli harus ada keterbukaan dan adanya rasa suka sama suka antara 
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penjual dan pembeli, Islam sangat melarang adanya transaksi yang didasari 

atas kebohongan dan merugikan satu pihak. 

Pertumbuhan warung makanan siap saji saat ini sangat tinggi, 

khususnya yang ada di kota Palangka Raya, dan para pedagang yang menjual 

makanan siap saji tersebut mayoritasnya adalah muslim, termasuk juga 

konsumennya. Sebagai seorang pedagang harus melindungi pembeli atau 

konsumennya. Perlindungan terhadap konsumen sangat dijunjung tinggi baik 

dalam Islam maupun dalam undang-undang. 

Proses penentuan bahan mentah dan proses produksi dari makanan siap 

saji yang dijual oleh pedagang haruslah sesuai dengan standar kehalalan dan 

kebaikan bagi pihak yang mengkonsumsinya. Agar kemudian tidak 

menimbulkan hal-hal yang dapat membahayakan dan merugikan konsumen. 

Para pedagang diharapkan jangan sampai berlaku curang dengan cara yang 

dilarang dalam Islam seperti melakukan tipuan-tipuan dalam mengolah 

makanan siap saji tersebut. Dengan mengunakan bahan makanan yang 

diharamkan dan juga tidak memenuhi standar nilai gizi seperti mencampur 

bahan-bahan yang berbahaya ke dalam makanan yang mereka jual. Untuk 

memperoleh keuntungan yang tinggi dengan merugikan konsumen itu sangat 

dilarang dalam Islam. 

 

 

 



 
 

Untuk lebih jelasnya penulis membuat skematis kerangka berpikir 

sebagai berikut: 
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