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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan produk pangan asal hewan terus meningkat 

seiring dengan bertumbuhnya populasi penduduk. Hal ini dikarenakan meningkatnya 

pengetahuan masyarakat akan pentingnya kebutuhan gizi yang berasal dari daging hewan. 

Kondisi ini didasari oleh meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia 

berkorelasi dengan tingginya permintaan daging, khususnya daging ayam. Daging ayam 

memiliki kandungan protein hewani yang terbesar adalah ayam, baik ayam kampung 

maupun broiler. Ditinjau dari segi ekonomis serta ketersediaannya di pasar tradisional dan 

pasar modern, masyarakat pada umumnya memilih untuk membeli daging ayam broiler 

(Sukmawati, Ratna, & Fahrizal, 2018). 

Kasus peredaran produk daging ayam broiler banyak ditemukan tidak sehat, yaitu 

daging yang tidak memenuhi syarat keamanan dan kehalalan pangan. Salah satu penyebab 

peredaran daging yang tidak sehat dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat 

mengenai keamanan dan kehalalan produk pangan. Konsumen cenderung membeli produk 

berdasarkan harga yang murah tanpa melihat kualitas dari daging ayam tersebut sehingga 

mendorong pelaku usaha untuk melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab 

sehingga dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.  

Faktor-faktor penting dalam kemanan pangan produk daging ayam perlu dilihat dari 

mata rantai farm (proses produksi) hingga pascaproduksi. Bahaya/hazard yang berkaitan 

dengan keamanan pangan dapat terjadi pada setiap mata rantai, mulai dari praproduksi, 
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pascaproduksi sampai produk tersebut didistribusikan dan disajikan kepada konsumen. 

Bahaya tersebut meliputi penyakit ternak (ayam), penyakit yang ditularkan melalui pangan, 

serta  cemaran mikroorganisme, toksik dan bahan kimia (Bahri, 2008). Kontaminasi 

mikroorganisme selama proses pemotongan ayam sangat besar (Oliveira et al., 2018) 

Kota Makassar merupakan ibukota Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah penduduk 

terbesar yaitu 1.5 juta jiwa (BPS, 2018) sedangkan Sulawesi Selatan memiliki penduduk 

8.77 juta jiwa (BPS, 2018a). Tingginya jumlah penduduk yang diduga memiliki korelasi 

terhadap tingginya permintaan daging ayam. Jumlah produksi daging ayam broiler Sulawesi 

Selatan tahun 2018 sekitar 57 ribu ton (BPS, 2018). Pemotongan ayam di Kota Makassar 

sebagian besar masih dilakukan secara tradisional dan sarana prasana masih terbatas. 

Pemotongan ayam dengan cara manual, pencabutan bulu ayam dengan memasukkan ke 

dalam wadah berisi air yang dipanaskan. Proses tersebut menghasilkan karkas kemudian 

dipotong dikurangi kepala, kaki, darah, bulu serta organ dalam.  

Rumah Potong Ayam (RPA) terdiri RPA moderen dan RPA tradisional. RPA yang 

baik adalah memproduksi daging ayam yang baik, tidak tercemar mikroba sehingga 

mencegah konsumen dari berbagai penyakit. Tingkat higienis, sanitasi, serta refrigerasi 

rendah yang tidak baik di RPA dapat menjadi sumber cemaran mikroba. Perlengkapan 

standar proses pemotongan yang mesti digunakan RPA tradisional adalah pakaian kerja 

khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup hidung, sepatu boot, kotak pendingin suhu 

3°C - 7°C (SNI 01-6159, 1999). Pokok pemikiran ini yang melatar belakangi munculnya 

proposal penelitian mengenai pola perilaku konsumen terhadap keamanan dan kehalalan 

pangan serta urgensi sertifikasi halal rumah potong ayam (RPA) tradisional di Kota 

Makassar Sulawesi Selatan. 
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Rumusan Masalah 

A. Identifikasi Masalah 

Rumah potong ayam (RPA) tradisional di Kota Makassar sangat berkembang pesat, 

hal ini dikarenakan permintaan kebutuhan daging ayam masyarakat Kota Makassar sangat 

tinggi. Selain itu RPA tradisional banyak dikunjungi oleh konsumen karena menjual produk 

daging yang ekonomis dibanding RPA moderen, pasar moderen, swalayan, dll.  

