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ABSTRAK 

 

Islam telah mengajarkan banyak nilai kepada umat manusia dalam menjalani 

kehidupan, tak terkecuali dalam bidang muamalah. Salah satunya adalah syarat 

sah jual beli diliat dari objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi 

sebab terjadinya transaksi jual beli. Jual beli ayam potong telah menjadi salah satu 

jenis usaha yang menguntungkan, namun demi mendapatkan keuntungan yang 

besar para penjual kerap melakukan hal yang curang. Salah satunya adalah dengan 

menjual ayam potong yang disuntik vaksin.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana praktik suntik vaksin 

ayam potong pada PT. JAPFA Sababalau Lampung Selatan 2) tinjauan hukum 

islam tentang praktik suntik vaksin ayam potong pada PT. JAPFA Sababalau 

Lampung Selatan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

praktik suntik vaksin ayam potong pada PT. JAPFA Sababalau Lampung Selatan 

dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktik suntik 

vaksin ayam potong pada PT. JAPFA Sababalau Lampung Selatan. Penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan (field research) yang sifatnya deskriptif analisis 

yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang jelas 

mengenai situasi yang terjadi kemudian di analisis, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa Suntik vaksin ayam 

potong di PT. JAPFA Lampung Selatan dianggap merugikan sebab ayam potong 

yang disuntik vaksin mengandung bahan kimia dan obat obatan yang tinggi 

sehingga tidak baik jika dikonsumsi. Terlebih kepada pelaku usaha olahan 

makanan yang berasal dari ayam potong dengan memakan bahan dasar ayam 

potong yang disuntik vaksin mereka dapat merugikan banyak orang. Tinjauan 

hukum Islam tentang praktik suntik vaksin ayam potong pada PT. JAPFA 

Sababalau Lampung Selatan adalah tidak di perbolehkan, karena lebih banyak 

mengandung kemudharatan daripada manfaatnya. Ayam potong yang disuntik 

vaksin di PT. JAPFA Sababalau Lampung Selatan meskipun berukuran lebih 

besar namun ayam potong yang disuntik tersebut mengandung  bahan antigenic 

(vaksin) semacam obat-obatan umtuk hewan yang akan sangat berbahaya jika 

dikonsumsi apalagi dalam jangka waktu panjang dan berdampak buruk bagi 

kesehatan. 
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MOTTO 

                            

        

“Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi 

kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya 

(berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-

orang yang meminumnya”. (Q.S. An-Nahl: 66) 

















BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

A. Penegasan Judul 

     Untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas 

dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan 

penelitian ini. Agar tidak  terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksut 

dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan di 

bahas. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Praktik Suntik Vaksin Ayam Potong Pada PT. JAPFA Sababalau Lampung 

Selatan” adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan 

     Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan atau pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
 1 

2. Hukum Islam 

     Hukum Islam adalah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur 

secara jelas dan tegas dalam Al-qur’an atau hukum-hukum yang 

ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, 

haji, syura dan denda akilah.
2
 

 

  

                                                
1
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1997),  h. 1078. 
2
Siti Mahmudah, “Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim)”, Al-

Adalah , Vol. XIII No. 2, h. 86. 
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3. Praktik  

     Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.
3
 

4. Suntik Vaksin 

     Suntik Vaksin merupakan kekebalan tubuh guna mencegah dari infeksi 

penyakit tertentu (misalnya cacar) 

5. Ayam Potong 

     Ayam potong atau yang sering disebut dengan ayam Boiler adalah jenis 

ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki 

daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. 

Ayam potong merupakan ternak yang paling ekonomis bila dibandingkan 

dengan ternak lainnya, kelebihan yang dimiliki adalah kecepatan 

pertambahan/ produksi daging dalam waktu yang relatif cepat dan singkat 

atau sekitar 4-5 minggu produksi daging sudah dapat dipasarkan atau 

dikonsumsi. 
4
 

     Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat ditarik pengertian bahwa 

yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Praktik Suntik Vaksin Ayam Potong Pada PT. JAPFA 

Sababalau Lampung Selatan. 

 

 

 

 

                                                
3
Departemen Pendidikan  dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia…., h.1098. 

4
Arti ayam potong . (on-line), tersedia di : https://id.m.wikipedia.org/wiki/ayam_boiler. (5 

Oktober 2019) 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/ayam_boiler.%20(5
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B. Alasan Memilih Judul 

1.  Alasan Objektif 

     Dengan melihat munculnya masalah praktik suntik vaksin ayam 

potong akan berdampak bagi yang memakannya. Sehingga penelitian ini 

dianggap perlu dengan menganalisis dari sudut pandang hukum Islam 

2. Alasan Subjektif 

     Ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan baik informasi 

langsung maupun dari perpustakaan, web, serta refrensi-refrensi lainnya. 

Selain itu, ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai 

dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas 

Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

C. Latar belakang Masalah 

     Hukum Islam adalah sebuah syariat yang berarti aturan yang diadakan 

oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik 

hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-

hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah). Hukum Islam bukan 

hanya sebuah teori saja namun sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di 

dalam sendi kehidupan manusia. Manusia sebagai mahkluk sosial harus 

senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik 

dalam perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya 

akan selalu dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang memiliki hak dan 

kewajiban yang diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya 

bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur 
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hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan 

Hukum Mu’amalah.
5
 

     Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang 

dikelompokkan kedalam masalah mu’amalah, yaitu masalah yang berkenaan 

dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia  dan tetap akan di 

pertanggungjawabkan kelak di akhirat.
6
 Islam mewajibkan setiap muslim 

khususnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja. Bekerja merupakan salah 

satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta dan kekayaan. 

Bekerja dalam pandangan Islam diarahkan dalam mencari karunia dan rahmat 

Allah SWT, yaitu untuk mendapatkan nikmat perhiasan di dunia  ini.  

     Jual beli adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam 

memperoleh karunia Allah SWT.
7
 Jual beli merupakan pertukaran harta 

tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau  

dengan pengrtian lain, memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan 

dan hitungan materi.
8
 Semua Perintah dalam ajaran Islam pasti dimaksudkan 

untuk kemaslahatan hidup, sebaliknya semua larangan pasti mengakibatkan 

kemudharatan dalam tatanan hidup. Demikian pula dalam jual beli, yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh ajaran Islam, hal-hal 

yang menjadi prinsip atau perlu dikembangkan pasti berujung pada 

                                                
  

5
Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata) Cetakan kedua, 

(Yogyakarta: FH UII, 2004), h. 11. 
6
Munjiati Munawaroh, Hasnah Rimiyati dan Fajarwati, Kewirausahaan Untuk Program 

Strata 1, (Yogyakarta: LP3M UMY, 2016), h. 9. 
7
 Hasbiyallah, Fikih, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), h.26 

8
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Cetakan I (Jakarta: Pena Pundi Aksara), h. 121. 
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kemaslahatan kehidupan seperti halnya larangan melakukan riba. Dalam 

firman Allah QS. An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:
9 

                          

                   

      

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

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” 

     Syarat sah jual beli ada yang berhubungan dengan transaksi dan ada yang 

berhubungan dengan objek transaksi, yaitu harta (barang) yang ingin 

dipindahkan kepemilikannya dari salah satu pelaku transaksi ke pelaku 

transaksi lainnya. Dan salah satu syarat objek transaksi (al-ma’qud ‘alaaih, 

yaitu barang yang diperjualbelikan) yang artinya barang yang 

diperjualbelikan harus suci.
10

 

     Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk 

menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang 

yang sedang berakad, menghindari jual beli yang gharar (terdapat unsur-unsur 

penipuan) dan lain-lain. jika jual beli tidak memenuhi syarat nya maka batal 

lah jual beli tersebut. Jual beli juga harus terhindar dari kecacatan, yaitu 

                                                
9
 Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.35. 

