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ABSTRAK 

 

Pengembangan potensi ekonomi pondok pesantren dapat 

berdampak positif untuk perekonomian nasional. pondok pesantren 

saat ini memiliki lembaga pemberdayaan ekonomi yaitu 

KOPPONTREN sebagai motor penggerak perekonomian 

dilingkungan pondok pesantren, KOPPONTREN Al-Fatah memiliki 

tiga unit usaha dan berbagai program kegiatan, namun 

KOPPONTREN Al-Fatah belum dapat memediasi pengajuan 

sertifikasi halal untuk anggotanya yang memiliki usaha. Padahal 

masyarakat sangat membutuhkan sertifikasi halal sebagai jaminan 

bahwa makanan atau minuman yang mereka beli tersebut halal. 

Rumusan masalah dalampenelitian ini yaitu, bagaimana peran 

KOPONTREN Al-Fatah Lampung dalam upaya penguatan halal 

value chain? bagaimana hambatan yang dialami KOPPONTREN Al-

Fatah Lampung dalam upaya penguatan halal value chain?. Adapun 

tujuan untuk mengetahui peran dan hambatan KOPPONTREN Al-

Fatah Lampung dalam penguatan halal value chain. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research), dan sifat penelitian ini yaitu penelitian 

kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah jenis data 

primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data 

yaitu, editing, dan sistematisasi data, kemudian data dianalisis dengan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Dalam pelaksaannya KOPPONTREN Al-Fatah menetapkan 

syarat syarat kepada anggota dalam pengajuan dana modal usaha, 

dapat penulis analisa bahwa hal ini sangat berpengaruh terhadap 

anggota dalam memilih usaha yang ingin dilakukan agar dapat 

diterima sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh KOPPONTREN, 

salah satunya usaha yang dilakukan tidak melanggar syariat atau 

usaha yang dilakukan halal. Hambatan-hambatan yang dihadapi 

KOPPONTREN Al-Fatah dalam upaya penguatan halal value chain 

adalah status KOPPONTREN sebagai koperasi pendidikan, kondisi 

pandemi sangat berdampak bagi ekonomi anggota dan 

KOPPONTREN Al-Fatah  memilih untuk fokus pada koperasi 

pendidikan dan simpan pinjam. 

Kata kunci : Peran, koppontren, halal value chain 
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ABSTRACT 

 

The development of the economic potential of Islamic 

boarding schools can have a positive impact on the national economy. 

Islamic boarding schools currently have economic empowerment 

institutions, namely KOPPONTREN as a driving force for the 

economy in the Islamic boarding school environment, KOPPONTREN 

Al-Fatah has three business units and various activity programs, but 

KOPPONTREN Al-Fatah has not been able to mediate the application 

for halal certification for its members who have businesses. Even 

though people really need halal certification as a guarantee that the 

food or drink they buy is halal. The formulation of the problem in this 

research is, what is the role of KOPONTREN Al-Fatah Lampung in 

strengthening the halal value chain? What are the obstacles faced by 

KOPPONTREN Al-Fatah Lampung in an effort to strengthen the halal 

value chain? The aim is to find out the role and obstacles of 

KOPPONTREN Al-Fatah Lampung in strengthening the halal value 

chain. 

In this research, the researcher uses the type of field research 

(field research), and the nature of this research is descriptive 

qualitative research. Sources of data used are primary data and 

secondary data. Data collection techniques include observation, 

interviews, and documentation. Data management techniques, namely, 

editing, and systematizing data, then the data is analyzed by data 

reduction, data presentation, and drawing conclusions. 

In the implementation of KOPPONTREN Al-Fatah setting 

conditions for members in submitting venture capital funds, the 

authors can analyze that this greatly affects members in choosing the 

business they want to do so that they can be accepted in accordance 

with the conditions set by KOPPONTREN, one of which is the 

business that is not carried out. violate the Shari'a or the business 

carried out is halal. The obstacles faced by KOPPONTREN Al-Fatah 

in an effort to strengthen the halal value chain are KOPPONTREN's 

status as an educational cooperative, the pandemic condition has had 

an impact on the member's economy and KOPPONTREN Al-Fatah 

chooses to focus on education and savings and loan cooperatives. 