Tingkat pengetahuan masyarakat terkait kehalalan dan keamanan di Kota Makassar 

masih rendah. Perilaku konsumen cendrung membeli daging ayam harga ekonomis tanpa 

memerhatikan kehalalan dan keamanan produk daging tersebut.  

Harga ekonomis dan terjangkau yang didapatkan dari RPA kadang tidak sebanding 

dengan keamanan dan kehalalan produk daging yang dihasilkan. Keamanan terkait dengan 

higenitas daging ayam yang dihasilkan. Sedangkan, kehalalan terkait dengan perilaku 

karyawan RPA memotong hewan dalam penerapan syariat islam. Dasar untuk menyembelih 

ternak yang halal : 

َُةِقَنخُْنملاَوِ ِهبِ هللاِ ْرَيِغل َِّلُهأ اََموِ رِيزِنخْلاُ ْمحََلو  ُمَّدلاَو ُةَْتَيملا ُمُكَْيلَع َْتمِّرُح   
َِحُبذ اََموْ ُمْتيَّكَذ لاَوُ َةيَِّدَرُتملاَوُ ةَذُوْقَوملاَو اَم الِإُ ُعبَّسلاَ لَكَأ اََموُ ةَحِيطَّن  
َنِيذَّلاَ سَِئيَ ْمَوْيلا   ۗ قْسِفْ ُمكِٰلَذ   ۚ ِمالْزَألاِب اوُمِسْقَتْسَت نَأَو ِبُصُّنلا ىَلَع  

ُْمكَنِيدْ ُمكَلُ ْتَلمْكَأَ ْمَوْيلا   ۚ ِنَْوشْخاَوْ ُمْهَوشْخَت اَلفْ ُمِكنِيد نِم اُوَرَفك  
يِف َُّرْطضاِ نََمف   ۚ اًنِيدَ ماْلِسإلاُ ُمَكلُ تِيض ََرو يَِتْمِعنْ ُمْكَيَلعُ ْتَمْمَتأَو  

]٥:٣[ ٌ مِيحَّرٌ رُوَفغَ هللا َّنِإَف   ۙ ٍْمِثإلٍ فِناَجَُتمَ ْرَيغٍ َةَصْمخَم  

Terjemahnya : 

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, 
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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). 

Jaminan keamanan dan halalan merupakan faktor penting dalam memasarkan produk 

pangan asal hewani. Perlu didukung Rumah Potong Ayam (RPA) tradisional baik peralatan 

serta karyawan untuk menjamin ketersediaan daging ayam dengan sertifikat halal. Perlu 

adanya riset dan kajian keamanan dan keamanan pangan terhadap urgensi sertifikasi halal 

terhadap RPA di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Latar belakang maka timbul beberapa 

persoalan yang berkaitan keamanan pangan dengan sertifikasi penyembelihan halal pada 

rumah potong ayam tradisional. Adapun beberapa masalah yang dapat diidentifikasi di 

antaranya adalah :  

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan keterbatasan penulis, maka penulis hanya 

membatasi untuk meneliti beberapa permasalahan saja yaitu: 

1) Perilaku dan tingkat pengetahuan konsumen terhadap keamanan dan kehalalan

produk daging ayam masih kurang

2) Praktek penyembelihan ayam pada rumah potong ayam tradisional belum

menerapkan konsep penyembelihan syari’at Islam.

3) Prosedur sertifikasi penyembelihan halal pada rumah potong ayam tradisional oleh

Majelis Ulama’ Indonesia belum ada.

4) Pentingnya urgensi adanya sertifikasi penyembelihan halal pada rumah potong ayam

tradisional.

C. Pertanyaan Penelitian
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Pertanyaan dari penelitian yang muncul adalah sebagai berikut : 

a) Bagaimana kondisi ayam yang memenuhi standart keamanan pangan?  

b) Apakah proses penyembelihan ayam yang dilaksanakan di rumah potong ayam 

tradisional sesuai dengan konsep penyembelihan menurut syari’at Islam?  

c) Bolehkah penyembelih hewan/ternak orang yang bukan beragama Islam?  

d) Apakah penyembelih pada rumah potong ayam mengetahui tata cara 

penyembelihan ayam sesuai dengan syari’at Islam?  

e) Adakah persamaan dan perbedaan rumah potong ayam yang bersertifikat halal 

dengan yang belum bersertifikat halal dalam proses pelaksanaan pemotongan 

ayam?  

f) Apakah penyembelihan yang dilakukan oleh rumah potong ayam tradisonal di 

Makassar yang tidak tersertifikasi halal hasil penyembelihannya?  

g) Bagaimana mekanisme sertifikasi penyembelihan halal pada rumah potong ayam 

tradisional oleh Majelis Ulama’ Indonesia?  