10
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah,.. h.120. 
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ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, 

kemudharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya. 
11

  

     Dalam Islam jual beli tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga 

harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Kenyataannya 

di masyarakat sekarang dengan melihat semakin majunya perekonomian di 

dunia, maka semakin beragam pula praktik-praktik jual beli yang tidak sesuai 

dengan syariat Islam. Para Produsen tak jarang curang dalam jual beli demi 

mendapatkan keuntungan yang banyak dan mengesampingkan hak-hak para 

konsumen. Dengan itu timbulah permaslahan baru yang belum memiliki 

kejelasan hukumnya menurut syariat Islam. Seperti halnya Jual beli Ayam 

Potong yang disuntik Vaksin. Dalam QS. An-Nahl (16) ayat 66 : 

                       

           

Artinya : “Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat 

pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada 

dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah 

ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.” 

     Pada dasarnya ayam merupakan makanan yang halal untuk dikonsumsi, 

akan tetapi apabila dalam penyembelihannya dilakukan tidak sesuai syariat 

Islam dan tidak disembelih atas nama selain Allah maka ayam tersebut dapat 

dikatakan sebagai bangkai dan tidak halal untuk memakannya, yaitu binatang 

                                                
11

 Moh.Rifai, Fiqih Islam (Semarang: PT Karya Toha Putr, 1978), h. 408. 
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yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih atau dibunuh yang didalamnya 

terdapat darah beku yang membahayakan tubuh. 

     Praktek suntik vaksin pada ayam potong yaitu dimana ayam tersebut 

disuntik untuk kekebalan tubuh, untuk mempercepat pertumbuhan ayam atau 

yang lebih sering dikenal dengan sebutan hormon pertumbuhan (growth 

hormone) dan untuk mencegah dari virus burung. Namun apabila kita 

mengkonsumsi ayam potong yang disuntik vaksin akan berdampak pada 

kesehatan tubuh manusia. Adapun obat obatan dari vaksin tersebut ialah 

desgrin, vitakur, agriminovit, agrixine solution, astresvit, moxycolgrin hc.
12

 

Namun nyatanya praktek jual beli ayam potong yang disuntik vaksin masih 

sering terjadi dikalangan masyarakat, banyak sekali masyarakat yang belum 

mengetahui dampak dari mengkonsumsi ayam potong yang telah disuntik 

vaksin. Hal tersebut ternyata juga terjadi di PT JAPFA Sababalau Lampung 

Selatan, berdasarkan hasil observasi penulis pada salah seorang pedagang 

ayam potong, bahwa pedagang tersebut memberikan suntik vaksin ke ayam 

potong supaya ayam potong tersebut lebih terlihat besar dan untuk menjaga 

kekebalan tubuh ayam tersebut. Pemanfaatan  suntik vaksin pada ayam 

potong bagi penjual sangat menguntungkan, karena tanpa modal banyak 

penjual mendapatkan keuntungan yang banyak.  

     PT. JAPFA sababalau terletak di Sababalau Lampung Selatan. Letaknya 

yang strategis menjadikan PT. JAPFA dikunjungi oleh banyak pembeli Ayam 

potong. Kebanyakan dari pembeli ayam potong ini tidak menanyakan sama 

                                                
12

“BahayaMaka n Daging Ayam Suntik Hormon” On-line), tersedia di: 

https://www.suara.com/health/201610/21/195500/waspada-bahaya-makan-daging-ayam-suntik-

hormon (6 November 2019)   

https://www.suara.com/health/201610/21/195500/waspada-bahaya-makan-daging-ayam-suntik-hormon%20(6
https://www.suara.com/health/201610/21/195500/waspada-bahaya-makan-daging-ayam-suntik-hormon%20(6
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sekali dampak dari memakan ayam potong yang disuntik vaksin karena pada 

umumnya pembeli hanya melihat besar ayam potong yang mereka beli. Allah 

SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat: 168 

                            

          

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

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 

karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. 

     Sedangkan dalam praktek jual beli Islam syarat sah yang harus dipenuhi 

adalah salah satunya barang yang di perjual belikan memberikan manfaat bagi 

kedua belah pihak. Sementara ayam potong yang disuntik vaksin akan 

berdampak bagi yang memakannya. 

      Oleh sebab itu perlu adanya suatu penelitian yang menjelaskan apakah 

praktik suntik vaksin ayam potong ini  sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, 

dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik 

Suntik Vaksin Ayam Potong Pada PT. JAPFA Sababalau Lampung Selatan”. 
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D. Fokus Penelitian 

     Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian 

ini adalah tentang Praktik Suntik Vaksin Ayam Potong Pada PT. JAPFA 

Sababalau Lampung Selatan. 

E. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Praktik Suntik Vaksin Ayam Potong Pada PT. JAPFA 

Sababalau Lampung Selatan? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Suntik Vaksin Ayam 

Potong Pada PT. JAPFA Sababalau Lampung Selatan? 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :  

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Suntik Vaksin Ayam Potong Pada 

PT. JAPFA Sababalau Lampung Selatan. 

b. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik  

Suntik Vaksin Ayam Potong Pada PT. JAPFA Sababalau Lampung 

Selatan. 

G. Signifikansi Penelitian  

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Secara teoritis bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu 

memberikan informasi, bahan refrensi, serta memberikan pemahaman 

terkait dengan masalah suntik vaksin pada ayam potong yang dijual 

belikan. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian 



 
 
 
10 
 

selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan 

memperoleh hasil yang maksimal. 

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi 

tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari’ah UIN 

Raden Intan Lampung. 

H. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu 

yang mempunyai langkah–langkah sistematis.
13

 Sedangkan  penelitian adalah 

suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk  

memperoleh fakta-fakta dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk 

mewujudkan kebenaran.
14

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan 

dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif  dengan beberapa pertimbangan.
15

 

1. Jenis Penelitian 

     Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada 

responden.
16

 Penelitian dilakukan dengan berada  langsung pada objeknya, 

sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. 

     Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang 

telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan di PT. JAPFA 

                                                
13

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Peneltian Sosial, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2008), h. 41. 
14

Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 24. 
15

Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden 

Intan Lampung, 2014), h. 3. 
16

Ibid., h. 9. 
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Sababalau Lampung Selatan yang melakukan kegiatan praktik suntik 

vaksin pada ayam potong. 

2. Sifat Penelitian 

     Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang dalam meneliti 

suatu objek bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta 

hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.
17

 Dalam 

penelitian ini akan dideskripsikan tentang pelaksanaan praktik suntik 

vaksin pada ayam potong. 