 

Keywords: Role, koppontren, halal value chain 
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MOTTO 

 

                                  

           

 

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, 

sungguh, Allah sangat berat siksan-Nya. (Q.S Al-Ma’idah : 2) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran serta 

mempermudah, dan memperjelas makna untuk menghindari 

kesalah pahaman terhadap judul skripsi. Maka diperlukan 

penegasan judul terhadap istilah-istilah yang digunakan didalam 

judul skripsi ini, judul skripsi “Peran Koperasi Pondok 

Pesantren (KOPONTREN) Dalam Upaya Penguatan Halal 

Value Chain (Studi pada Kopontren Al Fatah Muhajirun, 

Natar, Lampung Selatan)” 

Maka terlebih dahulu dijabarkan istilah-istilah penting yang 

terdapat pada judul skripsi ini, sebagai berikut: 

1. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan 

terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peran
1
 

2. Koperasi secara bahasa, koperasi berasal dari dua suku kata 

bahasa inggris, yaitu “co” dan “operation”. co berarti 

bersama dan operation adalah berarti bekerja. Sehingga 

dapat diartikan co-operation atau koperasi adalah 

melakukan pekerjaan secara bersama atau gotong royong. 

Sedangkan Koperasi secara istilah sebagai suatu 

perkumpulan yang beranggotakan orang atau berbadan 

hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk 

masuk dan keluar dengan bekerjasama secara kekeluargaan, 

menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan 

jasmani para anggotanya
2
 

                                                             
1 Soejono Soekanto, Sosiologi Sebagai Pengantar, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2001), h. 267. 
2 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, “Koperasi : Teori dan Praktik”, (Jakarta: 

Erlangga, 2001), h. 19. 
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3. Pondok Pesantren merupakan bagian dari pendidikan 

nasional yang memiliki keunikan, keaslian Indonesia. 

Dengan kemandirian yang dimiliki, pesantren menjadi 

lembaga pendidikan otonom, baik dari system pembelajaran 

maupun pendanaan
3
 

4. KOPONTREN adalah koperasi yang didirikan di 

lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh 

kebutuhan warga yang berada di dalamnya. Namun 

demikian, dalam perkembangannya saat ini Kopontren tidak 

hanya melayani kebutuhan warga pondok namun juga 

kepada masyarakat sekitarnya.
4
 

5. Halal Value Chain adalah upaya terintegrasi industri mulai 

dari input, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi. 

Dalam menghasilkan produk halal, input bahan baku mesti 

diperhatikan begitu pula dengan teknologi pengolahan yang 

digunakan. Dari segi pengemasan dan pengepakan pun 

mencerminkan kebersihan dan terjaga kehalalan sampai 

dengan produk akhir yang diterima konsumen muslim
5
 

Berdasarkan uraian istilah-istilah yang ada pada penegasan 

judul diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud 

dengan judul ini adalah bagaimana Peran Koperasi Pondok 

Pesantren (KOPONTREN) Dalam Upaya Penguatan Halal Value 

Chain (Studi pada Kopontren Al Fatah Muhajirun, Natar, 

Lampung Selatan) 

 

B. Latar Belakang Masalah  

The State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019 

melaporkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal 

                                                             
3 Irwan Zain dan Hasse, Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab 

Sosial Pesantren, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 124. 
4 Takbir Lailatul Fitra dan Abdul Rasyid, “Peran Kopontren terhadap 

Perekonomian Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren”, Jurnal Iqtisaduna, Vol. 2 No. 

2 (2016), h. 2. 
5 Subianto dan Pratiwi, “Rantai nilai dan perspektif kesadaran masyarakat 

muslim akan makanan halal”, Journal.Uii.Ac.Id, Vol. 1 (2018), hal. h. 143-144. 



 

 

 

3 

umat Islam di dunia mencapai USD 2.1 triliun pada tahun 2017 

dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai USD 3 triliun pada 

2023. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah 

peningkatan jumlah penduduk Muslim di dunia yang pada tahun 

2017 mencapai 1.84 miliar orang.
6
 Sebagai negara dengan 

penduduk muslim terbesar di dunia, yaitu mencapai 87,18% dari 

jumlah penduduk 232,5 juta jiwa menurut Global Islamic 

Economic Report 2018/2019, Indonesia memiliki pangsa pasar 

produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar 

dibandingkan dengan negara lain.
7
 

Strategi pengembangan industri halal di Indonesia terus 

digencarkan, mulai dari regulasi hingga pengembangan zona 

industri halal. Pengembangan zona industri halal ini bisa 

dilakukan dengan optimal dengan memperkenalkannya pada 

kelompok muslim yang melakukan aktivitas dan bermukim 

bersama. Seperti halnya pondok pesantren, disana memenuhi 

syarat sebagai sebuah ekosistem yang mendukung terciptanya 

perubahan sosial.
8
 

Rantai kegiatan ekonomi dan kegiatan industri halal dapat 

dilakukan dengan sempurna, dengan adanya aktivitas 

permukiman yang dilakukan dalam lingkungan pondok 

pesantren, mulai dari aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi. 