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan konsumen terkait keamanan dan kehalalan 

pangan.  

2. Menjadi riset, kajian serta rekomendasi terhadap urgensi sertifikasi halal bagi 

pelaku usaha rumah potong ayam (RPA) tradisional di Kota Makassar Sulawesi 

Selatan. 

3. Menjadi naskah akademik untuk standar sertifikasi halal rumah potong ayam 

tradisional 

Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah masyarakat di Kota Makassar dapat memperoleh 

daging ayam aman dan halal dari rumah potong ayam serta dari kajian dan riset yang 
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diperoleh menjadi rekomendasi pemangku kebijakan mengenai sertifikasi halal rumah 

potong ayam (RPA) tradisional.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

Kajian Tentang Ayam Broiler  

Ayam ras pedaging disebut juga broiler, yang merupakan jenis ras unggulan hasil 

persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama 

dalam memproduksi daging ayam. Sebenarnya ayam broiler ini baru populer di Indonesia 

sejak tahun 1980-an dimana pemegang kekuasaan mencanangkan panggalakan konsumsi 

daging ruminansia yang pada saat itu semakin sulit keberadaannya. Hingga kini ayam broiler 

telah dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai kelebihannya. Hanya 5-6 minggu sudah 

bisa dipanen. Dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan, maka 

banyak peternak baru serta peternak musiman yang bermunculan diberbagai wilayah 

Indonesia (Abdul Rohman, 2012). 

Karakteristik Arbor Arcres CP 707 yang dihasilkan PT. Charoen Phokphand antara 

lain:   

Berat badan 8 minggu  : 2,1 Kg 

Konsumsi ransum : 4,4 Kg 

Konversi ransum  : 2,2 

Berat bersih   : 74% 

Daya hidup   : 98% 

Warna kulit  : Kuning 

Warna bulu   : Putih  

(Banamtuan, 2019) 

Ayam broiler dapat digolongkan kedalam kelompok unggas penghasil daging artinya 

dipelihara khusus untuk menghasilkan daging. Umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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kerangka tubuh besar, pertumbuhan badan cepat, pertumbuhan bulu yang cepat, lebih efisien 

dalam mengubah ransum menjadi daging (Timpanometri, 2012) 

Ayam broiler adalah ayam tipe pedaging yang telah dikembangbiakan secara khusus 

untuk pemasaran secara dini. Ayam pedaging ini biasanya dijual dengan bobot rata-rata 1,4 

kg tergantung pada efisiensinya perusahaan. Ayam pedaging adalah ayam jantan dan ayam 

betina muda yang berumur dibawah 6 minggu ketika dijual dengan bobot badan tertentu, 

mempunyai pertumbuhan yang cepat, serta dada yang lebar dengan timbunan daging yang 

banyak. Ayam broiler merupakan jenis ayam jantan atau betina yang berumur 6 sampai 8 

minggu yang dipelihara secara intensif untuk mendapatkan produksi daging yang optimal. 

Ayam broiler dipasarkan pada umur 6 sampai 7 minggu untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen akan permintaan daging. Ayam broiler terutama unggas yang pertumbuhannya 

cepat pada fase hidup awal, setelah itu pertumbuhan menurun dan akhirnya berhenti akibat 

pertumbuhan jaringan yang membentuk tubuh. Ayam broiler mempunyai kelebihan dalam 

pertumbuhan dibandingkan dengan jenis ayam piaraan dalam klasifikasinya, karena ayam 

broiler mempunyai kecepatan yang sangat tinggi dalam pertumbuhannya. Hanya dalam 

tujuh atau delapan minggu saja, ayam tersebut sudah dapat dikonsumsi dan dipasarkan 

padahal ayam jenis lainnya masih sangat kecil, bahkan apabila ayam broiler dikelola secara 

intensif sudah dapat diproduksi hasilnya pada umur enam minggu dengan berat badan 

mencapai 2 kilogram per ekor (Kartiani Ginting, 2013) 

Ayam broiler  ini baru  populer di  Indonesia  sejak  tahun 1980-an dimana pemegang 

kekuasaan  mencanangkan  panggalakan konsumsi  daging  ruminansia yang pada saat itu 

semakin  sulit  keberadaannya. Hingga kini ayam broiler  telah dikenal masyarakat Indonesia 

dengan berbagai kelebihannya. Hanya 5-6 minggu sudah bisa dipanen. Dengan waktu 
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pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan, maka banyak peternak baru serta 

peternak musiman yang bermunculan di berbagai wilayah Indonesia. Banyak strain ayam 

pedaging yang dipelihara di Indonesia. Strain merupakan sekelompok ayam yang dihasilkan 

oleh perusahaan pembibitan melalui proses pemuliabiakan untuk tujuan  ekonomis  tertentu. 

