
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Pembentukan Kota Palangka Raya 

Sejarah pembentukan kota Palangka Raya merupakan bagian integral 

dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Pembentukan ini 

berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 dan 

Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 1284). Peraturan ini berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, 

yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah 

Swatantra (pemerintahan sendiri/otonomi) Provinsi Kalimantan Tengah.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, Parlemen 

Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang 

No 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan 

Tengah dalam 5 (lima) kabupaten dan Palangka raya sebagai Ibu Kotanya. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 dan Surat 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 

Desember 1959 nomor Des.52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan 
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tersebut tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah ke 

Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.
2
 

Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara 

bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan 

fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja
3
 Palangka Raya. 

Kahayan Tengah ini dipimpin oleh asisten  Wedana, yang pada waktu itu 

dijabat oleh J. M. Nahan. Peningkatan secara bertahap tersebut lebih nyata 

lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala 

daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 

oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut 

dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula 

Kecamatan Palangka khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya yang 

dipimpin oleh J. M, Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 

Kecamatan Palangka khusus Persiapan Kotapraja Palangka raya dipimpin 

oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja 

Administratif Palangka Raya.
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Perubahan, peningkatan dan pembentukan kecamatan dilaksanakan 

untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya, yaitu dengan 

membentuk 3 (tiga) kecamatan: 

1)  Kecamatan palangka di Pahandut 
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2)  Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling 

3)  Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit 

Awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 

dua kecamatan yaitu: Kecamatan Pahandut di Pahandut dan Kecamatan 

Palangka di Palangka Raya. Sehingga Kotapraja Administratif Palangka 

Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) 

kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan 

untuk menjadi datu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi. 

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 dan 

Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1965 yang menetapkan Kotapraja 

Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka 

Raya yang otonom.
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Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom 

dihadiri oleh Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 

(DPRGR), Bapak L. Shandoko Widjoyo. Selain itu juga dihadiri oleh 

Anggota DPRGR, pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi 

Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, utusan-utusan 

Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa Pejabat Tinggi 

Kalimantan lainnya.
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Pada Tanggal 17 Juni 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
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Kalimantan Tengah yaitu Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa 

Kotapraja Palangka Raya. Kemudian Menteri Dalam Negeri 

menyerahkan lambang Kotapraja Palangka Raya kepada Bapak Tjilik 

Riwut. Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya 

tanggal 17 Juni 1965 itu, penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah menyerahkan Anak Kunci 

Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden 

Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung 

papan nama Kantor Walikota Daerah Kotapraja Palangka Raya. 

Selanjutnya setiap tanggal 17 Juni diperingati sebagai hari jadi Kota 

Palangka Raya.
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2. Letak Geografis Kota Palangka Raya 

Kota Palangka Raya adalah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. 

Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada: 113
0
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 Lintang Selatan. Wilayah Administrasi 

Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yakni: 

Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sebangau, Kecamatan Jekan Raya, 

Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit yang terdiri dari 29 

Desa atau Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4 
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Batas Wilayah Kota Palangka Raya 

No Batas Kota Palangka Raya Berbatasan Dengan 

1. 

 
Sebelah Utara Kabupaten Gunung Mas 

2. Sebelah Timur Kabupaten Kapuas 

3. Sebelah Selatan Kabupaten Pulang Pisau 

4. Sebelah Barat Kabupaten Katingan 

 

 Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km2 

(267.851 Ha). Wilayah tersebut dibagi ke dalam 5 (lima) kecamatan 

dengan luas masing-masing yaitu: Kecamatan Pahandut 117,25 Km2, 

Kecamatan Sebangau 583, 50 Km2, Kecamatan Jekan Raya 352,62 Km2, 

Kecamatan Bukit Batu 572,00 Km2, dan Kecamatan Rakumpit 1.053,14 

Km2.
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3. Penduduk  

 Penduduk Kota Palangka Raya berasal dari penduduk asli Suku 

Dayak dan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai suku bangsa 

di wilayah kepulauan Nusantara seperti Suku Banjar, Suku Jawa, Suku 

Bugis, dan lain-lain. Jumlah penduduk Palangka Raya tahun 2013 ada 

244.500 orang, 51,12% laki-laki dan 48,88% perempuan berdasarkan luas 

wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, kepadatan 

penduduk Palangka Raya tergolong jarang, dimana ada hanya sekitar 91 

orang per km perseginya.
9
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4. Agama  

 Penduduk Kota Palangka Raya terdiri dari berbagai penganut agama, 

antara lain yaitu: Islam, Kristen, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan 

Khonghucu serta kepercayaan lainnya.  

      Tabel 5  

Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Aliran Kepercayaan 

 Tahun 2013 

No Agama dan aliran 

kepercayaan 

Jumlah (jiwa) 

1 
Islam 

234 700 

2 
Kristen 

91 955 

3 
Katolik 

6 283 

4 
Hindu 

5 362 

5 
Budha 

593 

6 
Konghucu 

18 

7 
Aliran Kepercayaan 

1 998 

 Sumber: Database SIAK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Palangka Raya. 

 

 

 

 

5. Pasar Blauran 

 Pasar secara umum diartikan sebagai tempat penjual menawarkan 

barang atau jasa sesuai taksiran harga penjual serta pembeli mendapatkan 

barang atau jasa sesuai dengan taksiran harga pembeli.  



 
 

 Pasar Blauran merupakan pasar rakyat yang sering dikunjungi warga 

dari kabupaten dan Kota Palangka Raya. Pasar ini buka dari sore hingga 

malam hari karena banyaknya masyarakat yang berbelanja untuk 

memenuhi kebutuhan. Pasar ini menjual banyak pilihan diantaranya 

pakaian, jam tangan, tas, sepatu, produk kecantikan dan tidak ketinggalan 

pula makanan yang dijual di warung-warung makan yang ada disepanjang 

pasar Blauran. Pasar Blauran letaknya tepat di Jalan Halmahera 

kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. 

 Pedagang yang aktif berjualan di pasar Blauran jumlahnya ada 

sekitar 217 pedagang dengan rincian 122 pedagang pakaian, 9 pedagang 

yang menjual  tas dan sepatu atau sandal ada 27 pedagang, yang menjual 

produk kecantikan sekitar 11 orang pedagang, untuk pedagang makanan 

yang aktif menjual makanan tradisional pada warung tenda di pasar 

Blauran jumlahnya ada sekitar 15 warung makan yang berjajar di sekitar 

pasar Blauran. Warung makan yang menjual berbagai makanan 

tradisional tersebut selalu ramai pembeli, dagangan lainnya berjumlah 31 

pedagang.  .
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B. Deskripsi Hasil Penelitian 

 Dalam penyajian hasil penelitian ini, terlebih dahulu peneliti 

memaparkan tahapan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan 

penyampaian surat pengantar penelitian dari IAIN Palangka Raya ke 
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Walikota Palangka Raya, kemudian setelah mendapatkan surat rekomendasi 

yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian, Pengembangan, inovasi dan 

Teknologi, penulis langsung dipersilahkan untuk terjun ke lapangan untuk 

melakukan penggalian data. 

 Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, penulis 

menemui penjual atau pedagang yang dijadikan subjek penelitian ini untuk 

menanyakan perihal pemahaman halālan ṭayyiban oleh pedagang makanan 

siap saji pada warung makan tradisional di Pasar Blauran Kota Palangka 

Raya. 

 Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara 

rinci tentang pemahaman halālan ṭayyiban oleh pedagang makanan siap saji 

pada warung makan tradisional di Pasar Blauran Kota Palangka Raya mulai 

dari praktek halālan ṭayyiban dan pemahaman pedagang terhadap halālan 

ṭayyiban. Dalam penyajian hasil penelitian ini penulis menguraikan secara 

langsung dan tidak langsung.  

 Untuk mencari data di lapangan terutama yang berkenaan dengan praktek 

halālan ṭayyiban, penulis melakukan wawancara dengan 10 orang pedagang 

warung makan yang ada di pasar blauran dan 4 orang informan, 2 orang 

pelanggan atau konsumen serta 2 orang penjual ayam potong. Untuk lebih 

jelasnya berikut ini akan penulis sajikan hasil wawancara yang telah 

dilakukan, yakni sebagai berikut: 

1.  Subjek 1 

Nama   : MS 



 
 

Umur   : 38 Tahun 

Pendidikan  : SMA 

Lama berdagang : 8 Tahun 

Hari/Tgl wawancara : Senin, 6 Juli 2015 

 Bapak MS adalah seorang pedagang warung makan di pasar blauran 

Palangka Raya, dia berdagang bersama istri dan dua pekerja yang 

membantunya.  Penulis sangat senang melakukan wawancara dengan 

bapak MS karena beliau sangat terbuka dan menyenangkan. Bapak MS 

menjual makanan sejak tahun 2007 dan sampai sekarang sudah 8 tahun. 

Makanan yang dijual di warung makan bapak MS adalah Ikan pepes, 

ayam goreng kalasan+lalapan, ikan goreng, mie goreng, mie kuah soto, 

sop.  

Ketika penulis menanyakan kepada Bapak MS tentang bagaimana 

praktek halālan ṭayyiban (halal dan baik) makanan siap saji di 

warungnya beliaupun menjawab. 

 “Pada kenyataannya aku bajualan ne sesuai ja dengan apa yang 

jar ikam tu halal dan baik jua. Dari bahan-bahan mantahnya segala 

ayam, daging, iwak, sayurannya tu aku menukar di pasar subuh, 

langganan sudah dari dahulunya, tahu ja bakas inya beambil ayam, 

daging tu. kalo segala rempah-rempah sop segala kalawa dan lainnya 

tu menukar di Martapura sana hanyar segala meulek, memblender, 

segala memasaknya surangan. Kami memasaknya ne sekira jam 10 

an pagi tu, memasak cukup sekira gasan habis bejualan sehari ja”.
11

 

 (Pada kenyataannya saya berdagang ini sesuai saja dengan apa 

yang kamu katakan itu yakni halal dan baik juga. Dari bahan-bahan 

mentahnya seperti ayam, daging, ikan dan sayuran itu saya beli di 

pasar subuh,  dengan langganan dari dulu, sudah tahu dimana tempat 

dia mengambil ayam dan daging itu. Untuk rempah-rempah masakan 

sup, kalawa dan lainnya itu membeli di Martapura baru diulek, 
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blender, kemudian memasaknya sendiri. Kami memasak sekitar jam 

10 pagi, memasak cukup diperkirakan untuk habis dijual satu hari 

saja). 

  

 Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa bahan mentah 

makanan yang akan dimasak seperti ayam, daging, ikan dan sayuran 

diperoleh atau dibeli dipasar subuh dengan penjual yang sudah diketahui 

sejak lama atau disebut dengan langganan. Sedangkan untuk rempah-

rempah masakan dibeli di Martapura, kemudian dimasak sendiri dimulai 

dari pagi sekitar jam 10 an dan dimasak untuk dijual habis dalam satu 

hari. 