Bahkan saat ini pondok pesantren sudah terbentuk koperasi 

pondok pesantren (kopontren). Dalam bidang ekonomi, setiap 

aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat pesantren idealnya 

menerapkan prinsip halal dan thoyyib dalam perilaku 

konsumsinya. Sebagai wadah pengelolaan aktivitas ekonomi 

dalam tatanan masyarakat pondok pesantren, koperasi pondok 

                                                             
6 Komite Nasional Keuangan Syariah, “Masterplan Ekonomi Syariah 

Indonesia 2019-2024”, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, hal.. xiv. 
7 Anisah Ahla et al., “Strategi Pengembangan Ekonomi Syari’ah Melalui 

Penguatan Halal Value Chain (Studi Kasus pada Industri Pariwisata Halal di Kota 

Banjarbaru)”, 2020, hal. 2. 
8 M. Syaifuddien Zuhriy, “Budaya Pesantren Dan Pendidikan Karakter Pada 

Pondok Pesantren Salaf”, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 19 

No. 2 (2011), hal. 172. 
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pesantren (kopontren) diharapkan mampu menjadi laboratorium 

masyarakat pesantren untuk menerapkan ekosistem gaya hidup 

halal. Dengan diperankannya kopontren sebagai motor penggerak 

roda perekonomian dalam tatanan masyarakat pesantren, maka 

kopontren bertanggung jawab untuk memastikan berputarnya 

rantai produksi, distribusi, sekaligus konsumsinya.  

Kopontren memiliki asas kekeluargaan dalam menjalankan 

aktivitas perekonomiannya. Sebagai badan usaha, kopontren 

bertanggung jawab melakukan pemenuhan kebutuhan anggota 

masyarakat pesantren. Setiap barang dan jasa yang dihasilkan 

oleh kopontren, akan menjadi benchmark atau tolok ukur 

bagaimana kopontren menerapkan nilai-nilai syariah dalam 

aktivitas ekonominya. Hal itu sekaligus menjadi upaya edukasi 

dan penguatan pemahaman nilai rantai halal (halal value chain) 

pada tatanan masyarakat pondok pesantren. 

Pondok pesantren Al-Fatah adalah pondok pesantren yang 

memiliki 4 jenjang pendidikan formal diantaranya Madrasah 

Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah 

(MA) Program IPA dan IPS, dan Sekolah Tinggi Agama Islam 

(STAI) Al-Fatah dengan jumlah santri kurang lebih ada 1500 

santri 

Pondok pesantren Al-Fatah telah membentuk koperasi pondok 

pesantren bertepatan pada 30 Juli 1998, yang dipimpin oleh H. 

Muhyiddin Hamidi. KOPPONTREN Al-Fatah adalah salah satu 

usaha pondok pesantren Al-Fatah yang memiliki andil besar 

dalam membantu usaha perkembangan dan pembangunan 

Pondok Pesantren Al-Fatah. KOPPONTREN yang memiliki 

sebanyak 83 anggota dengan 11 anggota diantaranya memiliki 

usaha, tidak hanya anggotanya yang memiliki usaha, 

KOPPONTREN Al-Fatah juga memiliki tiga unit usaha, yang 

pertama Toko Serba ada, yang menyediakan segala kebutuhan 

sehari-hari bagi anggota maupun non anggota, dengan adanya 

pemisahan kegiatan santri putra dan putri maka unit toko serba 

adapun memiliki dua unit yaitu toko putra dan putri. Unit usaha 

yang kedua yaitu kantin, yang memenuhi kebutuhan santri akan 
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jenis jajanan ringan. Kemudian unit usaha yang ketiga yaitu 

Baitul Mal Wat Tamwil yang merupakan lembaga keuangan yang 

menjalankan usaha berdasarkan syariat Islam. Dalam operasinya, 

BMT Al-Fatah berusaha Menumbuhkan kewirausahaan 

berkualitas, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung 

santri dan pemberian pinjaman. 