3. Sumber Data 

     Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Data Primer (Primary Data) adalah data yang diperoleh dari sumber 

pertama dari responden atau objek yang diteliti.
18

 Dalam hal ini data 

tersebut diperoleh dari Penjual dan pembeli ayam potong. 

b. Data Sekunder ( Secondary Data) adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat 

membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta 

memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.
19

 Data sekunder 

                                                
17

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), 

h. 58. 
18

Pabundu Tika Muhammad, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 

57. 
19

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 

218. 
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dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai 

relevansi  dengan permasalahan yang dikaji  dalam penelitian. 

4. Populasi 

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi merupakan 

keseluruhan dari subjek penelitian.
20

 Keseluruhan objek yang diteliti yaitu 

seperti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya 

yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian 

populasi karena semua narasumber diambil sebagai sumber data penelitian 

yaitu 9 orang, terdiri dari 8 pegawai dan 1 kepala kandang. 

5. Pengumpulan Data 

     Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian 

ini maka digunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Observasi (Pengamatan) 

       Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidik.
21

 Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati 

mekanisme praktik suntik vaksin pada ayam potong di PT. JAPFA 

Sababalau Lampung Selatan. 

b. Wawancara (interview) 

     Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer 

yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan 

                                                
20

Suhaimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 188. 
21

Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 

70. 
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(lokasi).
22

 Interview atau wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

kepada para informan yanng bisa memberikan informasi berkaitan 

dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, metode interview yang 

digunakan yaitu metode interview bebas terpimpin, yaitu interview 

yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan 

pertanyaan lengkap dan terperinci yang berkaitan dengan praktik suntik 

vaksin pada ayam potong.  

c. Dokumentasi  

     Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau 

sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, 

gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
23

 Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

memfotocopy atau foto menggunakan camera tangan untuk dokumen 

yang bersifat resmi. 

5.  Metode Pengolahan Data 

a. Metode Pengolahan Data 

      Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, 

mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-

benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta 

berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan 

                                                
22

Abdul kodir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), h. 86. 
23

Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 

h. 38. 



 
 
 
14 
 

mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut 

aturan tertentu. 

 Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis 

menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1) Editing atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau 

relevan dengan masalah. 

2) Klarifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan 

penggolongannya setelah diadakannya pengecekan. 

3) Interprestasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk 

menganalisis dan menarik kesimpulan.
24

 

4) Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan 

bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan 

berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.
25

 

b. Analisa Data 

     Analisa data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

pelaku yang dapat diamati.
26

Metode analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang 

disesuaikan dengan topik penelitian yaitu penyuntikan vaksin pada 

                                                
24

Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Research (Bandung: Sosial Mandar Maju, 

1999), h. 86. 
25

Noer Saleh dan Musanet, Pedoman Membuat Skripsi (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 

h. 16. 
26

Lexy.J.Moleong, Metode Pendekatan Kualitati (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), 

h. 205. 
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ayam potong ditinjau dari hukum Islam yang akan diolah dengan 

metode deskriptif analitis.
27

  

                                                
27

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 9. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Ayam Potong Yang Disuntik Vaksin 

a. Pengertian Ayam Potong 

     Ayam potong alias ayam sayur, anak ayam dibesarkan sampai umur 

tertentu (sekitar 3-4 bulan) setelah mencapai ukuran besar dan berat 

badan yang menguntungkan dijual sebagai ayam potong penghasil 

daging.
1
 

     Ayam potong merupakan ayam jenis ras unggulan dari hasil  

persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki produktivitas  

tinggi, terutama dalam hal produksi daging. Ayam potong atau yang  

lebih dikenal dengan sebutan ayam potong telah banyak dikonsumsi  

dan dikembangkan secara luas karena memiliki nilai ekonomis yang  

tinggi terutama bagian dagingnya.
2
 

     Kontribusi ayam potong dalam industry peternakan di Indonesia 

mencapai angka sebesar 60-75% angka ini akan terus meningkat seiring 

bertambahnya jumlah kebutuhan gizi dimasyarakat. Ayam potong sendiri 

merupakan ayam yang dhasilkandari budidaya teknologi, dimana 

memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas pertumbuhannya yang 

relatif cepat.
3
 

                                                
1
B. Sarwono, Beternak Ayam Buras (Jakarta: Penebar Swadaya, 2003), h.25.  

2
Tri Yuwanta, Dasar Beternak Unggas, (Yogjakarta: Fakultas Peternakan UGM, 2004), 

h. 1  
3
 Murtidjo, B.A, Pedoman Peternak Ayam Boiler,(Yogjakarta: Kanisius,1987), h. 37  
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     Ayam potong memiliki keunggulan tersendiri yakni tingkat  

pertumbuhan yang sangat cepat dalam waktu yang relatif pendek,  

dimana pada umur 5-6 minggu berat badannya dapat mencapai 1,3–1,8 

kg.
4
 ayam potong merupakan jenis ayam yang dipelihara dengan  

tujuan untuk mencapai bobot sampai 2 kg dengan kualitas daging yang  

bagus tanpa membedakan jenis jantan dan betina.
5
 

     Ayam potong saat ini banyak dipelihara masyarakat karena mudah 

dalam pemeliharaannya serta cepat dipanen dalam waktu singkat jika 

dibandingkan dengan ayam lainnya. Ayam ini memiliki keunggulan 

dimana pertumbuhannya sangatpesat pada umur 1- 5 minggu. Ayam 

potong yang berumur 6 minggu besarnya sudah sama dengan ayam 

kampung dewasa yang dipelihara selama hampir 8 bulan.
6
 

     Secara umum dalam beternak ayam potongada dua fase pemeliharaan, 

yaitu fase pemeliharaan awal atau starter(1-4 minggu) dan fase 

pemeliharaan akhir atau finisher (umur lebih dari 4 minggu). 

7
Pemeliharaan ayam potong yang cepat inilah yang kemudian juga 

manusia,kontribusi ayam potong sudah tidak dapat dipungkiri lagi selain 

menghasilkan daging, ayam yang diternakkan juga dapat menghasilkan 

hasil sampingan yakni berupa kotoran ayam yang nantinya dapat 

dijadikan sebagai pupuk serta bulu ayam untuk yang juga dapat 

                                                
4
 Cahyono, Cara Meningkatkan Budidaya Aayam Pedaging, (Jakarta: Yayasan Pustaka 

Nusanta, 2004), h. 57 
5
 Srigandono, Ilmu Unggas, (Yogjakarta: Gadjah Mada, 1987), h. 189. 

6
 Nastiti Rahayu, Pengembangan Ayam Potong di Indonesia, (Jakarta: Penebar Swadaya, 

2012), h. 43. 
7
 M.Rasyaf, Beternak Ayam Petelur,(Jakarta: Penebar Swadaya,2003), h. 27. 
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bermanfaat untuk kebutuhan usaha.. Allah SWT menciptakan binatang 

ternak dengan berbagai manfaat sebagaimana dijelaskan dalam Al-

Qur‟an surah Al Ghafir(40) : 79-80. 

                               

                                

Artinya: ―Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, 

sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. 

Dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk 

kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam 

hati dengan mengendarainya. dan kamu dapat diangkut dengan 

mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera.‖ 

     Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan  

binatang ternak untuk manusia dengan manfaat yang ada pada hewan  

tersebut, ada hewan ternak yang bisa dikendarai seperti, unta, sapi dan 

kuda. Ada juga hewan ternak yang untuk dikonsumsi salah satu 

diantaranya adalah ayam, ayam untuk diternak dan dipelajari cara 

beternaknya juga dikonsumsi dagingnya.
8
 Manfaat lain dari ayam dapat 

diambil bulunya untuk menghangatkan, kotorannya untuk pupuk untuk 

tanaman dan bulunya digunakan sebagai bahan utama kerajinantangan, 

selain itu pada zaman Rasulullah ayam juga menjadi hidangan yang 

pernah disajikan di kalangan para sahabat.
9
 

     Hal ini tentu menjadikan keberadaan ayam sebagai makhluk  

ciptaan Allah SWT yang memiliki banyak manfaat. Manusia juga bisa 

                                                
8
 Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad Abi Bakr Abdullah, Tafsir al-Qurtubi al- jami’li 

Ahkam al-Qur’an, (Beirut: Daar Ar-Risalah, 1427/2006),h. 34. 
9
 M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol.1, Cet 10, (Ciputat: Lentera Hati, 2000),h. 

234 
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mengambil suatu pelajaran yakni berupa ilmu pengetahuan. Hal  

tersebut sesuai dengan firman Allah dalam An Nahl ayat 66: 

                              

          

Artinya: ―Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar 

terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa 

yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan 

darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.‖ 

     Ayat di atas menjelaskan bahwa dari binatang ternak dapat  

diambil suatu pelajaran dan ilmu. Melalui pengamatan dan 

pemanfaatannya manusia dapat mengetahui cara hidupnya, tingkah laku 

hewan tersebut, daging untuk dikonsumsi, kelebihan maupun juga 

kekurangannya. Melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang-binatang 

ternak, manusia dapat memperoleh karunia-Nya.  

     Secara khusus, ayam memiliki banyak faedah untukkehidupan 

manusia seperti daging, kulit, kotoran dan bulunya. Semua itu dapat 

dimanfaatkan oleh kita untuk berbagai tujuan, dan sebagian dari binatang 

ternak itu atas berkat Allah SWT manusia dapat memperoleh makanan 

dan memakannya dengan mudah dan bergizi.
10

 Ayam potong juga 

merupakan satu diantara hewan ciptaan Allah SWT yang dipelihara oleh 

manusia dengan tujuan untuk diambil dagingnya untuk kebutuhan 

pangan. 

                                                
10

M.Quraisy Shihab,..h.2335  
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     Ayam potong sendiri memiliki ciri fisik berupa warna bulu yang 

didominasi oleh putih, pertumbuhannya yang cepat, serta mempunyai 

karakteristik daging yang baik, seperti pada bagian dada yang lebar, 

memiliki karakteristik daging banyak dan bentuk badan yang lebih besar 

dari pada ayam kampung.
11

 

     Ayam potong juga memiliki daging yang empuk, ukuran  

badannya yang besar, bentuk dadayang lebar, padat dan berisi, memiliki 

efisiensi terhadap pakan yang cukup tinggi, sebagian besar pakan diubah 

menjadi daging sehingga pertambahan bobot badan sangat cepat. 

Kelemahan dari ayam potong sendiri adalah pemeliharaan harus 

dilakukan secara intensif dan cermat, Karena relatif lebih peka terhadap 

serangan penyakit dan sulitnya beradaptasi.
12

 

     Pertumbuhan ayam potong paling cepat terjadi sejak menetas  

hingga umur 4-6 minggu, kemudian akan mengalami penurunan dan 

berhenti sampai mencapai dewasa. Ayam potong merupakan istilah  

untuk ayam hasil teknologi yang memiliki ciri khas ekonomis,  

pertambahan bobot yang cepat, konversi ransum yang baik dan dapat 

dipotong pada usia yang relatif muda sehingga sirkulasi pemeliharaanya 

relatif cepat dan efisien dalam menghasilkan daging yang berkualitas 

amatlah baik. 

 

                                                
11

Scoot, M.L.M.L.Neshein dan R.J. Young, Nutrition of The Chicken Third Ed, (New 

York, 1982), h. 70  
12

 Hardjosworo dan Ruminasih, Peningkatan Produksi Ternak Unggas, (Jakarta: Penebar 

Swadaya, 2000), h. 20 
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b. Pengertian Suntik Vaksin 

     Vaksin merupakan suatu produk atau bahan uang digunakan untuk 

dapat menghasilkan sistem kekebalan tubuh dari berbagai jenis penyakit, 

hal tersebut berguna untuk merangsang munculnya antibody atau 

kekebalan tubuh.Vaksinasi dapat diberikan dalam bentuk suntikan, oral, 

atau aerosol (zat yang dihirup).
13

 

c. Obat yang digunakan Untuk Suntik Vaksin 

     Peroral (PO) Vaksin diberikan melalui  mulut. Cara yang paling 

sering dipraktikkan dengan melarutkan vaksin ke dalam air minum yang 

memenuhi syarat. Biasanya cara ini dilakukan pada waktu vaksinasi anak 

ayam. Intra-oculair : Vaksin yang sudah dilarutkan menurut petunjuk 

pembuatan vaksin diteteskan pada mata, Intra-nasal : Vaksin yang sudah 

dilarutkan pada pelarutnya diteteskan pada lubang hidung, Intra-

musculair : Vaksin yang sudah dilarutkan disuntikkan pada urat daging. 

biasanya pada urat daging dada.  Cara ini dilakukan pada ayam yang 

sudah dewasa.
14

 

d. Tujuan Suntik Vaksin 

     Suntik Vaksin merupakan kekebalan tubuh guna mencegah dari 

infeksi penyakit tertentu (misalnya cacar),sebagai tindakan pencegahan 

                                                
13

―Pengertian Suntik Vaksin‖ (On-line), tersedia di: https://www.alodokter.com (6 

Januari 2020). 
14

D.j. Samosir, Titik Sudaryani, Mengatasi beternak ayam (Jakarta: Penebar Swadaya, 

1998), h. 63.  

https://www.alodokter.com/
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penyakit menular, sebagai tindakan pertahanan dan perlindungan terbaik 

terhadap inveksi dan berbagai penyakit serius.
15

 

e. Dampak Suntik Vaksin  

     Terutama akan beresiko mempercepat pubertas pada anak perempuan,  

terkena kolestrol dan terkena kanker payudara, terkena kanker prostat 

pada laki laki.
16

 

2. Regulasi Tentang Konsumsi HewanTernak 

a. Kesehatan Hewan Ternak 

     Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan 

perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, 

pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, 

medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan 

hewan, serta keamanan pakan. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 

Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan BAB I Pasal 1 (b)). 

b. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dengan Konsumsi Hewan 

Ternak 

     Sebelum menguraikan tentang perlindungan konsumen, akan 

mendefinisikan dahulu tentang konsumen. Konsumen dalam 

pembahasan ini adalah konsumen pada kegiatan jual beli. Adanya 

pembeli berarti adanya penjual.   Antara   penjual   dan   pembeli   erat   

kaitannya   dan   tidak   dapat dipisahkan. Kata penjual berasal dari kata 

                                                
15

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,….  h. 1078.  
16

―Bahaya Makan Daging Ayam Suntik Hormon‖ On-line), tersedia di: 

https://www.suara.com/health/201610/21/195500/waspada-bahaya-makan-daging-ayam-

suntik-hormon (6 Januari 2020). 

https://www.suara.com/health/201610/21/195500/waspada-bahaya-makan-daging-ayam-suntik-hormon%20(6
https://www.suara.com/health/201610/21/195500/waspada-bahaya-makan-daging-ayam-suntik-hormon%20(6
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jual dan pembeli berasal dari kata beli. Dikarenakan kegiatan penjual 

dan pembeli tidak dapat dipisahkan, maka disebutlah jual dan beli. 