 Selanjutnya penulis menanyakan, apakah bapak MS memahami 

tentang halālan ṭayyiban dalam makanan, dan beliau menjawab: 

 “Aku pahamai tentang halālan thayyiban dalam bejualan 

makanan ne, artinya dalam menjual makanan, bahan-bahan 

makanannya harus halal atau boleh manurut agama Islam, segala 

ayam, daging tu di sembelih kah kada kah yang dijual tu. Daging 

segala daging babi tu haram kd boleh dalam Islam. Selain itu aku 

tahu ja lawan bahan-bahan makanan yang kada boleh dicampurkan 

kedalam makanan tu, segala boraks, formalin nyaman tahan 

makanan kada basi, pewarna gasan mewarnai makanan tu”.
12

  

 

 (Saya paham saja tentang halālan ṭayyiban dalam berjualan 

makanan ini, artinya dalam menjual makanan, bahan-bahan 

makanannya halal atau diperbolehkan menurut agama Islam, seperti 

ayam, daging itu disembelih atau tidak yang dijual itu. Daging 

seperti daging babi itu haram tidak boleh dalam Islam. Selain itu, 

saya mengetahui saja dengan bahan-bahan makanan yang tidak 

boleh dicampurkan ke dalam makanan itu, seperti boraks,  formalin 

supaya makanan tidak cepat basi, pewarna untuk mewarnai makanan 

itu).  

 

Dari pernyataan bapak MS diatas menyatakan bahwa beliau 

memahami tentang halālan ṭayyiban dalam berjualan makanan. Menurut 
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penuturannya makanan halālan ṭayyiban adalah makanan yang halal atau 

diperbolehkan menurut agama Islam salah satunya adalah ayam dan 

daging disembelih menurut syariat Islam sedangkan yang haram adalah 

daging babi. Adapun pemahaman dari makanan yang thayyib atau baik 

yaitu makanan tidak menggunakan formalin dan pewarna. 

 Demikianlah hasil wawancara penulis dengan salah seorang 

responden yang bernama bapak MS, seorang pedagang makanan di pasar 

blauran Palangka Raya. 

2.  Subjek 2 

 Nama   : JUM 

 Umur   : 38 Tahun 

 Pendidikan  : SMA 

 Lama berdagang : 10 Tahun 

 Hari/Tgl wawancara : Selasa, 7 Juli 2015 

 JUM berasal dari Banjar Kalimantan Selatan, dia datang ke Palangka 

Raya pada tahun 2005 dan mulai sejak itu dia berjualan diwarung makan 

pasar blauran. Pada mulanya JUM mengikuti kedua orang tuanya yang 

lebih dahulu berjualan, namun setelah orang tuanya berhenti, JUM lah 

yang meneruskan berjualan di warung makan tersebut sampai saat ini. 

Makanan yang dijual di warung makan ibu JUM adalah ayam goreng 

kalasan+lalapan, masakan ikan, mie goreng, mie kuah, soto, sop, masak 

merah, goreng burung puyuh, dan rawon. 



 
 

 Penulis melakukan wawancara dengan ibu JUM setelah pembeli di 

warung makan beliau sudah mulai sepi, sehingga tidak mengganggu ibu 

JUM yang sedang melayani pembeli. 

 Pertama kali penulis menanyakan tentang bagaimana praktek 

halālan ṭayyiban (halal dan baik) dalam makanan siap saji di warungnya, 

beliaupun menjawab. 

“Selawas aku bewarung makanan, segala ayam, iwak wan 

bahan-bahan mentah makanan ne aku meambil lawan papatuhan 

lawas jua sudah, jadi sudah tahu baiknya bahan-bahan yang inya jual 

ke aku, inya Islam jua tahu ja lawan halal haram segala ayam tu 

besembaleh ja jua. Sekitar jam 8 pagi tu aku mulai memasaknya, 

segala meolah bumbu-bumbu tu surangan ja kada menukar bumbu 

jadi lawan orang pan. Mewarnai makanan ne pakay yang alami ja jua 

segala pakai kunyit tu ja. Kalo bumbu tambahan yang menukar di 

warung tu segala peksin, garam, kecap, saos tu ae. Memasak gen 

cukup gasan jual sehari ja. Amun ada sisanya tu paling aku barikan 

lawan anak buah yang begawi umpat aku ne”.
13

 

 

(Selama saya jualan di warung makanan ini, seperti ayam, ikan 

dan bahan-bahan mentah makanan ini saya ambil dengan kenalan 

lama/langganan dari dahulu, jadi  sudah mengetahui baiknya bahan-

bahan yang dia jual ke saya, dia Islam juga, tau saja dengan halal 

haram seperti ayam itu disembelih juga. Sekitar jam 8 pagi saya 

mulai memasak, mengolah bumbu sendiri tidak membeli bumbu 

yang sudah masak dengan orang lain. Mewarnai makanan 

menggunakan yang alami saja seperti kunyit saja. Kalau bumbu 

tambahan yang membeli di warung seperti penyedap rasa, garam, 

kecap, saos itu saja. Memasak cukup untuk dijual satu hari. 

Kalaupun ada sisa saya berikan buat anak buah yang bekerja ikut 

saya ini). 

 Dari hasil wawancara penulis dengan subjek JUM menunjukan 

bahwa dalam prakteknya JUM menyediakan bahan-bahan mentah seperti 

ayam, ikan dan yang lainnya diperoleh dari kenalan lama yang menjual 

tersebut artinya juga sudah berlangganan sejak lama, jadi JUM sudah 
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mengetahui akan baik atau bagusnya bahan yang dijual kepadanya. 

Penjual nya itupun juga beragama Islam sehingga menurut penuturannya 

ayam yang dijual tersebut disembelih juga. Adapun mengenai bumbu 

makanan diolah secara alami sehingga tidak menggunakan bahan yang 

berbahaya. 

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan kepada ibu JUM, apakah 

dia memahami tentang halālan ṭayyiban dalam makanan, dia pun 

menjelaskan: 

“Alhamdulillah tahu ja aku tentang halālan ṭayyiban dalam 

makanan, artinya makanan yang dibolehkan dalam agama. Jadi yang 

diharamkan tu kada boleh dijual segala daging babi tu haram. Aku 

ne bejualan mencari berkah jua gasan menafkahi keluarga. Segala 

zat-zat yang kada boleh dipakai dalam makanan tu tahu ja aku 

boraks, pewarna makanan tu, rajin ja melihat berita di tv, bahayanya 

kaya apa bila kita menggunakannya. Lawan jua aku memasak ne 

aku, keluarga ku umpat jua memakannya, kada mungkin aku 

mencelakai orang atau penukar apalagi keluarga).
14

 

(Alhamdulillah saya mengetahui tentang halālan ṭayyiban dalam 

makanan, artinya makanan yang diperbolehkan dalam agama 

(Islam). Jadi yang diharamkan itu tidak boleh dijual seperti daging 

babi itu haram. Saya ini berdagang mencari berkah untuk memberi 

nafkah  keluarga. Seperti zat-zat yang tidak boleh digunakan dalam 

makanan itu saya mengetahuinya saja seperti boraks, pewarna 

makanan, sering melihat di televisi, bahayanya seperti apa bila 

menggunakannya. Terlebih lagi saya memasak ini yang makannya 

juga saya dan keluarga, tidak mungkin saya mencelakakan orang 

atau pembeli apalagi keluarga). 

Dari penuturan ibu JUM, dia memahami halālan ṭayyiban dalam 

makanan yang diartikan sebagai makanan yang diperbolehkan dalam 

Islam. Adapun yang diharamkan tidak boleh dijual seperti daging babi. 

Selain itu dalam berdagang ibu JUM mengharapkan mendapat berkah 
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untuk menafkahi keluarganya. Lebih lanjut dia memahami zat-zat yang 

tidak diperbolehkan dalam makanan seperti boraks, pewarna makanan 

yang sangat berbahaya, semua diketahuinya melalui televisi. 

Itulah hasil wawancara dengan salah satu responden yakni ibu JUM 

seorang pedagang di warung makan pasar blauran Palangka Raya. 

3.  Subjek 3 

 Nama   : RA 

 Umur   : 40 Tahun 

 Pendidikan  : SMA 

 Lama berdagang : 10 Tahun 

 Hari/Tgl wawancara : Selasa, 7 Juli 2015 

  RA adalah pedagang warung makan di pasar blauran kota Palangka 

Raya. Menurut pengakuan RA, dia berjualan di warung makan sejak 

tahun 2005 hingga sekarang. Dalam berjualan RA dibantu saudaranya dan 

seorang pekerja yang membantu melayani pembeli. RA berasal dari 

Banjar Kalimantan Selatan. Makanan yang dijual di warung makan RA 

adalah nasi goreng, ayam goreng kalasan+lalapan, ikan goreng, mie 

goreng, mie kuah, sate, nila goreng, soto, sop dan lain-lain.  

Ketika penulis menanyakan tentang bagaimana praktek halālan 

ṭayyiban (halal dan baik) dalam makanan siap saji di warungnya, 

beliaupun menjawab. 

“Dalam prakteknya bewarung makan nie, aku menerapkan 

halālan ṭayyiban (halal dan baik) dalam makanan, bahan-bahan 

makanan ni insya Allah halal dan baik ja, termasuk segala, ayam, 

iwak yang ku masak ni. Dari semua bahan-bahan ayam dan iwak ne 



 
 

aku ambil atau belangganan dipasar besar tu, keluarga ku jua, jadi 

sudah tahu ja sembelihan menurut aturan Islam. Kalo soal memasak 

biasanya pagi jam 9 an tu, sorenya hanyar membuka warung. Dari 

segi bumbu-bumbunya aku meracik surangan, kada nukar segala 

bumbu yang dijual orang pa’an. Aku kada makai segala yang 

bepengawet tu, memasak tahan sehari ja. Apalagi yang pewarna tu, 

masakan ku asli/alami makai kunyit ja pewarnanya”.
15

 

 

(Dalam prakteknya berjualan makanan ini, saya menerapkan 

halālan ṭayyiban (halal dan baik) dalam makanan, bahan-bahan 

makanan ini insyaAllah halal dan baik saja, termasuk seperti, ayam 

dan ikan yang saya masak ini. Dari semua bahan-bahan ayam dan 

ikan ini saya ambil atau berlangganan di pasar besar, keluarga juga, 

jadi sudah tau sembelihan menurut aturan Islam. Untuk memasak 

biasanya pagi jam 9, sorenya baru buka warung. Dari segi bumbu-

bumbunya saya racik sendiri, tidak membeli bumbu yang sudah 

dijual orang. Saya tidak memakai pengawet, memasak untuk satu 

hari saja. Apalagi yang menggunakan pewarna, masakan saya asli 

atau alami saja memakai kunyit saja pewarnanya).  

 

Dari hasil wawancara penulis dengan subjek RA dapat diketahui 

bahwa dalam prakteknya dia menerapkan halālan ṭayyiban (halal dan 

baik) dalam makanan dari bahan-bahan makanan sudah termasuk 

kategori halal dan baik seperti ayam dan ikan yang diambil dengan 

langganan di pasar besar terlebih lagi penjualnya adalah keluarga RA 

sendiri. Adapun untuk bumbunya dia racik sendiri menggunakan bahan-

bahan yang alami seperti kunyit.  