Terbentuknya Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) 

AL-FATAH Muhajirun, Negara Ratu Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan, apabila dilihat dari segi 

pembangunan umat islam, sesungguhnya suatu kegiatan yang 

mulia sebab kegiatan tersebut mengandung unsur tolong 

menolong yang merupakan salah satu prinsip bermuamalah 

dalam islam, sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS.Al-

Ma’idah Ayat 2 yang berbunyi : 

 

ٌِِۚ َوٱذَّقُىْا  َوذََعاَوَُىْا َعهًَ ٱۡنثِشِّ َوٱنرَّۡقَىي    ۡثِى َوٱۡنُعۡذَو  َوََل ذََعاَوَُىْا َعهًَ ٱۡۡلِ

َ َشِذيُذ ٱۡنِعقَاِب  ٌَّ ٱّللَّ َ  إِ  ٱّللَّ

Artinya : - - -“dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan 

dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah sangat berat siksanya”(Al-Maidah 

Ayat 2).9 

Di dalam kerjasama baik dalam bentuk perdagangan usaha 

dan lain-lain, islam memberikan dorongan dan pengarahan agar 

kerja sama itu berjalan pada jalan yang benar, dan sejalan dengan 

tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Setiap yang dihasilkan dari 

aktivitas ekonomi kopontren, dapat menunjukkan sejauh apa 

komitmen kopontren dalam memegang nilai-nilai ekonomi Islam. 

Hal itu sekaligus menjadi pintu masuk proses edukasi terhadap 

rantai nilai halal (halal value chain) bagi ekosistem yang 

tergabung dalam masyarakat pesantren sehingga akan menjadi 

gaya hidup yang dapat dijadikan keteladanan bagi kelompok 

masyarakat lainnya. 

                                                             
9 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 150. 
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Oleh karena itulah, penjaminan rantai nilai halal atau halal 

value chain dalam setiap produk lebih bisa dijamin melalui peran 

koppontren sebagai motor dalam ekosistem yang mampu 

menciptakan perubahan sosial yang lebih baik.  

Walaupun KOPPONTREN Al-Fatah memiliki tiga unit 

usaha dan berbagai program kegiatan, ternyata KOPPONTREN 

Al-Fatah belum dapat memediasi pengajuan sertifikasi halal 

untuk anggota KOPPONTREN yang memiliki usaha. Padahal 

masyarakat ataupun pembeli khususnya masyarakat muslim di 

pondok pesantren ataupun masyarakat sekitar sangat 

membutuhkan sertifikasi halal sebagai jaminan bukti bahwa 

makanan atau minuman yang mereka beli tersebut halal, tidak 

mengandung unsur haram di dalamnya, karena halal tidak hanya 

sekedar bebas dari unsur seperti kandungan babi atau khamar saja 

tetapi juga memperhatikan zat yang ada didalam makanan dan 

minuman tersebut, dan harus diperhatikan secara jelas halal 

produksinya, pengemasan, distribusi hingga sampai ke pembeli. 

Untuk lebih memperjelas peranan koperasi pondok 

pesantren dalam upaya penguatan ekosistem halal value chain, 

oleh karena itu penulis akan memberi penjelasan mengenai 

pembahasan dengan menguraikan segala aspek yang mempunyai 

relevansi dengan permasalahannya tersebut, maka penulis perlu 

mengkaji lebih dalam melalui pendekatan secara langsung kepada 

objek kajian dengan mengadakan penelitian pada koperasi 

tersebut, apakah peran dari KOPPONTREN Al-Fatah sudah 

optimal dalam upaya penguatan ekosistem halal value chain ?. 

sehingga akan didapat pemahaman yang lebih eksplisit dan 

komprehensif terhadap Koperasi Pondok Pesantren 

(KOPONTREN) dalam upaya penguatan halal value chain. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian   

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peran 

koperasi pondok pesantren dalam upaya penguatan halal value 

chain (studi pada koperasi pondok pesantren Al-Fatah Lampung).  
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Penelitian  ini  akan terfokus  untuk  mendeskripsikan  dan  

menjabarkan bagaimana peran dan hambatan koperasi pondok 

pesantren Al-Fatah Lampung dalam upayanya menguatkan halal 

value chain dilingkungan pondok pesantren Al-Fatah Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran KOPONTREN Al-Fatah Lampung dalam 

upaya penguatan halal value chain? 