     Dengan  demikian,  konsumen  dapat  diartikan  dengan  ―orang   

yang memakai barang-barang hasil industri (bahan pakaian, makanan 

dan lain sebagainya). Istilah konsumen yang dimaksud adalah konsumen 

dalam pengertian konsumen akhir, yaitu setiap orang yang mendapatkan 

barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, digunakan untuk 

memenugi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, rumah tangga dan tidak 

untuk keperluan komersial.‖
17 

c. Asas dan Tujuan Regulasi Tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan 

     Dalam pasal 2 UU N0.8/ 1999, tentang Azas Perlindungan Konsumen: 

― Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, 

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum‖. 

1. Azas Manfaat 

     Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenmggaraan 

perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Azas Keseimbangan 

     Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku 

usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual 

 

                                                
17

A. Nasution, SH, Konsumen dan hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 73.  
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3. Azas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

     Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen   dalam   penggunaan,   pemakaian   dan   pemanfaatan   

barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 

4. Azas Kepastian Hukum 

     Baik   pelaku   usaha   maupun   konsumen   mentaati   hukum   

dan memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
18

 

Tujuan Perlindungan Konsumen: 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri. 

2. Harkat dan martabat konsumen dengan menghindarinya dari akses 

negatif pemakaian barang dan/jasa. 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dn keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

5. Menumbuhkan   kesadaran   pelaku   usaha   mengenai   pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggungjawab dalam berusaha. 

6. Meningkatkan  kualitas  barang  dan/jasa  yang  menjamin  

                                                
18

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunagn Konsumen, Pasal 2. 
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kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
19

 

3. Maslahah Mursalah 

a. Pengertian Maslahah Mursalah 

     Sebelum masuk dalam arti maslahah mursalah, kata maslahah  

mursalah adalah bentuk dari maslahah. Yang berasal dari kata shalaha  

dengan penambahan ―alif‖ di awalnya yang secara arti kata berarti ―baik‖ 

lawan kata dari ―buruk‖ atau ―rusak‖ adalah mashdar dengan arti kata  

shalah, yaitu ―manfaat‖ atau ―terlepas daripadanya kerusakan‖.
20

 

     Maslahah mursalah (  المرسلة   atau yang juga biasa disebut( المصلحة 

istishlah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan 

syara‘ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara‘ yang  

menolaknya.
21

Al-Maslahah al Mursalah adalah bmaslahah yang 

ditemukan pada kasus baru yang ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia 

mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara‘.
22

 

     Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru  

setelah tidak ada wahyu, sedangkan syari‘ tidak menerapkan dalam 

suatuhukum dan tidak ada dalil syari‘ tentang dianggap atau tidaknya  

kemaslahatan itu, maka itulah yang disebut sifat yang universal atau  

dalam istilah lain disebut al Maslahah al Mursalah. Seperti kemaslahatan  

yang menuntut bahwa perkawinan itu tidak disertai bukti resmi, maka  

                                                
19

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakrta: PT. Raja 

GrafindoPersada, 2014), h. 4. 
20

 Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 345  
21

Ibid,. h.354  
22

 Abdul Wahab Kallaf, Ilmu Ushul Fiqh, ( Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 110. 



 
 
 

26 
 

dakwaan adanya perkawinan itu tidak diterima ketika ada yang  

mengingkarinya. Seperti juga kemaslahatan yang menuntut bahwa 

kontrak jual beli yang tidak tertulis tidak mampu memindah hak 

kepemilikan. Semua itu adalah kemaslahatan yang oleh syar‘i belum 

ditetapkan hukumnya, dan juga tidak ada dalil tentang dianggap atau 

tidaknya kemaslahatan itu. Jadi masalah-masalah seperti itulah yang 

disebut al-Maslahah al-Mursalah.
23

 

     Menurut Pendapat yang dianut oleh mazhab Maliki dan Imam  

Ahmad Ibn Hambal mengatakan bahwa maslahat mursalah adalah salah  

satu dari sumber hukum dan sekaligus Hujjah Syari‘ah. 

b. Objek Maslahah Mursalah 

     Dengan memperhatikan beberapa penjelasan diatas dapat  

diketahui bahwa lapangan al-Maslahah al-Mursalah selain yang  

berlandaskan pada hukum syara‘ secara umum, juga harus diperhatikan  

adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan  

tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan  

demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. 

     Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa Al-Maslahah al-Mursalah  

itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik  

dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum  

yang ada penguatnya melalui I‘tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang  

                                                
23

 Ibid,.h.111 
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tidak didapatkan adanya ijma‘ atau qiyas yang berhubungan dengan  

kejadian tersebut
24

 

c. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah 

     Dalam realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan 

temporal. Sesuatu yang dipandang maslahah oleh seseorang atau 

kelompok tertentu, belum tentu dipandang maslahah juga bagi orang atau 

kelompok lainnya. Demikian juga dalam menentukan dan menarik garis 

batas antara kemaslahatan hakiki dan yang kamuflase. Seseorang sering 

terjebak dengan menganggap itulah kemaslahatan hakiki, padahal itu 

hanyalah kemaslahatan kamuflase yang dibungkus dengan tipu daya, 

sehingga sesuatu yang pada awalnya dilihat mengandung maslahah, 

akhirnya malah menimbulkan mudarat. Untuk mengatasi hal tersebut 

diperlukan kriteriakriteria tertentu dalam memverifikasinya. Para 

intelektual hukum Islam—khususnya yang ber-hujjah dengan maslahah 

mursalah telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi 

mana yang dipandang maslahah dan mana yang tidak. Hal ini mereka 

lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna 

menghindarkan pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan 

hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, 

ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut. Persyaratan-
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persyaratan tersebut di antaranya, sebagaimana pandangan Imâm 

Mâlik27 yang direduksi oleh al-Syâtibî, terdiri dari: 
25

 

1. Kemaslahatan tersebut harus reasonable (ma‘qûlât) dan relevan 

dengan kasus hukum yang dihadapi; 

2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi blue print dalam memelihara 

sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan 

kesulitan (masyaqqât) dan kemudaratan;  

3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan 

tidak boleh bertentangan dengan dalil syara‘ yang qat‘î. 

Sedangkan Imâm al-Ghazâlî28 telah menetapkan argumentasi yang 

mendasari statemennya, agar maslahah mursalah atau istislâh dapat 

menjadi dalil dalam istinbât hukum harus memenuhi syarat-syarat di 

bawah ini, yaitu;  

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori 

kebutuhan pokok (darûriyyât). Artinya, untuk menetapkan suatu 

maslahah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan 

menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (al-usûl al-

khamsah) tersebut atau tidak;  

2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh 

disandarkan pada dugaan (zan) semata-mata. Artinya, harus 

diyakini bahwa sesuatu itu benarbenar mengandung 

kemaslahatan;  
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3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan 

yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, 

sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;  

4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi 

hukum Islam. Dengan redaksi yang berbeda tetapi esensi dan 

substansi hampir sama ‗Abd alWahhâb Khallâf merangkum 

syarat-syarat maslahah dapat dijadikan hujjah, yaitu kemaslahatan 

itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (wahm). 