Contoh strain ayam pedaging antara lain CP 707 (Triyono, 2017) 

Keamanan Pangan dan Kehalalan Produk Ayam Broiler 

Sesuai dengan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 

tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia, untuk energi yang 

dibutuhkan oleh laki-laki dan perempuan pada umur 19 hingga 29 tahun membutuhkan 2725 

kkal dan 2250 kkal. Mahasiswa termasuk dalam kelompok umur tersebut dan membutuhkan 

kecukupan zat gizi yang berbeda. Perbedaan angka kecukupan gizi, juga dipengaruhi oleh 

berat dan tinggi badan, serta aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Adanya anjuran angka 

kecukupan gizi ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk memenuhi kebutuhan gizi 

seseorang setiap harinya. Pada mahasiswa kandungan gizi makanan yang dikonsumsi akan 

berpengaruh baik terhadap kualitas fisik maupun kualitas kecerdasan berfikirnya. 

Konsentrasi belajar termasuk satu hal yang erat kaitannya dengan konsumsi gizi mahasiswa. 

Makanan sehari-hari akan sangat menentukan kualitas kesehatan seseorang. Oleh karena itu, 

sudah seharusnya setiap individu memperhatikan makanan yang dimakan setiap hari. 

Kebutuhan makan juga bukan hanya untuk menumbuhkan badan secara fisik tetapi juga 

memengaruhi kecerdasan serta kondisi psikologis seseorang. Pemenuhan kebutuhan makan 

selanjutnya menjadi perilaku yang bisa disebut perilaku makan. Perilaku makan merupakan 

tingkah laku yang dapat diamati dan dilakukan individu dalam rangka memenuhi kebutuhan 

makan yang merupakan kebutuhan dasar individu dan juga merupakan reaksi terhadap 
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stimulus yang berasal dari dalam serta luar diri individu. Perilaku yang terus menerus 

dilakukan akan membentuk pola, yang bisa disebut pola konsumsi (Winda, Tawaf, & 

Sulistyati, 2016). 

Daging ayam merupakan sumber bahan pangan protein yang sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Perkembangan populasi dan hasil 

produksinya merupakan gambaran tingkat ketersediaan sumber bahan protein nasional. 

Tingkat konsumsi yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh 

tingkat ketersediaan daging dan produksi ternak lainnya dan tingkat pendapatan 

rumahtangga (purchasing power). Faktor tingkat pendapatanlah yang akan menentukan 

apakah rumahtangga/individu akan lebih banyak mengkonsumsi sumber karbohidrat atau 

protein, yang akan berpengaruh pada tingkat konsumsi berkualitas dan sesuai dengan 

persyaratan gizi. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 

2011- 2014 secara agregat perkembangan konsumsi protein hewani khususnya dari daging 

ayam broiler per kapita masyarakat Indonesia cenderung meningkat sebesar 2,27% per 

tahun. Pada tahun 2014 konsumsi daging ayam broiler nasional rata-rata sebesar 3,75 

Kg/Kapita/Tahun. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan konsumsi daging 

ayam nasional seperti adanya peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat 

pendapatan masyarakat yang cenderung meningkat (Ridha, 2017). 

Kata halal memiliki arti di ijinkan, diperbolehan, legal, diperkenankan. Halal berarti di 

ijinkan dan diperbolehkan oleh Allah, sedangkan haram berarti dilarang oleh Allah. 

Konsumsi produk halal tidak hanya mencakup makanan saja, namun meliputi sejumlah 

produk seperti peternakan, fashion, kosmetik, dan industri lainnya. Pada prinsipnya semua 

bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang di haramkan oleh Allah dan Rasul-
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Nya. Dasar penentuan halal dan haramnya suatu makanan bagi umat Islam terdapat dalam 

Al Qur’an :  

“Bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang 
disembelih dengan nama selain Allah (QS. Al-Baqarah : 173)”  

“minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman beralkohol) 
(QS. Al-Baqarah : 219)”  

“Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena 
tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk 
berhala (QS. Al- Maidah : 3)” 

Dengan demikian yang di maksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi 

kehalalan sesuai dengan syariat islam, yaitu : 

a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi

b. Tidak mengandung barang-barang yang diharamkan seperti : bahan yang berasal dari

organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan sebagainya.