Selanjutnya penulis bertanya apakah dia mengetahui dan memahami 

halālan ṭayyiban dalam makanan, RA menjawab: 

“Aku tahu dan pahamai halālan ṭayyiban dalam makanan tu, 

yang artinya makanan yang dibolehkan dan dibenarkan dalam agama 

kita untuk dimakan. Apalagi aku ne sebagai orang yang bejualan 

makanan yang cagar dimakan orang jua, kalo aku menjual yang 

diharamkan otomatis aku yang bedosa.  Nangkaya anjing, babi, 

ayam yang kada disembelih menurut Islam, kalo minuman tu yang 
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segala memabukan. Termasuk mencampurkan pengawet/borak, 

pewarna tekstil itu jua membahayakan orang atau merugikan orang, 

kadada berkahnya bejualan”.
16

 

 

(Saya mengetahui dan memahami halālan ṭayyiban dalam 

makanan itu, yang artinya makanan yang dibolehkan dan dibenarkan 

dalam agama kita (Islam) untuk dimakan. Apalagi saya ini sebagai 

orang yang berjualan makanan yang untuk dimakan orang/pembeli, 

kalau saya menjual yang diharamkan otomatis saya yang mendapat 

dosa. Seperti anjing, babi, ayam yang tidak disembelih menurut 

syariat Islam, kalau untuk minuman seperi minuman yang 

memabukan. Termasuk mencampurkan pengawet atau borak, 

pewarna tekstil yang membahayakan orang atau merugikan orang 

lain, tidak ada berkahnya berjualan). 

 

Berdasarkan wawancara penulis dengan RA tentang pemahaman 

halālan ṭayyiban dalam makanan, bahwa RA memahaminya dengan 

mengartikan makanan yang dibolehkan dan dibenarkan untuk dikonsumsi 

dalam Islam. Dia sangat menyadari bahwa dia sebagai penjual makanan 

yang akan dimakan oleh pembeli harus menjual sesuatu yang halal. 

Apabila ada sesuatu yang haram maka secara langsung dia akan 

mendapat dosa. Adapun makanan yang diharamkan seperti anjing, babi, 

ayam yang tidak disembelih menurut syariat Islam. Kalau untuk 

minuman seperti minuman yang memabukkan. Termasuk mencampurkan 

pengawet atau boraks, pewarna tekstil yang membahayakan orang atau 

merugikan orang lain, tidak ada berkahnya dalam berjualan. 

Demikian hasil wawancara dengan RA salah satu responden 

diwarung makan pasar blauran Palangka Raya. 

4.  Subjek 4 

 Nama   : VW 
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 Umur   : 38 Tahun 

 Pendidikan  : SMA 

 Lama berdagang : 10 Tahun 

 Hari/Tgl wawancara : Rabu, 8 Juli 2015 

  Penulis mengadakan wawancara dengan Ibu VW disaat pembeli 

sedang sepi, ibu VW orangnya sangat terbuka dan langsung menawarkan 

minum kepada penulis. Ibu VW berjualan bersama suaminya sejak awal 

tahun 2005 sampai sekarang. Dia  berasal dari Jawa tengah dan merantau 

ke Kalimantan sejak tahun 2001, sehingga saat penulis melakukan 

wawancara dengan ibu VW, beliau sudah lancar berbahasa Banjar. 

Makanan yang dijual di warung makan ibu VW adalah ayam kremes, 

ayam goreng kalasan+lalapan, ikan goreng, mie goreng, mie kuah, soto, 

sop ayam dan lain-lain.  

   Pertama, penulis menanyakan tentang bagaimana praktek halālan 

ṭayyiban (halal dan baik) dalam makanan siap saji di warungnya, 

beliaupun menjawab. 

 “Dari semua makanan yang ku masak ni, semuanya halal dan 

baik ja, baik itu ayamnya, iwaknya, sayur-sayurannya. Membeli di 

pasar subuh segala ayam nie dengan langganan jua dari dulu-dulunya, 

orang Islam jua. Dari pagi jam 10 an aku masak dengan bumbu olahan 

sendiri, kada segala menukar bumbu yang sudah diolah orang dulu. 

Memakai rempah-rempah segala kunyit, lengkuas, jahe, kemiri dan 

lain-lainnya. Lagian kami memasak cukup untuk jualan sehari ja, 

besoknya masak lagi”.
17

 

 

 (Dari semua makanan yang saya masak ini, semuanya halal dan 

baik saja, baik itu ayam, ikan dan sayuran.  Membeli di pasar subuh 

seperti ayam sama langganan dari dahulunya, orang Islam juga. Dari 
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pagi sekitar jam 10 saya memasak dengan bumbu olahan sendiri, tidak 

membeli bumbu yang sudah diolah orang terlebih dahulu. Memakai 

rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, jahe, kemiri dan lain-

lainnya. Kami memasak cukup untuk dijualsatu hari saja, besoknya 

saya masak lagi). 

 

  Dari hasil wawancara penulis dengan ibu VW menunjukkan bahwa 

dalam prakteknya dia menerapkan halālan ṭayyiban (halal dan baik) dalam 

makanan dimulai dari memilih ayam, ikan dan sayuran yang dibeli di pasar 

subuh. Menurut penuturannya dia sudah mengenal penjual ayam sudah 

lama dan orang Islam juga, sehingga dia meyakini bahwa ayam tersebut 

halal. Dengan memulai memasak sekitar jam 10 pagi dan menggunakan 

bumbu olahan sendiri, memilih rempah-rempah alami seperti kunyit, 

lengkuas, jahe, kemiri dan lainnya. 

 Saat penulis menanyakan apakah ibu memahami halālan ṭayyiban 

dalam makanan, dia menjawab. 

   “Sepengetahuan ku, halālan ṭayyiban dalam makanan itu adalah 

makanan yang halal, yang boleh dimakan, yang tidak merugikan 

orang bila dia memakannya. Kalo yang diharamkan seperti daging 

babi, anjing, ayam yang mati itu tidak boleh dimakan, saya sebagai 

penjual makanan nie harus memperhatikan itu dan tanggung jawabnya 

sebagai penjual makanan. Apalagi seperti pengawet atau borak yang 

berbahaya tu jangan sampai digunakan dalam makanan, banyak 

bahayanya bagi tubuh kita”.
18

 

 

   (Menurut pengetahuan saya, halālan ṭayyiban dalam makanan 

itu adalah makanan yang halal yang boleh dimakan, yang tidak 

merugikan orang bila dia memakannya. Kalau yang diharamkan 

seperti daging babi, anjing, ayam yang mati tidak boleh dimakan, saya 

sebagai penjual makanan ini harus memperhatikan itu dan tanggung 

jawab saya sebagai penjual makanan. Apalagi seperti pengawet atau 

boraks yang berbahaya itu jangan sampai digunakan dalam makanan, 

banyak bahayanya bagi tubuh kita). 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden di atas, ibu 

VW memahami halālan ṭayyiban (halal dan baik) dalam makanan yakni 

makanan yang halal dan boleh dimakan serta tidak merugikan orang lain 

bila memakannya. Adapun hal-hal yang diharamkan, menurut 

penuturannya adalah daging babi, anjing, ayam yang mati. Ibu VW sangat 

menyadari akan tanggung jawabnya sebagai seorang pedagang makanan 

yang harus memperhatikan makanan yang dijualnya. Seperti pengawet dan 

boraks yang sangat berbahaya bagi tubuh. 

  Demikianlah hasil wawancara penulis dengan salah seorang informan 

yang bernama VW, seorang penjual makanan siap saji di pasar blauran 

Palangka Raya. 

5.  Subjek 5 

 Nama   : AR 

 Umur   : 52 Tahun 

 Pendidikan  : SMP 

 Lama berdagang : 20 Tahun 

 Hari/Tgl wawancara : Rabu, 8 Juli 2015 

 AR adalah pedagang di warung makan pasar blauran kota Palangka 

Raya. Dia berjualan sudah sekitar 20 tahun lamanya. Menurut pengakuan 

AR dia berdagang sejak awal dibukanya pasar blauran ini dan dibantu 

oleh istrinya sendiri. Makanan yang dijual di warung makan AR adalah 

ayam goreng kalasan, sate, cap cay, mie goreng, mie kuah soto, sop ayam, 

sop cakar tulang.  



 
 

 Selama berjualan makanan di warung makan ini, menurut 

penuturannya perekonomian bapak AR bertambah naik sehingga beliau 

bisa hidup dengan layak dan memiliki rumah yang cukup baik. Ini 

menandakan bahwa dengan berjualan makanan dapat membantu 

perekonomian dan dapat hidup dengan layak.  

  Setelah penulis memperkenalkan diri dan minta izin melakukan 

wawancara untuk penelitian, penulis pun mengajukan pertanyaan tentang 

bagaimana praktek halālan ṭayyiban (halal dan baik) dalam makanan siap 

saji di warungnya, beliaupun menjawab. 

  “Selawas aku bejualan ne, aku memasak ni dirumah dari pagi 

jam 8 an tu, bahan-bahan yang ku masak menukar dipasar besar tu, 

segala ayam, iwak, sayuran sudah meambil wadah langganan 

termasuk sudah keluarga jua tu nah, jadi besembalih menurut Islam 

jua. Bumbu-bumbu masak meolah surangan jua, yang alami haja 

makanan kita jua sehari-hari. Kalo mie basah yang aku jual tu 

diambil wadah langganan yang sudah bepuluh-puluh tahun di jalan 

Jati situ, lagian kadada yang segala beformalin karna inya meolah 

cukup gasan sehari ja. Sama haja kaya aku ni bejualan makanan 

cukup gasan jual sehari ja”. Intinyalah aku bejualan nie modal 

utamanya kejujuran, kada boleh segala mengeramputi orang itu ja”.
19

 

 (Selama saya berjulan ini, saya memasak ini di rumah dari pagi 

sekitar jam 8, bahan-bahan yang saya masak dibeli di pasar besar, 

seperti ayam, ikan, sayuran sudah diambil di tempat langganan, jadi 

ayam itu disembelih menurut Islam juga. Bumbu-bumbu masak 

dibuat sendiri, yang alami saja makanan kita juga sehari-hari. Kalau 

untuk mie basah yang saya jual itu diambil di tempat langganan yang 

sudah puluhan tahun di jalan Jati, tidak ada memakai formalin 

karena dia membuat mie untuk di jual hari ini juga. Sama saja seperti 

saya ini jualan makanan cukup untuk dijual satu hari saja. Intinya 

saya jualan ini modal utamanya adalah kejujuran, tidak boleh 

membohongi orang itu saja. 

 

Berdasarkan wawancara penulis dengan subjek AR, menunjukan 

bahwa praktek halālan ṭayyiban (halal dan baik) dalam makanan oleh AR 
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diterapkan dengan memilih bahan makanan yang akan dimasak mulai dari 

ayam, ikan dan sayuran yang diambil dengan penjual yang sudah dikenal 

sejak dulu sehingga menurut penuturan AR ayam yang dipilih tersebut 

sudah termasuk kategori halal karena disembelih menurut syariat Islam. 

Untuk bumbu-bumbu masak dibuat sendiri dengan resep yang alami. 

Adapun mie basah diambil ditempat langganan dan diyakini tidak 

menggunakan formalin yang berbahaya. Dan AR menyadari dalam 

berdagang modal utama adalah kejujuran sehingga tidak ada istilah 

merugikan pihak pembeli. 

  Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan, apakah bapak AR 

mengetahui dan memahami halālan ṭayyiban dalam makanan.  