Artinya, dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus 

mempertimbangkan juga kemudaratan yang akan ditimbulkannya. 

Kalau mengabaikan kemudaratan yang akan ditimbulkannya, 

berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar wahm. Misalnya upaya 

merampas hak talak suami, dengan melimpahkannya pada hakim 

dalam setiap kondisi dan Kemaslahatan itu harus berlaku secara 

universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang 

perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial). Artinya, 

kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau 

untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan 

kemudaratan, Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan 

(maslahah mursalah) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum 

dan dasar-dasar penetapan nas (Alquran dan Sunnah) dan 

ijmak.31 Persyaratan atau kriteria yang diberikan para ulama 

tersebut di atas mengindikaskan bahwa para ulama yang 
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menerima dan menerapkan maslahah mursalah sebagai dalil 

istinbât hukum (legal theory) dengan sikap yang cukup berhati-

hati dalam mengimplementasikannya dalam tataran praktis. Sikap 

kehati-hatian ini diindikasikan dengan memberikan persyaratan 

dan kriteria yang ketat terhadap kemaslahatan yang dapat 

diterima sebagai basis dan landasan teoritisnya. Meskipun begitu, 

menerapkan maslahah mursalah sebagai metode penggalian 

hukum terhadap pelbagai problematika yang timbul dalam 

masyarakat dipandang sebagai sikap yang berani, khususnya 

dalam menetapkan hukum terhadap suatu kasus yang pada saat itu 

tidak ditemukan petunjuk dalil atau nas (Alquran dan Sunnah), 

tentang status hukumnya. Meskipun hal itu dikehendaki dan 

dibutuhkan masyarakat. 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan 

a. BAB 1 KETENTUAN UMUM 

PASAL 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  

1) Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya 

fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, 

budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan 

pengusahaannya.  



 

 

 

31 

 
 

2) Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan 

perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, 

pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan 

penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan 

peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.  

3) Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari 

siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang 

dipelihara maupun yang di habitatnya.  

4) Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian 

atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.  

5) Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai 

penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya 

yang terkait dengan pertanian. 

6) Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau 

udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun 

yang dipelihara oleh manusia.  

7) Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad 

renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat 

keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk 

menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.  

8) Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi 

hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan 

embrio.  
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9) Benih jasad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk 

kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner.  

10) Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang 

mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan 

tertentu untuk dikembangbiakkan. 

11) Rumpun hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan 

hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas 

dan dapat diwariskan pada keturunannya. 

12) Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan 

bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan 

produksi.  

13) Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang 

masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan 

konsumsi,  

farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan 

kebutuhan dan kemaslahatan manusia.  

14) Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi 

yang melakukan usaha peternakan.  

15) Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang  

didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan  

skala tertentu.  
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16) Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan 

produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak. 

17) Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan 

menghilangkan atau menghambat fungsinya.  

18) Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke 

dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel 

telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak 

bunting. 

19) Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah 

komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau 

galur  guna mencapai tujuan tertentu. 

20) atau  introduksi dari luar yang telah dikembangbiakkan  di Indonesia 

sampai generasi kelima  atau  lebih  yang  teradaptasi  pada lingkungan 

dan/atau manajemen setempat. 

21) Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang  

menghasilkan produk dan  jasa yang  menunjang upaya dalam   

mewujudkan kesehatan hewan. 

22) Pakan   adalah bahan makanan tunggal   atau campuran, baik yang 

diolah maupun yang tidak diolah, yang   diberikan   kepada   hewan   

untuk kelangsungan  hidup,  berproduksi,  dan berkembang biak. 

23) Bahan   pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, 

atau bahan lainnya yang layak  dipergunakan  sebagai  pakan,  baik  

yang telah diolah maupun yang belum diolah. 
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24) Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang  

disediakan  Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau 

perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak 

masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang 

biak. 

25) Setiap  orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang 

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum,   yang 

melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 

26) Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan 

penyakit hewan. 

27) Medik  veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran 

hewan. 

28) Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau 

kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan  

keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan 

melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan 

semua lini kemampuan profesi mulai dari mengindentifikasikan  

masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana 

kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di 

lapangan. 

29) Dokter  hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang     

kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik   

veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. 



 

 

 

35 

 
 

30) Dokter  hewan  berwenang  adalah  dokter  hewan yang   ditunjuk   

oleh Menteri, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam 

rangka penyelenggaraan kesehatan hewan. 

31) Medik reproduksi   adalah   penerapan   medik veteriner  dalam  

penyelenggaraan  kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan. 

32) Medik konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam  

penyelenggaraan  kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar. 

33) Biomedik adalah penyelenggaraan medik veteriner di bidang biologi 

farmasi, pengembangan sains kedokteran, atau   industri biologi untuk 

kesehatan dan kesejahteraan manusia. 

34) Penyakit   hewan  adalah  gangguan   kesehatan pada  hewan  yang  

antara  lain,  disebabkan  oleh cacat  genetik,   proses   degeneratif,    

gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan 

infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan 

ricketsia. 

35) Penyakit  hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara 

hewan dan hewan; hewan dan manusia;  serta   hewan   dan   media   

pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau  tidak  

langsung  dengan    media  perantara mekanis  seperti  air, udara,  

tanah,  pakan, peralatan, dan manusia; atau   dengan media perantara  

biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur. 
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36) Penyakit  hewan strategis adalah penyakit hewan yang 

 dapatmenimbulkan   kerugian   ekonomi, keresahan  masyarakat,  

dan/atau kematian hewan yang tinggi. 

37) Zoonosis  adalah  penyakit  yang  dapat  menular dari hewan kepada 

manusia atau sebaliknya. 

38) Kesehatan   masyarakat veteriner adalah segala urusan yang 

berhubungan dengan hewan dan produk  hewan  yang secara langsung  

atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia. 

39) Obat   hewan  adalah  sediaan yang   dapat digunakan  untuk    

mengobati hewan, membebaskan  gejala,  atau  memodifikasi  proses 

kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, 

premiks, dan sediaan alami. 

40) Alat dan mesin peternakan   adalah   semua peralatan yang digunakan 

berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang 

dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak. 

41) Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan 

yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam 

pelayanan kesehatan hewan. 

42) Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan 

keadaan fisik dan mental hewan  menurut  ukuran  perilaku  alami  

hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi  hewan  

dari  perlakuan  setiap  orang yang  tidak  layak terhadap hewan yang 

dimanfaatkan manusia. 



 

 

 

37 

 
 

43) Tenaga  kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di 

bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan 

medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal 

 dan/atau   pelatihan   kesehatan   hewan bersertifikat. 

44) Teknologi kesehatan hewan adalah segala sesuatu  yang  berkaitan  

dengan  pengembangan dan penerapan ilmu, teknik, rekayasa, dan 

industri di bidang kesehatan hewan. 

45) Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

46) Menteri  adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

peternakan dan kesehatan hewan. 

47) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

48) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan  pemerintahan   

oleh pemerintah daerah dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip  Negara Kesatuan Republik   

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

49) Sistem kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disebut 

Siskeswanas  adalah tatanan unsur  kesehatan hewan yang secara   
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teratur saling  berkaitan  sehingga  membentuk  totalitas yang berlaku 

secara nasional. 

b. BAB II ASAS DAN TUJUAN 

PASAL 2 

(1). Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan 

secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang 

lainnya yang terkait. 

(2). Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan 

kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan 

dan keadilan, keterbukaan danketerpaduan, kemandirian, kemitraan, 

dan keprofesionalan. 

PASAL 3 

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan 

untuk: 

a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung 

jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;  

b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara 

mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan 

kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan 

pangan nasional; 
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c. melindmelindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat 

mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, 

dan lingkungan; 

d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan 

masyarakat; dan memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha 

dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan 

c. BAB III SUMBER DAYA 

Pasal 4 

Untuk menjamin   kepastian   terselenggaranya peternakan dan  

kesehatan hewan   diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi 

persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan. 

Pasal 5 

1) Penyediaan  lahan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 4 dimasukkan 

ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan    

perubahan    peruntukan lahan peternakan  dan kesehatan  hewan,   lahan 

pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai 

dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem. 

3) Ketentuan  mengenai  perubahan  tata  ruang sebagaimana  dimaksud  

pada  ayat  (2) dikecualikan bagi   lahan   peternakan   dan kesehatan    

hewan untuk   kegiatan   pendidikan dan/atau penelitian dan 
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pengembangan. 

Pasal 6 

1) Lahan yang telah  ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum 

harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara 

berkelanjutan. 

2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berfungsi sebagai: 

a. penghasil tumbuhan pakan; 

b. tempat  perkawinan  alami,  seleksi,  kastrasi, dan pelayanan 

inseminasi buatan; 

c. tempat      pelayanan      kesehatan      hewan; dan/atau 

d.  tempat      atau      objek      penelitian      dan pengembangan teknologi 

peternakan dan kesehatan hewan. 

3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai 

persediaan lahan yang memungkinkan  dan memprioritaskan  budi daya 

ternak skala kecil diwajibkan menetapkan  lahan sebagai kawasan 

penggembalaan umum. 

4) Pemerintah   daerah   kabupaten/kota   membina bentuk  kerja  sama  

antara  pengusahaan peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, 

hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya 

dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan 

ternak murah. 

5) Ketentuan    lebih   lanjut  mengenai    penyediaan dan pengelolaan 
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kawasan penggembalaan umum sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. 

Pasal 7 

1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan  dan  

kesehatanhewan  harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai 

dengan peruntukannya.  

2) Apabila  ketersediaan   air  terbatas   pada  suatu waktu dan kawasan, 

kebutuhan air untuk hewan perlu  diprioritaskan  setelah  kebutuhan 

masyarakat terpenuhi. 

Pasal 8 

1) Sumber    daya   genetik    merupakan    kekayaan bangsa Indonesia 

yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan  untuk sebesar-besar  

kemakmuran rakyat. 

2) Penguasaan negara atas sumber daya genetik sebagaimana  dimaksud  

pada  ayat  (1) dilaksanakan  oleh Pemerintah, pemerintahan daerah 

provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota  berdasarkan  sebaran  

asli geografis sumber daya genetik yang bersangkutan. 

3) Sumber daya genetik dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan 

pelestarian. 

4) Pemanfaatan   sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3)   dilakukan   melalui pembudidayaan dan pemuliaan. 

5) Pelestarian   sumber daya genetik sebagaimana dimaksud  pada   ayat   

(3)   dilakukan   melalui konservasi di dalam habitatnya dan/atau di 
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luar habitatnya serta upaya lainnya. 

6) Pengelolaan   sumber   daya   genetik   tumbuhan pakan mengikuti 

peraturan perundang-undangan di bidang sistem budi daya tanaman. 

Pasal 9 

1) Setiap   orang      yang   melakukan   pemanfaatan sumber   daya   

genetik   sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) wajib membuat 

perjanjian dengan  pelaksana  penguasaan  negara  atas sumber  daya     

genetik     yang     bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (2). 

2) Perjanjian  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) mencantumkan, 

antara lain, pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber daya 

genetik yang bersangkutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam 

pemanfaatannya. 

3) Pemanfaatan  sumber  daya  genetik  hewan  asal satwa  liar   

mengikuti    peraturan    perundang- undangan   di  bidang  konservasi   

sumber  daya alam hayati dan ekosistemnya. 

Pasal 10 

1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 

pemerintah daerah kabupaten/kota,  masyarakat, dan/atau korporasi. 

2) Pemerintah      wajib      melindungi      usaha pembudidayaan dan 

pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

3) Pemerintah dan pemerintah daerah   melakukan pembinaan   dan   
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pengawasan   terhadap   setiap orang   yang melakukan pembudidayaan 

dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 11 

1) Setiap  orang  atau  lembaga  nasional  yang melakukan pemasukan 

dan/atau pengeluaran sumber daya genetik ke dan dari wilayah Negara 

Kesatuan  Republik  Indonesia  wajib  memperoleh izin  dari   Menteri   

sesuai   dengan   ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) berlaku juga bagi 

lembaga internasional yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran 

sumber daya genetik ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik  

Indonesia. 

3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga    asing    

yang akan melakukan pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik, 

terlebih dahulu harus memiliki perjanjian dengan Pemerintah  di bidang 

transfer material  genetik  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 12 

1) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  sumber  daya genetik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemanfaatan dan pelestarian 

sumber daya genetik termasuk sumber daya genetik hewan dan rekayasa 

genetik diatur dengan undang-undang. 
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d. BAB IV PETERNAKAN 

Pasal 13 

1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan       

dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan 

ekonomi kerakyatan. 

2) Pemerintah  berkewajiban  untuk melakukan pengembangan usaha 

pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta 

masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan. 

3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan  oleh masyarakat 

belum berkembang, Pemerintah  membentuk  unit  pembenihan dan/atau 

pembibitan. 

4) Setiap   benih   atau   bibit   yang   beredar   wajib memiliki sertifikat 

layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan 

ciri-ciri keunggulan tertentu. 

5) Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi 

atau yang ditunjuk oleh Menteri. 

Pasal 14 

1) Pemerintah menetapkan kebijakan perbibitan nasional untuk  

mendorong ketersediaan benih dan/atau bibit yang bersertifikat dan 

melakukan pengawasan dalam pengadaan dan peredarannya secara 

berkelanjutan. 

2) Pemerintah membina pembentukan wilayah sumber bibit pada   
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wilayah yang berpotensi menghasilkan suatu rumpun ternak dengan mutu 

dan keragaman jenis yang tinggi untuk sifat produksi dan/atau 

reproduksi. 