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

syariat Islam.

d. Semua tempat penyimpanan, penjualan,pengolahan dan transportasinya tidak boleh

digunakan untuk babi.

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

Rohmah, 2016)

Rumah Potong Ayam Tradisional 

Rumah potong ayam (RPA) adalah tempat dimana ayam disembelih, dibersihkan 

bulunya untuk selanjutnya dipasarkan ke konsumen. Masih banyak RPA yang kurang 

memperhatikan prosedur penyembelihan yang benar. Kondisi ini diperparah dengan adanya 

sikap produsen atau pedagang yang sering merugikan konsumen, misalnya menjual ayam 

bangkai atau daging ayam yang diawetkan dengan formalin (pengawet yang tidak diijinkan 

digunakan untuk pangan). Analisis kemungkinan terjadinya keharaman sebagai satu 

rangkaian proses produksi sangat kritis perlu diperhatikan, mengingat daging ayam 
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merupakan salah satu produk yang rawan kehalalannya, maka perlu adanya penelitian 

pengembangan konsep model sistem jaminan halal untuk produk daging ayam di RPA 

(Ulandari, Stuti, & Unawan, 2004). 

Rumah pemotongan ayam (RPA) adalah komplek bangunan dengan desain dan 

kontruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan 

sebagai tempat memotong ayam bagi konsumsi masyarakat umum (Badan Standarisasi 

Nasional, 1999). Tujuan utamanya didirikan RPA adalah untuk mendapatkan karkas unggas, 

yaitu bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan dan dikurangi bagian-bagian 

tertentu. Karkas tersebut akan menghasilkan daging unggas baik daging unggas segar, 

daging unggas dingin maupun daging unggas beku yang nantinya akan dikonsumsi oleh 

masyarakat. Menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian tahun 1976 Bab I Pasal 2 

disebutkan bahwa RPA merupakan unit/sarana pelayanan masyarakat dalam menyediakan 

daging unggas yang sehat, berfungsi sebagai:  

1. Tempat dilaksanakannya pemotongan unggas secara benar.  

2. Tempat dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan unggas sebelum dipotong (ante 

mortem) dan daging unggas (post mortem) untuk mencegah penularan penyakit 

unggas ke manusia. 

3. Tempat untuk mendeteksi dan memonitor penyakit unggas yang ditemukan pada 

pemeriksaan ante mortem dan post mortem guna pencegahan dan pemberantasan 

penyakit unggas menular di daerah asal unggas (Devaney, 2013) 

Bangunan RPH menurut (Devaney, 2013) yang ideal terdiri atas beberapa bagian 

sebagai berikut: 

1. Bangunan utama, tempat pemotongan ayam  
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2. Tempat penampungan ayam hidup sebelum dipotong, sekaligus sebagai tempat 

penimbangan ayam hidup dan tempat pemeriksaan kesehatan ayam hidup 

3. Tempat penanganan usus yang terpisah dari bangunan utama 

4. Bak pengendap limbah cair sebelum dialirkan ke sungai  

5. Tempat penampungan sementar limbah padat sebelum diangkut ke tempat 

pembuangan 

6. Ruang administrasi, gudang penyimpanan alat, kamar mandi, dan WC  

7. Halaman yang digunakan sebagai tempat parkir kendaraan  

8. Gudang berpendingin (cold storage) 

Urgensi Sertifikasi Halal RPA Tradisional 

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

berkembang termasuk cara pengolahan bahan yang semakin variatif. Dipasaran dapat 

ditemukan beragam produk olahan dari berbagai bahan dasar, baik yang diproduksi pabrik 

lokal maupun impor dari perusahaan asing. Sebagian masyarakat awam berpandangan 

bahwa produk yang baik sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Padahal semua produk 

yang baik tidak akan menambah kesehatan dan kebaikan jika tidak dilengkapi dengan faktor 

halal. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan 

kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal merupakan syarat untuk 

mencantumkan lebel halal. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-

obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga 

dapat menetramkan batin yang mengkonsumsinya. Sertifikasi halal merupakan sertifikasi 

halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik 

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produksudah sesuai 

dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini dapat digunakan untuk membuat label halal. Ada 

dua urgensi sertifikat halal, yaitu: 