 “Menurut aku lah halālan ṭayyiban dalam makanan adalah 

makanan yang halal atau dibolehkan dalam agama kita (Islam). Kada 

boleh segala daging, ayam, segala tu diganti pakay daging babi karna 

temurah jar tapi kita yang dapat dosanya.  Kaya yang kita lihat di 

berita tu lah bebuat segala borak, pengawet nyaman tahan makanan, 

Alhamdulillah aku tahu ja itu kada baik gasan kesehatan kada boleh 

dibuat ke makanan. Selama aku bejualan nie ada yang pernah 

betakun dengan aku. Mie ni dimana meambil jangan-jangan pakay 

formalin, ujar ku, aku sudah bepuluh-puluh tahun belangganan 

dengan orang yang bejualan mie basah ni, tahu ja sudah inya 

meolahnya memang cukup pakay sehari”. Mie ne kalo memang 

pakay formalin pasti awet, tapi yang ku pakay nie cukup sehari mun 

lewat pada itu mulai ubah sudah segala baunya”.
20

 

 

 (Menurut saya halālan ṭayyiban dalam makanan adalah 

makanan yang halal atau dibolehkan dalam agama kita (Islam). 

Tidak boleh untuk daging atau ayam, itu diganti menggunakan 

daging babi karena merasa harganya murah tapi kita mendapatkan 

dosa. Seperti yang kita lihat di berita itu dicampur borak, pengawet 

supaya makanan tahan lama. Alhamdulillah saya mengetahui saja itu 

tidak baik untuk kesehatan tidak boleh dicampurkan kedalam 

makanan. Selama saya berdagang ini ada yang pernah bertanya 
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kepada saya, mie ini diambil darimana? jangan-jangan menggunakan 

formalin, kata saya, saya sudah puluhan tahun berlangganan dengan 

orang yang jualan mie basah ini, saya mengetahui saja dia 

membuatnya memang cukup untuk satu hari. Mie ini kalau memang 

menggunakan formalin pasti awet, tapi yang saya gunakan ini cukup 

satu hari saja kalau sudah lewat dari itu rasa dan bau mie sudah 

mulai berubah). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek AR tentang 

pemahaman halālan ṭayyiban (halal dan baik) dalam makanan, AR 

memahami halālan ṭayyiban dalam makanan yang menurutnya adalah 

makanan yang halal atau dibolehkan dalam Islam. Menurut penuturannya 

hal yang tidak diperbolehkan seperti daging, ayam, itu diganti 

menggunakan daging babi karena beranggapan bahwa harga lebih murah 

tapi disisi lain akan mendapatkan dosa. Adapun mengenai bahan pengawet 

yang tidak boleh digunakan sangat di pahami oleh AR, seperti mie yang 

digunakannya diakui tidak menggunakan hal tersebut setelah di 

buktikannya sendiri. 

  Demikian hasil wawancara dengan AR seorang pedagang makanan 

siap saji di pasar blauran Palangka Raya. 

6.  Subjek 6 

 Nama   : AS 

 Umur   : 35 Tahun 

 Pendidikan  : SMU 

 Lama berdagang : 6 Tahun 

 Hari/Tgl wawancara : Kamis, 9 Juli 2015 



 
 

 AS adalah pedagang warung makan di pasar blauran kota Palangka 

Raya, dia berjualan sudah 6 tahun lamanya. AS berasal dari Kalimantan 

Selatan dan sekarang menetap di kota Palangka Raya. Pada mulanya AS 

berjualan makanan karena membantu orang tuanya, setelah dia menikah 

dia berjualan makanan secara mandiri. Makanan yang dijual di warung 

makan AS adalah mie goreng,mie kuah, nasi goreng, ayam goreng ras, 

ayam goreng kampong kalasan+lalapan, soto, sop dan lain-lain.  

  Penulis memperkenalkan diri dan meminta izin untuk melakukan 

wawancara. Ketika penulis menanyakan kepada AS bagaimana praktek 

halālan ṭayyiban (halal dan baik) dalam makanan siap saji di warungnya, 

beliaupun menjawab. 

  “Aku memasak nie dari pagi, bahan-bahannya segala sayuran, 

iwak meambil di pasar. Kalo ayam aku langganan dengan kawan 

yang memang sudah usaha ayam potong surangan, jadi bisa dijamin 

ja kehalalannya. Bumbu-bumbu masaknya meolah surangan, kaya 

mie basah nie diolah secara alami jua, kuning nya tu pakay kuning 

telor ja. Kada segala bebuat yang macam-macam. Memasak pagi 

gasan jual malam ini ja, besok memasak lagi, kalo yang ada sisa 

dibarikan ae. Biar sisanya kada basi gen mun dijual lagi ubah jua am 

rasanya kada senyaman masakan yang hanyar. Jadi esok masak lagi 

aku”.
21

 

 

  (Saya memasak ini dari pagi, bahan-bahannya seperti sayuran, 

ikan membeli dan diambil di pasar. Kalau ayam saya berlangganan 

dengan teman yang memang sudah usaha ayam potong sendiri, jadi 

bisa dijamin saja kehalalannya. Bumbu-bumbu masak membuat 

sendiri, seperti mie itu menggunakan kuning telur. Tidak 

menggunakan yang macam-macam. Memasak pagi untuk dijual 

malam ini, kalau besok memasak lagi, kalau ada sisa saya berikan. 

Seandainya ada sisa yang tidak basi pun kalau untuk dijual lagi 

sudah berubah rasanya tidak enak seperti masakan yang baru 

dimasak. Jadi, besoknya masak lagi saya). 
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Dari hasil wawancara di atas antara peneliti dengan AS menyatakan 

bahwa praktek halālan ṭayyiban (halal dan baik) dalam makanan dimulai 

dari memilih bahan-bahan mentah seperti sayuran, ikan dan lainnya. Untuk 

ayam dia peroleh dari teman yang memang memiliki usaha ayam potong, 

sehingga menurut penuturannya dapat dijamin kehalalannya. Adapun 

dalam membuat mie bahan pewarnanya menggunakan kuning telur. AS 

memasak makanan tersebut dengan memperkirakan cukup untuk dijual  

satu hari. 

 Penulis melanjutkan pertanyaan kepada AS, apakah dia mengetahui 

dan memahami halālan ṭayyiban dalam makanan. AS menjawab. 

“Aku pahamai tentang halālan ṭayyiban dalam makanan, sudah 

ada jua aku belajar sekolahan pelajaran agama tu. Yang artinya 

segala hal yang halal dalam agama untuk kita makan yang artinya 

jua kada haram. Juga nang aku ini bejualan makanan maka harus 

mejual makanan yang halal, kada bisa sekahandak hati kita ja. Amun 

segala bumbu-bumbu yang ku tukar di warung tu ku perhatikan jua 

segala sertefikat halal dari MUI nya, ada jua tulisan departemen 

kesehatannya. Kada boleh jua makanan bebuat segala formalin, 

boraks, atau zat-zat adiktif tu, kalo makanan yang kujual nie 

alhamdulillah baik dan halal ja dapat dipertanggung jawabkan, 

insyaAllah”.
22

 

 

(Saya mengerti saja tentang halālan ṭayyiban dalam makanan, 

sudah pernah juga saya belajar waktu sekolah dulu pelajaran agama. 

Yang artinya segala hal yang halal dalam agama kita untuk kita 

makan yang artinya juga tidak haram. Juga saya ini jualan makanan 

maka harus menjual makanan yang halal, tidak bisa sesuka hati kita 

saja, kalau seperti bumbu-bumbu yang saya beli di warung itu saya 

perhatikan seperti ada sertefikat halal dari MUInya, ada juga tertulis 

dari departemen kesehatan. Tidak boleh juga makanan dicampur 

formalin, borak, atau zat adiktif itu, kalau makanan yang saya jual 

ini Alhamdulillah baik dan halal saja dapat dipertanggung jawabkan, 

insyaAllah). 
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Penuturan di atas menunjukan bahwa pemahaman halālan ṭayyiban 

(halal dan baik) dalam makanan diperoleh AS waktu sekolah. Menurut 

pemahamannya halālan ṭayyiban dalam makanan adalah segala hal yang 

halal dalam agama (Islam) untuk kita makan atau tidak haram. AS 

menyadari bahwa makanan yang dijualnya harus masuk dalam kategori 

makanan yang halal. Dalam memilih bumbu-bumbu yang dibelinya di 

warung, AS memperhatikan label atau sertefikat halal dari MUI atau ada 

tertulis departemen kesehatan. Selain itu menurut penuturannya  tidak 

boleh mencampur formalin, borak, atau zat adiktif. 

 Demikian hasil wawancara dengan salah seorang responden di pasar 

blauran Palangka Raya. 

7.  Subjek 7 

 Nama   : JUL 

 Umur   : 36 Tahun 

 Pendidikan  : SMP 

 Lama berdagang : 10 Tahun 

 Hari/Tgl wawancara : Jum’at, 10 Juli 2015 

  JUL berasal dari Banjarmasin Kalimantan Selatan dan sekarang 

menetap di kota Palangka Raya. Dia berjualan dibantu oleh istri dan 2 

orang pekerja. Pada mulanya JUL hanya membantu salah satu 

keluarganya yang berjualan diwarung makan, namun sejak tahun 2005 dia 

sudah bisa mandiri. Makanan yang dijual di warung makan JUL adalah 



 
 

burung puyuh lalapan, ayam goreng kalasan, mie kuah, mie goreng, sop, 

soto, sate, rawon, sop buntut dan nila goreng.  

  Pada saat penulis melakukan wawancara, warung JUL terlihat sangat 

ramai pembeli. Ketika penulis menanyakan kepada JUL tentang 

bagaimana praktek halālan ṭayyiban (halal dan baik) dalam makanan siap 

saji di warungnya, beliaupun menjawab. 

   “Kami meambil bahan-bahan makanan pakay dimasak ni 

diwadah langganan sudah, jadi sudah tahu inya muslim dan menjual 

yang halal. Dari ayamnya besembalih haja jua menurut Islam, sayur, 

iwak, meambil di pasar subuh. Kami mulai memasak pagi jam 8 

tuntungnya jam 12 an. Kalau bumbunya kami meolah sorang asli 

buatan kami pakay rempah rempah alami ja, kada pakay segala 

bahan-bahan pengawet, pewarna pan. Memasak memang pakay jual 

hari ini ja”.
23

 

   (Kami ambil bahan-bahan makanan untuk dimasak ini di tempat 

langganan, jadi sudah mengetahui bahwa dia itu muslim dan menjual 

yang  halal. Dari mulai ayam yang disembelih juga menurut syariat 

Islam, ayur, ikan diambil di pasar subuh.  Kami mulai memasak pagi 

jam 8 selesai jam 12. Kalau untuk bumbunya kami membuat sendiri 

asli buatan kami menggunakan remppah-rempah alami saja, tidak 

memakai bahan-bahan pengawet dan pewarna. Memasak memang 

digunakan untuk dijual hari ini saja. 

   

  Pemaparan dari JUL diatas menegaskan bahwa dalam praktek 

halālan ṭayyiban dalam makanan yaitu diawali dengan menilai terlebih 

dahulu pedagang yang menjual bahan-bahan yang akan dibelinya. 

Menurutnya penjual itu harus muslim/Islam dan menjual yang halal. 

Adapun untuk bumbu-bumbu masakan diolah secara alami dan 

menggunakan bahan-bahan yang alami. 
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  JUL wawancara dengan penulis sambil melayani pembeli, 

selanjutnya penulis menanyakan apakah dia memahami tentang halālan 

ṭayyiban dalam makanan, dan dia menjawab. 