2. Bagaimana hambatan yang dialami KOPPONTREN Al-Fatah 

Lampung dalam upaya penguatan halal value chain? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka 

tujuan penulis 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran KOPONTREN Al-

Fatah Lampung dalam upaya penguatan halal value chain. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami KOPPONTREN 

Al-Fatah Lampung dalam upaya penguatan halal value chain. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan ilmu dan wawasan yang lebih dalam 

mengenai peranan KOPPONTREN dalam upaya penguatan 

ekosistem halal value chain. kemudian dapat menjadi tolak 

ukur bagi peneliti sebagai referensi dan untuk pihak-pihak 

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan 

Penguatan halal value chain  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini, memberikan pengetahuan dan wawasan 

yang luas mengenai peranan koperasi pesantren dalam 

upaya penguatkan halal value chain. sehingga penulis 

mengetahui faktor faktor apa saja dari KOPPONTREN 

yang berperan dalam penguatan halal value chain. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini akan dapat membantu pemerintah dalam 

melakukan kebijakan untuk kemajuan ekonomi syariah dan 

mencapai tujuan menjadi pusat ekonomi syariah dunia 

c. Bagi KOPPONTREN 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam hal 

mengevaluasi peran KOPPONTREN dalam hal mengawasi 

dan memberi mediasi terkait dengan produk produk yang 

dikembangkan oleh anggota KOPPONTREN tersebut, 

kemudian, dapat memberikan referensi bagi pengambil 

kebijakan untuk menentukan keputusan/kebijakan.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah penelusuran 

terhadap karya-karya terdahulu yang terkait guna menghindari 

duplikasi, plagiasi repitisi, serta untuk menjamin keaslian dan 

keabsahan penelitian yang dilakukan. Adapun telaah pustaka yang 

dilakukan oleh peneliti adalah menggali hal-hal apa yang sudah 

dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, karena penelitian in 

adalah merupakan lanjutan-lanjutan dari penelitian terdahulu, 

antara lain : 

1. Arna Asna Annisa, Kopontren dan Ekosistem Halal Value 

Chain. Penelitian ini membahas tentang ekosistem dalam 

pondok pesantren terhadap perubahan gaya hidup anggotanya 

untuk menerapkan nilai-nilai islam. Adapun kesamaan 

penelitian yang ditulis oleh Arna Asna Annisa dengan 
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penelitian ini adalah sama-sama tentang kopontren dan 

ekosistem halal value chain, serta sama-sama merupakan 

penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan dari penelitian ini 

terletak pada studi yang dilakukan. Penelitian Arna Asna 

Annisa membahas literature tentang hubungan koppontren dan 

ekosistem halal value chain.Adapun yang peneliti teliti adalah 

peran koppontren dalam upaya penguatan halal value chain. 

2. Arna Asna Annisa, Determining Model of Halal Lifestyle: A 

Study on the Role of Kopontren. Penelitian ini membahas 

tentang model gaya hidup halal dilingkungan pesantren yang 

dipengaruhi koppontren. Adapun kesamaan penelitian yang 

ditulis Arna Asna Annisa dengan penelitian ini adalah objek 

penelitian serta sama sama penelitian kualitatif. Perbedaan 

penelitian ini terletak pada pendekatan yang dilakukan. 

Penelitian Arna Asna Annisa membahas tentang model halal 

value chain dengan pendekatan fenomenologis. Sedangkan 

yang peneliti teliti berfokus pada peran koppontren dalam 

penguatan halal value chain. 

3. Takbir Lailatul Fitra, Peranan Koperasi Pondok Pesantren Al-

Urwatul Wutsqaa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Masyarakat Di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti 

Kabupaten Sidrap. Penelitian ini membahas tentang peran 

Kopontren terhadap pertumbuhan masyarakat maka dari itu 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja 

usaha-usaha yang dilakukan Kopontren sebagai wujud 

peranan Kopontren Al-Urwatul Wutsqaa terhadap 

pertumbuhan ekonomi masyarakat Kelurahan Benteng. 