14 

1. Pada aspek moral sebagai bentuk pertanggung jawaban produsen kepada konsumen.

2. Pada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran, meningkatkan kepercayaan dan

kepuasan konsumen (Wahyuni & Rohmah, 2016)

Untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI, maka RPA harus mengajukan 

permohonan pengajuan sertifikat halal dan melengkapi berbagai persyaratannya. Prosedur 

yang dilakukan pertama-tama adalah pihak RPA mengajukan sertifikat halal dengan mengisi 

formulir yang telah disediakan LP POM MUI, yaitu formulir permintaan sertifikat halal, 

formulir pernyataan bahan baku produk, dan formulir pernyataan dari RPA. Surat pengajuan 

sertifikat halal yang disampaikan ke LP POM MUI harus disertai dengan lampiran yang 

terdiri dari sistem mutu termasuk panduan mutu, SOP, spesifikasi bahan baku (ayam 

potong), dan dokumen lain yang dapat mendukung kehalalan produknya (Ulandari et al., 

2004) 

Perilaku Konsumen Muslim 

Perilaku terdiri dari dua kata, yaitu peri dan laku. Peri artinya sekeliling dan laku 

artinya tingkah laku, perbuatan, tindak tanduk.. secara etimologi perilaku artinya apa yang 

dilakukan oleh seseorang. Perilaku adalah kegiatan suatu makhluk hidup, baik yang Nampak 

atau yang tidak nampak. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah 

kegiatan kegiatan atau aktivitas yang melingkupi seluruh aspek jasmaniah atau rohaniyah. 

Berbagai kegiatan ekonomi berjalan dalam rangka mencapai satu tujuan, yakni menciptakan 

kesejahteraan menyeluruh, penuh ketegangan dan kesederhanaan namun produktif dan 

inovatif bagi setiap individu muslim maupun non muslim (Rianto & Arif, 2010). Terdapat 

tiga faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen yaitu:  
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1. Faktor individu konsumen menjelaskan bahwa pilihan untuk membeli suatu produk 

dipengaruhi oleh variabel gagasan (kebutuhan, motivasi, sikap, persepsi) dan 

karakteristik konsumen (demografi, gaya hidup, kepribadian).  

2. Menjelaskan bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi keputusan konsumen 

adalah faktor budaya (norma masyarakat, sub budaya), kelas sosial (pendapatan, 

jenis pekerjaan), kelompok referensi (teman, sub budaya), kelas sosial (pendapatan, 

jenis pekerjaan), kelompok referensi (teman, keluarga), situasi (situasi dimana 

barang atau jasa dikonsumsi).  

3. Menjelaskan tentang variabel yang berada dibawah kontrol pemasar yaitu bauran 

pemasaran. Dalam hal ini strategi pemasaran yang lazim dikembangkan oleh 

pemasar yaitu yang berhubungan dengan produk apa yang akan ditawarkan, 

penentuan harga jual produknya, strategi promosinya, dan bagaimana melakukan 

distribusi produk pada konsumen. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli konsumen secara sederhana 

dibagi dalam dua bagian, yaitu a) kekuatan internal, seperti pengalaman, belajar, kepribadian 

dan konsep diri, motivasi dan keterlibatan, sikap dan keinginan, b) kekuatan eksternal, 

seperti: faktor budaya, sosial, lingkungan ekonomi, dan bauran pemasaran. Perilaku 

konsumen secara umum digambarkan sebagai suatu proses dari pencarian, pemilihan, 

sampai pada keputusan membeli sesuatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi 

kebutuhan fisik maupun psikis. Dalam studi perilaku konsumen, hal ini mencakup beberapa 

hal seperti apa yang dibeli konsumen, mengapa konsumen membelinya, kapan mereka 

membelinya, dimana mereka membelinya, berapa sering mereka membeliny, dan berapa 

sering mereka menggunakannya. Konsumen muslim akan mengonsumsi produk halal tidak 

lepas dari tingkat pengetahuannya akan konsep halal itu sendiri. Mereka mengetahui dan 

memahami tentang apa itu halal secara syariah. Selain factor pengetahuan, persepsi dari 

konsumen itu sendiri berpengaruh terhadap perilaku. Apakah mereka menganggap produk 

halal itu penting? komunitas muslim (konsumen muslim) sendiri yang mengetahui dan 
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paham akan konsep dasar islam terkait apa itu halal tentu akan memandang bahwa 