“Setahu aku halālan ṭayyiban dalam makanan adalah makanan 

yang halal lagi baik. Makanan yang kada diharamkan dalam Islam 

itu haja yang ku jual tu. Makanan yang haram itu kaya daging babi, 

anjing, minuman yang memabukan, ayam yang kada be bismillah 

menyembelihnya. Kalau masalah zat-zat yang kada boleh dipakai itu 

kaya formalin, pengawet yang membahayakan pakai tubuh kita.
24

  

 

(Seperti yang saya ketahui halālan ṭayyiban dalam makanan 

adalah makanan yang halal lagi baik. Makanan yang tidak 

diharamkan dalam Islam itu saja yang saya jual. Makanan yang 

haram itu seperti daging babi, anjing, minuman yang memabukan, 

ayam yang menyembelihnya tidak mengucap bismillah. Kalau 

masalah zat-zat yang tidak diperbolehkan untuk makanan itu seperti 

formalin, pengawet yang membahayakan bagi tubuh kita). 

 

Dari penuturan JUL diatas dijelaskan bahwa halālan ṭayyiban dalam 

makanan adalah makanan yang halal lagi baik. Adapun makanan yang 

diharamkan adalah daging babi, anjing, minuman yang memabukan, ayam 

yang menyembelihnya tidak mengucap bismillah. Sedangkan untuk 

masalah zat-zat yang tidak diperbolehkan untuk makanan itu seperti 

formalin, pengawet yang membahayakan bagi tubuh kita. 

  Demikian hasil wawancara dengan salah seorang pedagang warung 

makan, bapak JUL di pasar blauran Palangka Raya. 

8.  Subjek 8 

 Nama   : AM 

 Umur   : 54 Tahun 

 Pendidikan  : SD 
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 Lama berdagang : 20 Tahun 

 Hari/Tgl wawancara : Jum’at, 10 Juli 2015 

 AM ini adalah seorang pedagang warung makan di pasar blauran 

kota Palangka Raya, dia berasal dari Amuntai Kalimantan Selatan. AM 

sudah lama berjualan makanan di pasar blauran kota Palangka Raya yaitu 

sekitar 20 tahun. Ibu AM orangnya sangat ramah sebelum melakukan 

wawancara beliau mempersilahkan penulis duduk dan menawarkan 

minum. Makanan yang dijual di warung makan ibu AM adalah sop ayam, 

ayam goreng, hati goreng, ayam goreng kalasan, telor goreng dan lain-

lain, 

  Setelah penulis memperkenalkan diri dan meminta izin untuk 

melakukan wawancara dalam penelitian ini, penulis langsung menanyakan 

tentang bagaimana praktek halālan ṭayyiban (halal dan baik) dalam 

makanan siap saji di warungnya, beliaupun menjawab. 

 “Aku berusaha menerapkan halālan ṭayyiban dalam bejualan 

makanan nie, dari mulai bahan-bahan yang ku masak, seperti ayam 

ku ambil ke rumah  langganan bejual ayam potong, kalau iwak, 

sayur, bumbu-bumbu mantah nukar dipasar. Sekira jam 9 masak 

tuntung jam 12, masak sedikit-sedikit sekira habis sehari, besok 

masak lagi, kaya itu setiap harinya.
25

 

 

 (Saya berusaha untuk menerapkan halālan ṭayyiban dalam 

menjual makanan ini, dari mulai bahan-bahan yang saya masak, 

seperti ayam saya ambil ke rumah langganan yang menjual ayam 

potong, kalau ikan, sayur, bumbu-bumbu mentah membeli di pasar. 

Diperkirakan jam 9 memasak dan selesai jam 12, masak sedikit 

untuk cukup satu hari, besok saya masak lagi, seperti itu setiap 

harinya). 
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Pemaparan dari ibu AM di atas dapat diungkapkan bahwa dalam 

praktek halālan ṭayyiban (halal dan baik) dalam makanan siap saji di 

warungnya ibu AM berusaha menerapkan halālan ṭayyiban (halal dan 

baik) dalam makanan, bahan-bahan yang dimasak diambil dipasar 

sedangkan untuk ayam sudah berlangganan di rumah ayam potong sendiri. 

Dengan memulai memasak jam 9 pagi, memasak diperkirakan habis untuk 

satu hari. 

 Selanjutnya penulis menanyakan kepada ibu AM apakah dia 

memahami tentang halālan ṭayyiban dalam makanan. 

“Menurut aku lah halālan ṭayyiban dalam makanan adalah 

makanan yang boleh kita makan, halal menurut agama. Sebagai 

orang yang bejualan makanan ne aku memang harus memperhatikan 

kehalalan makanan yang ku jual, kada boleh segala berlaku curang 

atau membongoli orang lain yaitu pembeli. Rancak ae mendengar 

ceramah di yasinan tentang makanan yang halal dan yang haram, 

kita harus memakan makanan yang halal yang disyariatkan oleh 

agama. Pasti menurut agama yang dibolehkan tu ada baiknya 

didalamnya. Kalo segala zat-zat yang dilarang kaya pengawet tahu 

haja rajin menonton di tv diberita segala orang keracunan habis 

memakan makanan yang beformalin. InsyaAllah makanan yang ku 

jual kadada pakay itu.
26

 

 (Menurut saya, halālan ṭayyiban  dalam makanan adalah 

makanan yang boleh kita makan atau halal menurut agama (Islam). 

Sebagai orang yang berdagang makanan yang saya jual, saya tidak 

boleh berlaku curang atau membodohi orang lain yaitu pembeli. 

Sering mendengarkan ceramah agama di yasinan tentang makanan 

yang halal dan makanan yang haram, kita harus memakan makanan 

yang halal yang disyariatkan oleh agama. Apa yang menurut agama 

diperbolehkan untuk dimakan pasti ada kebaikkan didalamnya. 

Adapun untuk zat-zat yang yang dilarang seperti pengawet mengerti 

saja sering saya menonton televisi di acara berita seperti orang 

keracunan setelah memakan makanan yang berformalin. insyaAllah 

makanan yang saya jual tidak menggunakan itu). 

 

                                                           
26

Wawancara dengan pedagang warung makan AM pada tanggal 10-07-2015. 



 
 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman tentang halālan ṭayyiban dalam makanan oleh ibu AM adalah 

makanan yang boleh untuk dimakan dan juga halal menurut agama 

(Islam). Dia menyadari bahwa sebagai seorang pedagang makanan harus 

memperhatikan kehalalan makanan yang dijual, tidak boleh berlaku curang 

atau membodohi orang. Menurut penuturannya pemahaman ini 

diperolehnya dari mendengar ceramah di pengajian atau yasinan. Adapun 

pemahamannya tentang zat-zat yang dilarang atau membahayakan dalam 

makanan seperti pengawet diperolehnya dari menonton berita di televisi. 

 Demikian hasil wawancara dengan ibu AM salah satu pedagang 

makanan siap saji di pasar blauran Palangka Raya. 

9.  Subjek 9 

 Nama   : DA 

 Umur   : 52 Tahun 

 Pendidikan  : SMA 

 Lama berdagang : 6 Tahun 

 Hari/Tgl wawancara : Sabtu, 11 Juli 2015 

 Penulis mengadakan wawancara dengan Ibu DA disaat pembeli 

sedang sepi. Ibu DA berasal dari Kalimantan Selatan dan semenjak 

berjualan beliau menetap di kota Palangka Raya. Makanan yang dijual di 

warung makan ibu DA adalah ayam goreng kalasan+lalapan, masakan 

ikan, mie goreng, mie kuah, soto, sop.  



 
 

   Pertama kali penulis menanyakan tentang bagaimana praktek 

halālan ṭayyiban (halal dan baik) dalam makanan siap saji di warungnya, 

beliaupun menjawab. 

“Untuk makanan yang aku jual ini, bahannya kaya ayam diambil 

dengan papatuhan jua sudah, orang kita jua. Nah amun iwak lawan 

segala sayurnya menukar di pasar besar. Memasak jam 10 an pagi tu 

gasan jual malam ini. Kalo segala bumbunya olahan surang jua 

pakay rempah-rempah alami buatan surangan. Bahan makanan 

datang langsung dimasak pakay hari ini, besok bemasak lagi. Kalo 

untuk minuman teh gen pakay teh celup tu ja, kada segala pakay 

pewarna”.
27

 

 

(Untuk makanan yang saya jual ini, bahannya seperti ayam 

diambil dari langganan dari dulu, orang kita juga (Islam). Nah, kalau 

ikan sama sayurannya membeli di pasar Besar. Memasak sekitar jam 

10 pagi untuk dijual malam ini. Kalau untuk bumbunya buatan 

sendiri menggunakan rempah-rempah alami buatan sendiri. Bahan 

makanan datang langsung dimasak untuk hari ini, kalau untuk besok 

memasak lagi. Kalau untuk minuman teh saya menggunakan teh 

celup saja, tidak menggunakan bahan pewarna). 

 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden ibu DA 

diatas menunjukan bahwa dalam praktek halālan ṭayyiban dalam 

makanan, ibu DA memasak menggunakan bahan-bahan atau rempah-

rempah yang alami. Adapun untuk bahan utama untuk ayam diambil dari 

langganan yang sudah dikenal baik dari dahulu. Untuk ikan dan sayuran 

dibeli di pasar Besar. Untuk memasak ibu DA menggunakan rempah-

rempah buatan sendiri, di masak dari pagi jam 10 untuk dijual pada malam 

harinya. Sedangkan untuk minuman ibu DA menggunakan teh celup tanpa 

zat pewarna. 
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 Selanjutnya penulis menanyakan apakah ibu DA memahami tentang 

halālan ṭayyiban dalam makanan. 

“Menurut pemahaman aku, halālan ṭayyiban dalam makanan 

adalah makanan yang halal yang baik. Kalo aku bejualan makanan ni 

yang halal-halal ja, kaya ayam, hintalu, iwak, amun yang kada halal 

kada bulih dijual ya kaya babi. Aku bujur-bujur memakai rempah-

rempah yang alami haja kadada segala memakai yang zat-zat kada 

boleh. Jadi aku hati-hati ja dalam bejualan makanan ne, supaya kada 

merugikan orang”.
28

 

 

(Menurut pemahaman saya, halālan ṭayyiban dalam makanan 

adalah makanan yang halal lagi baik. Kalau saya berjualan makanan 

ini yang halal-halal saja, seperti ayam, telur, ikan, kalau yang tidak 

halal tidak boleh dijual seperti babi. Saya benar-benar menggunakan 

rempah-rempah yang alami saja tidak memakai zat-zat yang tidak 

dibolehkan. Jadi, saya hati-hati saja dalam berjualan makanan ini, 

supaya tidak merugikan orang). 

Dari hasil wawancara diatas, subjek menjelaskan pemahamannya 

tentang tentang halālan ṭayyiban dalam makanan yaitu makanan yang 

halal lagi baik. Menurut penuturannya makanan yang halal seperti 

makanan yang dijualnya yaitu ayam, telur, ikan sedangkan yang tidak halal 

yaitu daging babi. Rempah-rempah masakan  ibu DA menggunakan 

rempah-rempah yang alami dan menghindari penggunaan zat yang 

dilarang. 

 Demikian hasil wawancara dengan salah seorang pedagang di 

warung makan pasar Blauran Palangka Raya. 