Persamaan dari penelitian Takbir Lailatul Fitra dengan 

penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang peran 

koperasi pondok pesantren. Adapun perbedaan nya terletak 

pada objek dan lokasi penelitian.Penelitian Takbir Lailatul 

Fitra melakukan penelitian pada koperasi pondok pesantren 

Al-Urwatul Wutsqaa dan berfokus pada pertumbuhan 

ekonomi masyarakat, Sedangkan yang peneliti teliti berfokus 

pada peran koppontren dalam penguatan halal value chain. 
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4. Dzikrulloh, Ahmad Koib, Implementation Of Halal Value 

Chain In Business In Islamic Boarding Schools, penelitian ini 

membahas tentang implementasi halal value chain dalam 

bisnis Pondok Pesantren yang berfokus pada bisnis jamur 

tiram, mulai dari proses budidaya jamur tiram hingga menjadi 

makanan olahan, dan proses penjualan di Pesantren Nurul 

Amanah, Basanah, Bangkalan. Persamaan penelitian 

Dzikrulloh, Ahmad Koib dengan penilitian ini adalah sama 

sama tentang halal value chain di pondok pesantren. Adapun 

perbedaan nya pada penelitian Dzikrulloh, Ahmad Koib 

membahas implementasi halal value chain pada bisnis di 

pondok pesantren dan berfokus pada bisnis jamur tiram. 

Sedangkan yang peneliti teliti berfokus pada peran koppontren 

dalam penguatan halal value chain. 

5. Binti Mutafarida, Ning Purnama Sariati, peran pesantren 

dalam memenuhi kebutuhan industri halal lifestyle, penelitian 

ini membahas penting nya peran pesantren dalam memberikan 

pendidikan dibidang ekonomi syariah, dalam gaya hidup halal 

sesuai dengan syariat islam. Penelitian Binti Mutafarida dan 

Ning Purnama Sariati memiliki kesamaan bahasan penelitian 

yaitu gaya hidup halal yang berlingkungan di pesantren, serta 

metode penelitian yang sama sama menggunakan kualitatif 

deskriptif. Adapun perbedaannya, penelitian Binti Mutafarida 

dan Ning Purnama Sariati, membahas peran pesantren dalam 

memenuhi kebutuhan halal life style, Sedangkan yang peneliti 

teliti berfokus pada peran koppontren dalam penguatan halal 

value chain 

Secara umum persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya sebagai berikut, Objek yang diteliti adalah sama 

pondok pesantren, jenis dan metode pendekatan penelitian 

yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. 

Sedangkan secara umum perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya sebagai berikut fokus penelitian ini 

penelitian ini akan membahas tentang peran koperasi pondok  
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pesantren Al-Fatah dalam penguatan halal value chain. 

Sedangkan penelitian sebelumnya membahas literatur tentang 

hubungan koppontren dan ekosistem halal value chain. 

 

Tabel 1.1 

Penelitian terdahulu yang relevan 

No Penulis Judul Metodologi Hasil 

1 Arna 

Asna 

Annisa 

(2019)
10

 

Kopontren 

dan 

Ekosistem 

Halal 

Value 

Chain 

Penelitian ini 

menggunaka

n pendekatan 

metode 

kualitatif 

deskriptif. 

Berdasarkan 

hasil analisis, 

peran 

kopontren 

sebagai 

motor 

penggerak 

perekonomia

n pondok 

pesantren 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

menghidupk

an halal 

value chain 

(rantai nilai 

halal) 

 

2 Arna 

Asna 

Determinin

g Model of 

Penelitian ini 

merupakan 

Hasil 

pengolahan 

                                                             
10 Arna Asna Annisa, “Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain”, Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 01 (2019), hal. 1. 
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Annisa 

(2021)
11

 

 

Halal 

Lifestyle: 

A Study on 

the Role of 

Kopontren 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

fenomenolog

is. 

data dengan 

Atlas t.i 

menunjukka

n bahwa 

leading 

sector dalam 

pengembang

an nilai-nilai 

halal di 

Pondok 

pesantren 

adalah 

Kopontren. 

3. 

Takbir 

Lailatul 

Fitra 

(2016)
12

 

 

Peranan 

Koperasi 

Pondok 

Pesantren 

Al-Urwatul 

Wutsqaa 

Terhadap 

Pertumbuh

an 

Ekonomi 

Masyarakat 

Di 

Kelurahan 

Benteng 

Kecamatan 

Baranti 

Kabupaten 

Sidrap 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

interpretif. 