mengonsumsi produk halal itu penting. mereka akan meyakini semua produk yang akan di 

konsumsi atau sebelum dibeli di teliti kehalalannya. Pengetahuan dan kesadaran ini tidak 

datang dengan sendirinya, tinggi rendahnya pengetahuan dan persepsi ini dikendalikan oleh 

aktifitas keagamaan yang dilakukan, factor lingkungan seperti keluarga, kerabat / saudara, 

teman, tetangga dan pemuka agama. Selain faktor tersebut ajaran agama juga berperan 

sebagai pendorong positif dalam meningkatkan pengetahuan dan persepsi sikap akan produk 

halal (Wahyuni & Rohmah, 2016) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Prosedur Penelitian 

A. Waktu dan Tempat

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini pada bulan Januari-Februari 

2019 dilaksanakan di Kota Makassar Sulawesi Selatan 

B. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Kota 

Makassar memiliki tingkat permintaan ayam pedaging yang tinggi diantara kota lain 

Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ditentukan dengan menggunakan metode Purposive 

Sampling, yang mendasarkan pada jumlah RPA tradisional yang berada di pasar 

Kota Makassar dan konsumen daging ayam yang mudah dijangkau. Berdasarkan kriteria 

tersebut, maka terpilih (sampel RPA dan populasi konsumen) 

C. Jenis dan Rancang Bangun Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan peneliti dapat memecahkan masalah sesuai 

yang diharapkan. Penelitian ini bisa menjadi masukan yang berarti bagi RPA tradisional 

untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk meningkatkan potensi RPA tradisional sebagai 

penyedia pangan yang memperhatikan akan keamanan dan kehalalannya. Dalam 

pelaksanaanya peneliti datang langsung ke lapangan, dengan melakukan pengamatan, 
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pembicaraan baik secara formal maupun informal dari sumber data, tanpa melakukan 

intervensi apalagi perubahan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan deskriptif kualitatif. 

D. Populasi Penelitian

Populasi penelitian sebanyak 30 RPA tradisional yang mewakili masing-masing 2 

kecamatan yang ada di Kota Makassar, sedangkan untuk konsumen diambil berdasarkan 

konsumen yang sedang membeli daging ayam di RPA tradisional.  

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

F. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek 

penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi 

langsung adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan terhadap situasi dan 

gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan yang secara khusus telah dikondisikan. Sedangkan 

observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek 

yang diselidiki. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan kuesioner 

tentang keamanan dan kehalalan pangan untuk mengetahui seberapa besar kepedulian 

pemilik RPA tradisional maupun konsumen daging ayam akan pentingnya pangan yang 

aman dan halal. Penggunaan teknik observasi ini bertujuan untuk memperoleh data dan 

informasi yang akurat di mana peneliti secara langsung berinteraksi dengan pemilik RPA 

tradisional dan konsumen daging ayam sebagai responden. 
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G. Interview

Interview adalah menggali (mencari) informasi dengan cara bertanya langsung dengan 

responden. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide (percakapan) melalui tanya jawab. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang menjawab). 

Sumber informasi pada penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia di RPA tradisional yang 

ada di Kota Makassar. Sedangkan wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 

tentang urgensi sertifikasi halal RPA tradisional. 

Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data secara lengkap dan 

mendalam tentang seberapa jauh pemahaman SDM tentang sertifikasi halal dalam menjamin 

produk yang dihasilkan aman dan halal. 

H. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan salah satu 

informasi yang akurat dan sangat kuat kedudukannya. Dokumen yang berbentuk tulisan itu 

seperti sejarah kehidupan, biografi atau peraturan, sedangkan dokumen yang berbentuk 

karya misalnya karya seni berupa gambar, patung, film dan lain-lain.  

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data-

data dari Dinas Peternakan Kota Makassar, BPS Kota Makassar dan RPA tradisional untuk 

mendapatkan informasi tertulis sebagai pelengkap penggunaan teknik observasi dan 

wawancara.  
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I. Teknik Analisis

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa semua hal 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan kata lain dalam teknik analisis ini, penulis 

akan menggambarkan dan menyelidiki semua hal yang terkait dengan fokus penelitian yang 

berupa pemahaman pentingnya keamanan dan kehalalal pangan. Analisis yang dipakai oleh 

penulis adalah model yang dikembangkan Miles dan Huberman. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut:  

a. Data Reduction (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan khususnya yang berkaitan dengan pemahaman akan pentingnya keamanan 

dan kehalalan pangan dalam hal ini daging ayam yang disediakan oleh RPH tradisional dan 

yang akan dibeli oleh konsumen daging ayam di RPH tradisional Kota Makassar. 