10. Subjek 10 

  Nama   : NH 

Umur   : 40 Tahun 

Pendidikan  : SMA 
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Lama berdagang : 8 Tahun 

Hari/Tgl wawancara : Minggu, 12 Juli 2015 

 NH adalah pedagang warung makan di pasar blauran kota Palangka 

Raya, dia berjualan sudah 8 tahun lamanya. NH berasal dari Kalimantan 

Selatan dan sekarang menetap di kota Palangka Raya. Pada mulanya NH 

berjualan makanan karena membantu keluarganya. Namun setelah 

memiliki modal sendiri, NH membuka warung makanan sendiri. Makanan 

yang dijual di warung makan NH adalah Ikan pepes, ayam goreng 

kalasan+lalapan, ikan goreng, mie goreng, mie kuah soto, sop.  

 Wawancara kepada NH setelah warung makan mulai sepi pembeli. 

Kemudian penulis memulai wawancara dengan menanyakan kepada 

NH tentang bagaimana praktek halālan ṭayyiban (halal dan baik) 

dalam makanan siap saji di warungnya, beliaupun menjawab. 

“Aku bejualan sudah betahun-tahun, memasak surang dari pagi 

pakay jual malam, kaya itu tiap hari. Dari bahan-bahan iwak, ayam 

yang kutukar lawan saudara surang jua. Rempah-rempah atau bumbu 

meolah surang, kaya sop, bumbu-bumbu masak iwak. Amun segala 

pengawet tu kada pakai, apa yang diawetkan aku masak sedikit ja. 

Mewarnai kuning segala pakai kunyit tu haja”.
29

 

(Saya berjualan sudah bertahun-tahun, memasak sendiri dari 

pagi untuk dijual malam hari, seperti itu setiap harinya. Dari bahan-

bahan ikan, ayam yang saya beli dengan saudara sendiri juga. 

Rempah-rempah atau bumbunya membuat sendiri, seperti sup, 

bumbu-bumbu untuk memasak ikan. Kalau untuk pengawet itu tidak 

dipakai, apa yang diawetkan saya masak sedikit saja. Pewarna 

kuning untuk makanan saya gunakan kunyit saja). 

 

Dari hasil wawancara penulis dengan subjek NH menunjukan bahwa 

praktik halālan ṭayyiban dalam makanan diterapkannya sejak awal 
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berdagang. Memilih bahan-bahan makanan seperti ikan dan ayam yang 

dibelinya dengan saudara. Sedangkan untuk rempah-rempah atau 

bumbunya membuat sendiri. Selanjutnya ibu NH menjelaskan bahwa sama 

sekali tidak menggunakan pengawet dan pewarna pun hanya menggunakan 

kunyit. 

 Selanjutnya penulis bertanya kepada ibu NH tentang apakah NH 

memahami tentang halālan ṭayyiban dalam makanan. 

“Halālan ṭayyiban dalam makanan adalah makanan yang 

dibolehkan atau yang kada diharamkan dalam agama Islam. Dalam 

bejualan makanan ini aku berusaha menerapkan yang namanya 

halālan ṭayyiban, namanya makanan ini kujual gasan makan orang 

ya aku harus bertanggung jawab, supaya hidupku betambah berkah, 

karena hasilnya gasan membari makan keluarga. Jadi aku kada 

handak memdustai orang atau membongoli orang. Kalo makanan 

yang baik tu yang kada merugikan orang meolah penyakit pakay 

orang. Segala pengawet tu kan bahaya”.
30

 

 

(Halālan ṭayyiban dalam makanan adalah makanan yang 

diperbolehkan atau yang tidak diharamkan dalam agama Islam. 

Dalam berjualan makanan ini saya berusaha menerapkan yang 

namanya halālan ṭayyiban, namanya makanan ini saya jual untuk 

makan orang, yang saya harus bertanggung jawab, supaya hidup 

saya bertambah berkah, karena hasilnya untuk memberi makan 

keluarga. Jadi saya tidak mau membohongi orang atau membodohi 

orang. Kalau makanan yang baik itu yang tidak merugikankan orang 

yang membuat penyakit untuk orang, seperti pengawet itukan 

berbahaya). 

 

 Dari pemaparan responden di atas, responden memahami tentang 

halālan ṭayyiban dalam makanan yang menurutnya adalah makanan yang 

diperbolehkan atau makanan yang tidak diharamkan dalam Islam. Lebih 

lanjut dia menjelaskan bahwa dalam menjual makanan dia harus 
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bertanggung jawab atas makanan yang dijual supaya hidupnya mendapat 

berkah. 

 Demikian hasil wawancara dengan salah seorang responden 

pedagang makanan siap saji di pasar blauran kota Palangka Raya. 

 

11. Subjek 11 (Informan) 

Nama : AB 

Umur  : 35 Tahun 

Pendidikan : SMA 

Hari/Tgl wawancara : Sabtu, 24 Oktober 2015 

 AB adalah seorang konsumen yang sudah menjadi pelanggan di 

warung makan MS. AB merupakan warga Palangka Raya asli yang 

kebetulan pada hari Sabtu 24 Oktober 2015 tepatnya pada pukul 19.00 

sedang makan di warung MS.  

 Setelah mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dan 

izin dari pemilik warung makan, penulis langsung menanyakan kepada 

informan, apakah menurut bapak, makanan yang bapak makan di warung 

MS ini sudah memenuhi kategori halal dan baik? AB pun menjawab: 

 “Saya ini sering makan di warung bapak MS ini, kebetulan saya 

memang termasuk pelanggan disini. Kalau belanja bersama keluarga 

di Pasar Blauran ini, makannya saya selalu disini. Kebetulan 

memang sudah cukup mengenal baik bapak MS ini. Mengenai 

makanan halal dan baik yang dijual bapak MS saya percaya kalau 

bapak MS ini sudah menjual makanan yang halal dan baik tentunya, 

karena beliau ini seorang muslim yang memang sangat ditekankan 

untuk menjual yang halal seperti ayam dan ikan ini kan halal-halal 



 
 

saja. Sedangkan untuk kebersihan makanan saya lihat sudah cukup 

bersih, enak dan baik, oleh karena itu saya selalu makan disini”.
31

 

 

 Dari penuturan AB di atas menunjukan bahwa dia merupakan 

pelanggan yang sering makan di warung MS. Dia sangat percaya terhadap 

makanan yang dijual oleh MS tersebut sudah masuk kategori halal dan 

baik. 

12. Subjek 12 (Informan) 

Nama : RU 

Umur  : 28 Tahun 

Pendidikan : SMA 

Hari/Tgl Wawancara : Sabtu, 24 Oktober 2015 

 RU merupakan salah satu konsumen di warung makan tradisional di 

Pasar Blauran kota Palangka Raya. RU warga asli kota Palangka Raya 

yang sering belanja di Pasar Blauran. Setelah penulis memperkenalkan diri 

dan dipersilahkan untuk melakukan wawancara, penulis langsung 

menanyakan kepada RU, apakah menurut bapak, makanan yang bapak 

makan di warung makan pasar Blauran ini sudah memenuhi kategori halal 

dan baik? RU pun menjawab: 

“saya memang sering makan di warung makan pasar Blauran ini, 

bahkan sebagian warung makan di sini pernah saya beli, bukan cuma 

satu warung makan saja, menurut saya disini terjamin saja 

kehalalannya, makanan nya makanan tradisional dan bumbunya pun 

yang digunakan bumbu tradisional, bahkan yang saya ketahui disini 
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 Wawancara dengan konsumen/pelanggan warung makan MS pada tanggal  24-10-

2015. 



 
 

penjualnya mayoritas muslim, insyaAllah yang dijualnya juga yang 

halal dan baik”.
32

 

 Menurut pemaparan informan di atas menunjukan bahwa beliau 

percaya pada makanan yang dijual oleh para pedagang di warung makan 

tradisional pasar Blauran tersebut, oleh sebab itu beliau sudah menjadi 

pelanggan yang sering makan di warung tradisional tersebut. 

13. Subjek 13 (Informan) 

Nama : KAR 

Umur  : 43 Tahun 

Pendidikan : SMP 

Hari/Tgl Wawancara : Minggu, 25 Oktober 2015 

 KAR adalah pedagang ayam potong di Pasar Besar Kota Palangka 

Raya. Beliau sudah berdagang ayam potong sejak tahun 2006 hingga 

sekarang. Pekerjaan ini dilakukannya setiap harinya. Menurut penuturan 

ibu JUM pedagang warung makan di Pasar Blauran Kota Palangka Raya 

beliau berlangganan ayam potong dengan bapak KAR ini. 

 Setelah memperoleh izin dan mendapatkan kesempatan untuk 

wawancara penulis langsung menanyakan kepada KAR, kebetulan saat 

penulis melakukan wawancara KAR sedang melayani pembeli. Dimana 

biasanya bapak KAR mengambil ayam potong yang dijual ini? 

 “saya kebetulan sudah berlangganan lama dengan teman saya yang 

memiliki usaha rumahan ayam potong, jadi saya mengambil ayam 
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ini langsung dari rumahnya dan sudah bersih sehingga saya disini 

tinggal menjualnya saja”.
33

 

Penulis melanjutkan lagi pertanyaan kepada bapak KAR, bagaimana 

dengan proses penyembelihan ayam potong ini? Bapak KAR menjawab: 

“sepengetahuan saya, ayam ini dipotong atau disembelih sesuai 

dengan cara penyembelihan dalam Islam, karena sebagai seorang 

yang beragama Islam memang ada aturannya, bukan hanya asal 

potong saja. Alhamdulillah usaha ayam potong langganan saya ini 

memang orang kita (orang beragama Islam) jadi sudah mengetahui 

dan memahami cara penyembelihan ayam secara Islam. Dan juga 

kewajiban saya untuk menjual ayam potong yang disembelih sesuai 

aturan Islam. 

 

Selanjutnya penulis bertanya lagi kepada bapak KAR, apakah bapak 

juga memiliki pelanggan dalam menjual ayam potong ini? 

“Alhamdulillah karena saya sudah cukup lama berdagang ayam 

potong disini makanya pelanggan saya juga banyak, sebagian besar 

adalah pedagang  warung makan yang memang banyak memerlukan 

ayam sebagai bahan utamanya. Karena mereka juga setiap hari 

memerlukan ayam potong jadi saya juga setiap harinya menjual 

ayam potong disini.
34

 

 

Selanjutnya penulis memastikan dengan menanyakan apakah ibu 

JUM merupakan salah satu pelanggan bapak KAR, beliaupun menjawab: 

“Ibu JUM itu memang salah satu pelanggan saya, dia memang 

sehari-hari membeli ayam di sini di tempat saya, bahkan sudah 

bertahun-tahun juga, saya sudah mengenal baik ibu JUM itu, dia 

berjualan makanan pada malam hari di Pasar Blauran”. 

 

Melihat dari pemaparan informan diatas bahwa memang benar salah 

satu pelanggan ayam potongnya adalah pedagang warung makan 

tradisional di Pasar Blauran kota Palangka Raya. 
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14. Subjek 14 (Informan) 

      Nama : PA 

      Umur : 39 Tahun 

      Pendidikan : SMA 

      Hari/Tgl Wawancara : Minggu, 25 Oktober 2015 

 PA adalah seorang pedagang ayam potong di Pasar Besar Kota 

Palangka Raya. Beliau sudah berdagang sejak tahun 2005, kira-kira sudah 

10 tahun lamanya. Menurut penuturan ibu RA pedagang warung makan di 

Pasar Blauran Kota Palangka Raya beliau berlangganan ayam potong 

dengan bapak PA ini. 