3) Wilayah sumber  bibit  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan jenis dan rumpun 

ternak, agroklimat, kepadatan penduduk, sosial ekonomi, budaya, serta 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan perbibitan nasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Pasal 15 

1) Dalam  keadaan  tertentu  pemasukan  benih dan/atau  bibit dari luar 

negeri dapat dilakukan untuk: 

a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik; 

b. mengembangkan    ilmu   pengetahuan    dan teknologi; 

c. mengatasi  kekurangan  benih  atau  bibit  di dalam negeri; dan/atau 

d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan. 

2) Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan 

kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan     di bidang 

karantina hewan serta  memerhatikan   kebijakan pewilayahan   bibit 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 

3) Setiap orang   yang melakukan pemasukan benih dan/atau bibit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   wajib memperoleh izin dari 
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menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat 

rekomendasi dari Menteri. 

4) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   persyaratan mutu  dan   

kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan  

Peraturan Menteri. 

Pasal 16 

1) Pengeluaran benih, bibit, dan/atau bakalan dari wilayah  Negara 

Kesatuan  Republik  Indonesia  ke luar negeri dapat dilakukan apabila 

kebutuhan dalam  negeri  telah  terpenuhi   dan  kelestarian ternak 

lokal terjamin. 

2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan  

urusan perdagangan  setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. 

Pasal 17 

1) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit dilakukan dengan pembentukan 

galur murni dan/atau pembentukan rumpun baru melalui persilangan  

dan/atau  aplikasi  bioteknologi modern. 

2) Aplikasi bioteknologi  modern  sebagaimana dimaksud   pada ayat    

(1)  dapat  dilakukan sepanjang  tidak bertentangan   dengan   kaidah 

agama dan tidak merugikan keanekaragaman hayati; kesehatan 

manusia, lingkungan, dan masyarakat; serta kesejahteraan hewan. 

3) Aplikasi  bioteknologi  modern  sebagaimana dimaksud  pada ayat 

(1) yang dilakukan  khusus untuk menghasilkan ternak hasil    
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rekayasa genetik harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada  ayat (2) dan peraturan perundang-undangan  di bidang 

keamanan hayati produk rekayasa genetik. 

Pasal 18 

1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia 

betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak 

ruminansia betina  tidak  produktif  disingkirkan  untuk dijadikan 

ternak potong. 

2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena 

merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan 

penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan 

penyakit hewan. 

3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penyeleksian dan penyingkiran 

sebagaimana pada ayat (1) dan penjaringan ternak ruminansia 

betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 19 

1) Setiap orang   yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi     

kebutuhan     pakan     dan kesehatan ternaknya. 

2) Pemerintah     dan  pemerintah  daerah  membina pelaku usaha 

peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan 

yang baik untuk ternaknya. 

3) Untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  baik sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (2), Pemerintah membina pengembangan  

industri premiks dalam negeri. 

Pasal 20 

1) Pengawasan  terhadap  pengadaan  dan peredaran bahan pakan 

dan tumbuhan atau tanaman pakan yang tergolong bahan pangan 

dilakukan secara terkoordinasi antarinstansi atau departemen. 

2) Koordinasi   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

penyediaan lahan untuk keperluan budi daya tanaman pakan, 

pengadaan pakan di dalam negeri, dan pemasukan pakan dari luar 

negeri. 

3) Pengadaan     dan/atau pembudidayaan  tanaman pakan dilakukan   

melalui   sistem   pertanaman monokultur dan/atau   terpadu   

dengan   jenis tanaman lain dengan tetap mempertimbangkan 

ekosistem sesuai dengan peraturan perundang- undangan di 

bidang sistem budi daya tanaman. 

4) Dalam  rangka pengadaan pakan dan/atau bahan pakan yang 

tergolong bahan pangan, Pemerintah mengutamakan bahan baku 

pakan lokal. 

5) Pengadaan   dan   penggunaan   pakan   dan/atau bahan pakan   

yang   berasal   dari   organisme transgenik  harus  memenuhi  

persyaratan keamanan hayati. 
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Pasal 21 

Menteri menetapkan batas tertinggi kandungan bahan pencemar   

fisik,   kimia,   dan   biologis   pada   pakan dan/atau bahan pakan. 

Pasal 22 

1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan 

untuk diedarkan  secara komersial wajib memperoleh izin usaha. 

2) Pakan     yang  dibuat  untuk  diedarkan   secara komersial harus 

memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan 

pakan serta       memenuhi  ketentuan  cara  pembuatan pakan 

 yang    baik    yang    ditetapkan    dengan Peraturan Menteri. 

3) Pakan  sebagaimana     dimaksud  pada  ayat  (2) harus 

 berlabel     sesuai     dengan     peraturan perundang-undangan. 

4) Setiap orang dilarang: 

a.  mengedarkan    pakan    yang    tidak    layak dikonsumsi; 

b.menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang 

mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau 

tulang; dan/atau 

c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau 

antibiotik  imbuhan pakan. 

5) Ketentuan  lebih  lanjut  sebagaimana  dimaksud pada  ayat   

(4)   huruf   c   ditetapkan    dengan Peraturan Menteri. 
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B. Tinjauan Pustaka 

     Tinjauan pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesamaan 

dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan perbandingan dalam 

mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini: 

1. Skripsi yang berjudul ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan 

Usaha Ternak Ayam Broiler‖ Studi di PT Ciomas Adisatwa Bandar 

Lampung, yang ditulis pada tahun 2018, oleh Aranti Diaz Arizki, Fakultas 

Syari‘ah, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. Membahas tentang pelaksanaan kerjasama ternak ayam broiler 

perusahaan sebagai inti menyediakan sarana produksi berupa DOC, pakan, 

obat-obatan serta memberikan pembinaan teknis dan management kepada 

peternak. Dimana kesimpulan pada judul tersebut tidak adanya kesusuaian 

terhadap pihak pertama dan pihak pengelola. 

2. Skripsi yang berjudul ―Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam 

Potong Sembelihan Orang Fasiq menurut Imam Syafi‘I‖ Studi pada jual beli 

ayam dipasar Bnadarjo Ungaran yang ditulis pada tahun 2015, oleh Nurul 

Izzah Dienillah, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah 

Universitas Islam Negeri Walisongo. Skripsi ini membahas tentang hukum 

jual beli ayam potong yang disembelih oleh orang Fasiq menurut Imam 

Syafi‘i‖ 

3. Skripsi yang berjudul ― Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ayam 

Potong Melebihi Kadar Waktu  studi di CV. Hanura Jaya Lampung Desa 

Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yang ditulis 
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pada tahun 2019, oleh Septina Ebat, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas 

tentang hukum jual beli ayam potong melebihi kadar waktu 

Meskipun pada dasarnya judul-judul skripsi diatas memiliki permasalahan 

yang hampir sama, namun substansi penelitian yang diajukan berbeda. Pada 

judul skripsi ini peneliti mencoba mencari pandangan hukum Islam terhadap 

praktik suntik vaksin ayam potong. 

     Selain itu obyek penelitian skripsi ini juga berbeda dengan relevansi 

diatas, skripsi ini berfokus di PT JAPFA Sababalau Lampung Selatan dan 

banyak perbedaan dengan relevansi diatas tersebut. 

     Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa judul 

skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan 

karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu permasalahan praktik 

suntuk vaksin ayam potong yang terjadi di PT JAPFA Sababalau Lampung 

Selatan sangat menarik dan layak untuk diteliti. 
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