b. Data Display (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam

penelitian kualitatif, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori ataupun dengan teks yang bersifat naratif. Penulis menyajikan data yang telah 

direduksi dalam bentuk uraian singkat, bagan, ataupun teks naratif tersebut yang berkaitan 

dengan pemahaman akan pentingnya keamanan dan kehalalan pangan dalam hal ini daging 

ayam yang disediakan oleh RPH tradisional dan yang akan dibeli oleh konsumen daging 

ayam di RPH tradisional Kota Makassar. 
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c. Conclusion Drawing and Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah

penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Tahap selanjutnya, penulis menarik 

sebuah kesimpulan dan verifikasi setelah menelaah seluruh data, mereduksi data dan 

penyajian data kemudian kesimpulan tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

dari penelitian yang telah dilaksanakannya. 

Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data dilakukan setelah menganalisis data untuk 

membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah 

sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. (Sugiyono, 2011) menyatakan bahwa uji 

keabsahan data  dalam penelitian kualitatif meliputi uji; credibility, transferability, 

dependability, dan confirmability. 

Penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah 

dengan melakukan uji keabsahan data. Adapun teknik untuk mengecek keabsahan data yang 

dapat dilaksanakan yaitu; 
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A. Credibility 

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang 

disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah 

karya ilmiah dilakukan. 

B. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan 

perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, 

wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. 

Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin 

terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi 

yang diperoleh  semakin  banyak dan lengkap. 

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada 

pengujian terhadap data yang  telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek  kembali  

ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap.  Setelah  dicek  kembali ke 

lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti 

kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri 

C. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian 

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data 

dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik dan sistematis. 

Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan  

apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. 

Peningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai 

referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan 
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membandingkan hasil  penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti  

akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan 

semakin berkualitas. 

D. Triangulasi

Pengujian kredibilitas dari triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi 

teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2011). 

E. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) 

dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2011). 

F. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar 

(Sugiyono, 2011). 

G. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di  pagi hari pada saat narasumber 

masih segar,  akan  memberikan  data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat 

dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu 
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atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2011). 

H. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data  yang berbeda atau 

bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila masih ada data yang berbeda 

atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data  yang  bertentangan 

dengan data yang ditemukan,  maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya 

(Sugiyono, 2011). 

I. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh 

peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi 

dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 

2011). 

J. Mengadakan Member check

Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa  jauh  data yang diperoleh 

sesuai dengan apa yang diberikan oleh  pemberi data. Jadi tujuan member check adalah agar 

informasi  yang  diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa 

yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2011). 

K. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas 

eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke 

populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2011). Pertanyaan yang berkaitan 

dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi 



25 

peneliti, nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat 

digunakan dalam konteks yang berbeda di  situasi  sosial  yang berbeda validitas nilai transfer 

masih dapat dipertanggungjawabkan. 

L. Dependability

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan 

yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau 

reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses 

penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability 

dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara 

auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan 

aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan  penelitian. Misalnya bisa dimulai 

ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber 

data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan 

laporan hasil pengamatan. 

M. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. 

Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak 

orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang  dikaitkan  

dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil  penelitian  merupakan  fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. 

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh 

peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan 

data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. 
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Kerangka Alur Penelitian 

Kerangka penelitian ini meliputi bidang keamanan dan kehalalan pangan dari RPA 

tradisional dan perilaku konsumennya di Kota Makassar. Pengambilan sample penelitian 

berdasarkan jumlah RPA tradisional dan populasi yang mudah ditemui dan dijangkau dalam 

Kota Makassar. RPA tradisional yang diambil dalam penelitian ini adalah RPA tradisional 

yang berada di pasar Kota Makassar, sedangkan untuk konsumen daging ayam yang diambil 

adalah dengan mendapatkan informasi dari anggota populasi  yang sewaktu-waktu tersedia 

untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah tahapan pengambilan sampel 

yang dilakukan dalam penelitian ini Gambar 1. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah profiling RPA tradisional yang berada di Kota 

Makassar. Tahap selanjutnya adalah memilih RPA tradisional yang memiliki kriteria dalam 

penelitian.  
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Gambar 1 Kerangka Alur Penelitian 
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