 Setelah mendapat izin melakukan wawancara, penulis langsung 

bertanya dimana biasanya bapak memperoleh ayam potong ini? Beliaupun 

menjawab: 

“Saya ini mendatangkan langsung ayam ini dari rumah ayam potong 

keluarga saya, jadi saya dipasar ini tinggal menjualnya kepada 

pembeli khususnya pelanggan saya yang setiap  harinya membeli 

ayam disini. Mereka memerlukan ayam potong biasanya ada yang 

untuk dimasak sendiri atau untuk bahan masakan yang akan dijual. 

Biasanya para pedagang makanan yang banyak berlangganan ayam 

potong ditempat saya, mereka datang setiap hari untuk mengambul 

ayam disini”.
35

 

 

Penulis melanjutkan lagi pertanyaan kepada bapak PA, apakah bapak 

mengetahui bagaimana dengan proses penyembelihan ayam potong ini? 

Bapak PA pun menjawab: 
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“kalau mengenai proses penyembelihan ini, ya disembelih secara 

Islam, mengucapkan bismilah juga sebelum memotongnya. Karena 

usaha ayam potong ini kan memang usaha punya keluarga saya, 

orang Islam juga jadi sudah seharusnya disembelih seperti yang 

dianjurkan dalam Islam”. 

 

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan untuk memastikan 

apakah RA merupakan pelanggan bapak PAR? Beliaupun menjawab: 

“Iya saya sangat mengenal ibu RA itu, kebetulan dia setiap harinya 

mengambil ayam disini, dia salah satu pelanggan ayam potong 

ditempat saya. RA ini adalah salah satu pedagang makanan yang 

memang sangat memerlukan ayam sebagai bahan masakannya. 

Sepengetahuan saya dia memiliki warung makan di Pasar 

Blauran”.
36

 

 

 Berdasarkan penuturan informan PAR di atas menunjukan bahwa 

beliau memang adalah penjual ayam potong dan salah satu pelanggannya 

adalah ibu RA pedagang warung makan di Pasar Blauran Kota Palangka 

Raya. 

C. Analisis dan Pembahasan 

1. Praktek Halālan Ṭayyiban Makanan Siap Saji oleh Pedagang Warung 

Makan Tradisional di Pasar Blauran Kota Palangka Raya 

 Perlu disadari bagaimanapun dalam dunia usaha (bisnis) mau tidak 

mau akan muncul masalah-masalah etis dan masalah-masalah etis itu 

sudah barang tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Terlebih lagi secara 

realitas, dunia usaha di tanah air masih memandang etika bisnis sebagai 

sesuatu yang asing, yang sulit ditempatkan kedalam dunia bisnis sehari-

hari. Maraknya beredar makanan yang menggunakan daging celeng (babi) 

untuk mengelabui konsumen serta penggunaan zat tambahan, baik untuk 

                                                           
36

 Wawancara dengan pedagang ayam potong  bapak PApada tanggal  25-10-2015. 



 
 

penyedap, pengawet, pewarna dan lain sebagainya adalah merupakan 

salah satu contoh yang ikut memperkuat permasalahan dalam dunia 

usaha. 

 Dalam Islam tuntunan bekerja adalah merupakan sebuah 

keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa 

terpenuhi. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain 

melalui aktivitas bisnis sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah 

SAW, sejak beliau masih muda. Hanya saja beliau dalam berbisnis benar-

benar menerapkan standar moral yang digariskan dalam al-Qur’an.
37

 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis baik dari hasil pengamatan 

maupun wawancara ternyata semua pedagang di warung makan yang 

dijadikan responden telah menerapkan dan mempraktekkan prinsip 

halālan thayyiban (halal dan baik) pada makanan siap saji yang mereka 

olah atau masak. 

 Praktek halālan thayyiban dalam makanan oleh para pedagang di 

warung makan tradisional pasar blauran kota Palangka Raya digambarkan  

dari awal pedagang memilih bahan makanan, pengolahannya serta cara 

menyajikannya. Menurut mereka pemilihan bahan makanan harus sesuai 

dengan ketentuan atau kriteria halālan thayyiban dalam agama Islam, 

kemudian dalam pengolahannya mereka masak sendiri dengan resep 

tradisional atau sesuai kebiasan yang dilakukan secara turun temurun. 

Begitu juga dengan penyajiannya yang cukup bersih dan rapi sehingga 
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menggugah para pembeli untuk memakannya. Hal ini juga diperkuat oleh 

pernyataan pihak-pihak informan yang penulis temukan di lapangan, 

seperti beberapa pedagang ayam potong dan juga konsumen atau 

pelanggan yang sering makan di warung makan tradisional Pasar Blauran 

Kota Palangka Raya. 

 Dalam praktik halālan thayyiban pedagang makanan siap saji di 

warung tradisional pasar blauran kota Palangka Raya, menurut responden 

MS, VW, dan JUL mereka sama-sama mengambil bahan mentah dengan 

langganan di Pasar Subuh, mulai dari ayam, ikan dan sayur-sayurannya. 

Menurut penuturan MS, VW dan JUL ayam diambil di pasar subuh 

dengan langganan dari awal sehingga mereka sudah tahu dan mengenal 

pen jual tersebut dengan baik. Adapun respoden lainnya mengakui bahwa 

bahan masakan seperti sayuran, ikan dan lainnya dibeli di tempat 

langganan sedangkan ayam diambil langsung dari langganan yang sudah 

memiliki usaha rumah ayam potong. Selain bahan utama makanan 

tersebut, rempah-rempah atau bumbu-bumbu masak yang mereka gunakan 

merupakan bahan-bahan alami sesuai dengan resep yang diajarkan oleh 

orang tua terdahulu. Semua bahan mereka beli diwarung yang kemudian 

diolah sendiri tanpa menggunakan bumbu yang sudah siap pakai. Dari 

praktik yang dilakukan oleh para pedagang sendiri dimana masakan 

menggunakan bumbu atau resep masakan yang alami dan makanan 

dimasak untuk satu hari saja mengindikasikan bahwa mereka menjauhi 



 
 

bahan atau zat-zat yang berbahaya untuk digunakan dalam makanan, 

karena mereka juga sangat menyadari akan bahayanya zat tersebut. 

 Adapun hal yang menguatkan pendapat dari para pedagang makanan 

siap saji yang telah mempraktekkan halālan ṭayyiban di atas, penulis 

mencari informan tambahan yakni beberapa pedagang ayam potong dan 

juga pelanggan yang sering makan di warung makan. Menurut pengakuan 

dari AB dan RU sebagai pelanggan makanan siap saji di warung 

tradisional tersebut memang sudah menerapkan halālan ṭayyiban yakni 

dimana makanan yang dijual tersebut sudah memenuhi kriteria halal dan 

baik karena mereka sudah cukup mengetahui dan mengenal lama para 

pedagang tersebut sehingga mereka mau bahkan menjadi pelanggan di 

warung makan tersebut. Sedang kan untuk meyakinkan bahwa ayam yang 

digunakan sebagai bahan utama dalam masakan para pedagang  sudah 

termasuk kriteria halal dan baik dan sudah disembelih sesuai dengan 

syariat Islam, penulis melakukan observasi dan wawancara secara 

langsung kepada para pedagang ayam potong yang menjadi langganan 

oleh pedagang warung makan di pasar Blauran tersebut. Menurut 

pengakuan KAR dan PA pedagang ayam potong di Pasar Blauran bahwa 

memang benar salah satu pelanggan dari ayam potong mereka adalah 

pedagang warung makan di Pasar Blauran tersebut. Mereka juga 

menjelaskan bahwa ayam potong yang mereka jual sudah disembelih 

sesuai dengan aturan Islam. 



 
 

 Berdasarkan praktek halālan ṭayyiban dalam makanan yang sudah 

diterapkan oleh para pedagang sesuai dengan etika yang seharusnya 

dijalankan oleh seorang pengusaha muslim. Pedagang muslim bukan saja 

memahami tentang halālan ṭayyiban dalam makanan tetapi juga harus 

menerapkan dalam praktiknya secara benar sehingga tidak banyak 

merugikan konsumen, terlebih lagi konsumen muslim yang sudah menjadi 

kewajiban untuk mengkonsumsi yang halal saja. 

 Sebagaimana Islam secara khusus mengajak orang yang beriman, 

dengan ayat berikut: 

  

   

   

    
     
   

  
   
     
    

      
    

 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang 

baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada 

Allah, jika benar-benar 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 Dia tidak menginginkannya dan tidak 

(pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.(QS. Al Baqarah ayat 172-173).
38
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 Dalam ajakan ini Allah SWT menyuruh mereka untuk menyantap 

sesuatu yang baik dari rezeki yang telah diberikan kepada mereka, supaya 

mereka bersyukur sebagai ekspresi terima kasih atas nikmat tersebut. 

Allah SWT juga menjelaskan bahwa Allah SWT tidak mengharamkan 

kecuali kepada empat aspek diatas yang disebutkan.
39

 

 Mengacu pada pemikiran as-Syatibi, bahwa kebutuhan dasar 

manusia harus mencakup lima hal, yaitu terjaganya kehidupan beragama, 

terpeliharanya jiwa, terjaminnya berkreasi dan berpikir, terpenuhinya 

kebutuhan materi dan keberlangsungan meneruskan keturunan. Maka 

orientasi yang dibangun dalam melakukan produksi dalam hal ini 

pedagang makanan adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh setiap 

pelaku ekonomi muslim dalam mengarahkan kegiatan produksinya untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia yang lima tersebut. Gambaran diatas 

memberikan pemahaman pada kita bahwa orientasi yang  ingin dicapai 

oleh proses produksi menjangkau pada aspek yang universal dan 

berdimensi spiritual. Ini lah yang menambah keyakinan akan 

kesempurnaan ajaran Islam yang tertulis dalam QS. al-Maidah ayat 3.
40
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Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 

(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang 

tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam 

binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan 

(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan 

(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, 

(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada 

hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) 

agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan 

takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk 

kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 

dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang 

siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.(QS. al-Maidah; 3).
41

 

 

 Secara global, binatang yang diharamkan ada 4 jenis, yaitu: 

a. Haramnya bangkai 

b. Haramnya darah yang mengalir 

c. Daging babi 
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d. Binatang yang disembelih dengan selain nama Allah SWT.
42

 

 Tujuan pedagang dalam pandangan ekonomi Islam adalah 

mashlahah maximize, mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan 

usaha lain tidak dilarang sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan 

hukum Islam, hal inilah yang tercantum dalam rancang bangun ekonomi 

Islam dimana salah satunya adalah ma’ad atau return. Namun, keuntungan 

yang dicari bukanlah keuntungan yang eksploitatif yang bertujuan untuk 

mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menetapkan keuntungan 

jauh diatas keuntungan normal. Seorang produsen muslim akan berupaya 

mencari keuntungan yang mampu memberikan kemaslahatan tidak hanya 

bagi dirinya sendiri, namun juga bagi lingkungan sekitar termasuk 

konsumen.
43

 Salah satu nilal-nilai Islam dalam produksi adalah 

menghindari jenis dan proses produksi  yang diharamkan dalam Islam, 

meskipun produksi barang yang diharamkan dalam Islam mampu 

memberikan keuntungan yang lebih tinggi.
44

Perilaku seorang produsen 

muslim memiliki batasan syariat yang tidak boleh dilanggar, seperti 

larangan memproduksi barang yang haram. 

 Kepuasan yang optimal bagi bagi seorang konsumen dicapai dengan 

proses yang benar atau sesuai syariah. Artinya barang yang dikonsumsi 

baik sumbernya maupun zatnya adalah barang yang halal dan baik. 

Demikian sebaliknya sebagai seorang produsen atau pengusaha dalam hal 
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ini pedagang yang menjual makanan siap saji setiap proses produksi 

keuntungan yang diharapkan harus berdasarkan input, proses output dan 

outcome yang sesuai tuntunan syariah yang tidak membawa kerugian atau 

kemudharatan bagi pihak lain, baik untuk didunia maupun untuk 

kehidupan akhirat.
45

 

 Dapat terlihat masing-masing subjek dalam penelitian ini berusaha 

menjaga dan menjamin makanan yang mereka jual itu halal dan baik. 

Menurut  penuturan para subjek bahan makanan yang mereka pilih 

semuanya sudah masuk kriteria halal sedangkan untuk memasaknya 

mereka lakukan sendiri dengan resep turun temurun. Mengolah makanan 

dengan memperkirakan laku dijual untuk satu hari sedangkan untuk 

makanan yang dijual besok mereka masak kembali besok harinya, hal ini 

mereka praktekkan sejak awal mereka berdagang. Sedangkan untuk zat-zat 

yang dilarang penggunaannya dalam makanan seperti, boraks,formalin dan 

pewarna tekstil sangat dihindari. 

2. Pemahaman Pedagang Warung Makan Tradisional di Pasar Blauran 

Kota Palangka Raya Terhadap Halālan Ṭayyiban Pada Makanan Siap 

Saji 

 Islam merupakan agama yang kaffah (sempurna) yang tidak hanya 

memandang kehidupan secara akhirat (ibadah) saja, tetapi juga adanya 

pandangan terhadap kehidupan atau kegiatan duniawi. Oleh sebab itu 

Islam tidak hanya agama yang bersifat transedental yakni yang mengatur 
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hubungan manusia dengan Allah akan tetapi juga hubungan kemanusiaan 

seperti ekonomi, bisnis dan sosial. 

 Islam memerintahkan kepada umat manusia yang dijadikan sebagai 

khalifah di bumi, hendaknya mempunyai tanggung jawab dalam segala 

aspek kehidupannya, baik secara individual maupun dalam berorganisasi. 

Hendaknya setiap usaha atau praktek jual beli memiliki etika atau aturan-

aturan yang sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. 

 Dalam dimensi Al-Qur’an, orang beriman bukanlah penghuni 

masjid, pertapa dan biarawan, tapi seorang pekerja yang tangguh dan rajin, 

meski rutinitas duniawi mereka tidak sampai melenakan mereka sehingga 

lupa pada kewajiban agama.
46

  

 Pemahaman ialah 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.
47

 Pemahaman ini sangat diperlukan terutama 

pemahaman tentang halālan ṭayyiban. Karena apabila kita memiliki 

pemahaman tentang apa yang ingin kita lakukan, berkaitan dengan 

penerapan  halālan ṭayyiban dalam makanan pasti akan lebih mudah 

dalam menerapkan ketentuan tersebut. Oleh karenanya pemahaman 

terhadap halālan ṭayyiban dapat diakatakan sebagai motivasi pendorong 

dan kesadaran seseorang terkhusus pedagang makanan dalam 
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mempraktikan atau menerapkan halālan ṭayyiban dalam makanan siap saji 

yang mereka jual. 

 Apa yang diungkapkan oleh para pedagang mengenai pemahaman 

tentang halālan ṭayyiban dalam makanan sesuai dengan apa yang 

dijelaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah. Makanan yang halal adalah 

makanan yang diperbolehkan dalam syariat Islam untuk dimakan. 

Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang tidak mengandung 

hal-hal yang berbahaya bagi tubuh seperti formalin, boraks dan pewarna 

tekstil. Adapun kriteria halālan ṭayyiban dalam makanan yaitu: 

a. Kategori minuman 

 Ada dua kategori minuman yaitu memabukkan seperti khamr dan 

sejenisnya haram dikonsumsi, meskipun sedikit, baik sebagai obat 

maupun karena kehausan. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Maidah 

ayat 90. 

  

  

  

  

   

 …      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan…”(QS. al-

Maidah ayat 90)
48

 
 

   Adapun minuman yang tidak memabukkan bila berupa barang 

najis, seperti darah, maka mengonsumsinya haram kecuali untuk 
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berobat. Termasuk pula air yang terkena najis, air seni dan sejenisnya, 

ia tidak haram diminum untuk sekedar melepas rasa haus dalam kondisi 

darurat. Sedangkan mengetahui makanan yang halal dan haram 

merupakan kewajiban yang sangat ditekankan.
49

 

b. Kategori makanan 

 Aturan halal-haram tidak hanya terbatas pada minuman tetapi juga 

pada makanan. Pada dasarnya seluruh makanan yang baik dan 

bermanfaat dapat dikonsumsi dan halal bagi umat Islam. Hanya sedikit 

makanan yang diharamkan dibanding jumlah makanan yang dihalalkan. 

Pemberlakuan haram atas sejumlah jenis makanan pun mengandung 

maksud-maksud baik bagi orang yang memakannya.
50

  

 Makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, yakni 

memakannya tidak dilarang oleh agama. Makanan haram ada dua 

macam yaitu yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah 

dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan 

yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan dan digunakan. 

Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini.
51

 

 Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islami bahwa setiap pelaku 

ekonomi  selalu ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya. 

Kandungan maslahah terdiri dari manfaat dan berkah yang dihasilkan 

dari kegiatan konsumsi. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu 
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kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik 

atau psikis atau material. Di sisi lain, berkah akan diperolehnya ketika 

ia mengonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. 

Mengonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah, 

karenanya memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan 

sebagai berkah dari barang atau jasa yang telah dikonsumsi. Sebaliknya, 

konsumen tidak akan mengonsumsi barang-barang atau jasa yang 

haram karena tidak mendatangkan berkah. Mengonsumsi yang haram 

akan menimbulkan dosa yang pada akhirnya akan berujung pada siksa 

Allah. Jadi mengonsumsi yang haram justru memberikan berkah 

negatif.
52

 

 Kegiatan produksi atau konsumsi adalah sebuah mata rantai yang 

saling berkaitan dan tidak bisa saling dilepaskan. Jika konsumen 

mengonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan maslahah, maka 

produsen akan memproduksi barang dan jasa yang dapat memberikan 

maslahah. Jadi, produsen dan konsumen memiliki tujuan yang sama, 

yaitu mencapai maslahah.
53

 Perilaku produsen harus sepenuhnya sejalan 

dengan dengan perilaku konsumen. Misalnya, dalam konsumsi kita 

dilarang untuk memakan atau meminum barang-barang yang haram 

maka secara langsung produsen juga dilarang memproduksi hal yang 

dilarang tersebut. 
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 Jujur adalah modal yang paling berharga dalam semua aspek 

kegiatan manusia. Dengan bermodalkan kejujuran manusia bisa hidup 

tenang senang dan damai. Dalam dunia bisnis, salah satu variabel yang 

menentukan keberhasilan adalah kejujuran. Demikian halnya dengan 

barang atau makanan yang diperjualbelikan kejujuran harus selalu 

dikedepankan. Tanpa perilaku jujur usaha yang dibangun akan 

berantakan. Dalam ekonomi Islam berdagang dengan jujur menjadi 

prasarat pertama dan utama. Rasulullah dan para sahabat dalam 

berdagang adalah penuh dengan kejujuran. Bila ada salah satu barang 

yang cacat, walaupun cacat itu tersembunyi, harus disampaikan kepada 

calon pembeli secara terbuka (transparan).
54

 

 Baik penjual maupun sebagai pembeli haruslah memiliki budi yang 

mulia, sehingga barang dagangan menjadi laris, dan semua mitra 

dagang menjadi senang. Adapun beberapa budi mulia sebagai penjual 

adalah sebagai berikut: 

1. Sopan santun terhadap calon pembeli untuk mendapatkan simpati 

dan daya tarik langganan. 

2. Berlaku jujur. 

3. Tidak suka menimbun. 

4. Sadar mengeluarkan zakat harta. 

5. Menjauhi kecurangan dalam menakar dan menimbun. 
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6. Sadar sepenuhnya bahwa menjadi pelaku ekonomi sebagai penjual 

yang mulia, sebagai penjual yang tidak melanggar ketentuan Allah 

dan Rasulnya, bahkan dengan ikhlas berusaha untuk 

memperdagangkan barang yang halal, dengan cara halal dan sasaran 

atau tujuan akhir mencari ridho Allah SWT.
55

 

 Konsep etika bisnis dalam Islam tentang halālan ṭayyiban sangat 

dijunjung tinggi.  Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis 

bisnis (akhlaq al islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah 

yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah 

perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya. Dalam 

islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan 

sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunnaturrasul. Pelaku-pelaku 

bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. 

Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam 

mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari. Etika merupakan suatu 

nilai sedangkan bisnis bentuk upaya mencapai nilai lebih, jadi secara 

logika arti dari etika bisnis dipahami adalah pelaksanaan usaha yang 

menerapkan nilai-nilai moral. Sebagaimana pendapat Skinner di dalam 

buku Yusanto mengartikan etika bisnis adalah penerapan etika dalam 

menjalankan kegiatan suatu bisnis dan tujuan bisnis yakni memperoleh 

keuntungan tetapi harus berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.
56
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 Etika memiliki guna yang kompleks dalam bisnis Islam, dalam 

konteks ekonomi dan bisnis, etika tidak hanya menyangkut wawasan dan 

pemahaman tentang norma-norma ekonomi dan pengaturan organisasi 

bisnis, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai relegius yang mengatur 

aspek dan sosial.
57

 

 Al-Qur’an menjelaskan tentang etika jual beli agar menjauhkan yang 

haram dalam jual beli Qs. Al-An’am : 152 

   

   

    

   

  

    

    

  

    

    

    

   

    

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 

yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan 

sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 

memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar 

kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah 

kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan 

penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah 

kepadamu agar kamu ingat.
58

 

 

Pandangan ekonomi syariah yang menjunjung tinggi prinsip 

kesucian (Halalan Ṭayyiban) bukan hanya tertuju  pada nilai dan 

kemanfaatan suatu objek, melainkan juga yang lebih menentukan 
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bagaimana proses yang digunakan untuk memproduksi, mengolah, 

ataukah mendapatkan harta benda itu. Adapun etika bisnis yang harus 

dipegang atau dijalankan oleh kaum muslim adalah sebagai berikut: 

a. Kaum muslim yang berbisnis harus selalu ingat dengan Allah 

b. Barang yang diperdagangkan merupakan barang yang halal 

c. Pelaku bisnis muslim dilarang memalsu dan menipu 

d. Pelaku bisnis jangn menyengsarakan masyarakat 

e. Pelaku bisnis muslim harus jujur
59
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