Hasil 

penelitian 

menunjukka

n bahwa 

Kopontren 

memiliki 

peran yang 

sangat 

penting 

dalam 

pertumbuha

n ekonomi 

masyarakat 

desa. 

                                                             
11 Arna Asna Annisa, “Determining Model of Halal Lifestyle : A Study on the 

Role of Kopontren”, Vol. 9 (2021), hal. 153–78. 
12 Takbir Lailatul Fitra, Skripsi : “Peranan Koperasi Pondok Pesantren Al-

Urwatul Wutsqaa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan 

Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap” (Makasar: UIN Alauddin, 2016) 
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4 Dzikrull

oh, 

Ahmad 

Koib 

(2020)
13

 

 

Implement

ation Of 

Halal 

Value 

Chain In 

Business In 

Islamic 

Boarding 

Schools 

 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

metode 

penelitian 

observasiona

l.  

Hasil kajian 

penerapan 

rantai nilai 

halal di 

Pondok 

Pesantren 

Nurul 

Amanah 

Bangkalan 

menunjukka

n bahwa 

Pondok 

Pesantren 

Nurul 

Amanah 

telah 

menerapkan 

rantai nilai 

halal. 

5 

Binti 

Mutafari

da 

, Ning 

Purnama 

Sariati 

(2019)
14

 

 

Peran 

Pesantren 

Dalam 

Memenuhi 

Kebutuhan 

Industri 

Halal 

Lifestyle 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

studi kasus. 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukka

n bahwa 

pesantren 

(pendidikan 

islam) dan 

pendidikan 

umum 

(ketrampilan

) mempunyai 

peran 

penting 

                                                             
13 Jurnal Ekonomi et al., “IMPLEMENTATION OF HALAL VALUE 

CHAIN IN BUSINESS”, Vol. 7 No. 2 (2020), hal. 1–13,. 
14 Binti Mutafarida dan Ning Purnama Sariati, “Peran Pesantren Dalam 

Memenuhi Kebutuhan Industri Halal Life Style”, 2019, hal. 109–15,. 
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dalam 

menghadapi 

dunia kerja. 

Gerakan 

literasi dan 

pendidikan 

dalam 

bidang 

ekonomi 

syariah 

diperlukan 

oleh semua 

pihak 

 

Sumber: Data diolah, 2021 

 

H. Metode Penelitian 

Untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar 

hasil penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang 

optimal sebagaimana diharapkan maka perlu bagi seorang peneliti 

menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. 

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan, 

pengelolaan dan analisa data, sebelum menjelaskan metode 

tersebut akan diuraikan terlebih dahulu cara memperoleh data. 

1. Jenis Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang dilakukan secara 

sistematis dan mendalam dengan memperoleh data-data 

yang ada di lapangan.
15

 Penelitian ini harus dilakukan 

langsung dilapangan untuk menemukan dan melakukan 

observasi, sehingga dapat menghayati langsung keadaan 

                                                             
15 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: CV.Alpabeta, 2012), hal. 2. 
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dilokasi penelitian dan dapat memberikan makna dalam 

konteks yang sebenarnya. Lokasi penelitian yang akan 

dilakukan penulis adalah KOPPONTREN Al-Fatah 

Muhajirun, Natar, Lampung Selatan, dan objek 

penelitiannya adalah peran KOPPONTREN dalam upaya 

penguatan halal, value chain. 

Selain itu, penulis melakukan penelitian kepustakaan 

(Library research) yang bertujuan untuk membantu dalam 

mengumpulkan data-data guna melengkapi informasi yang 

ada untuk skripsi ini. Penelitian kepustakaan merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

infromasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang 

terdapat diruang perpustakaan, yaitu: buku, dokumen, 

catatatan, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan 

peran koperasi, pondok pesantren, halal value chain dan 

lain sebagainya yang pembahasannya berkaitan dengan 

skripsi ini. 

b. Sifat penelitian. 

Menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk 

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data-data, penelitian ini juga menyajikan data, 

menganalisis serta menginterprestasikan.
16

 atau adalah 

jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian 

atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan 

terhadap objek yang diteliti.
17

 Penelitian ini dilakukan 

untuk menggambarkan keadaan objek atau peristiwa untuk 

mengambil suatu kesimpulan secara umum. Dalam 

penelitian ini akan digambarkan bagaimana peran dan 

hambatan KOPPONTREN Al-Fatah dalam upaya 

penguatan halal value chain. 

                                                             
16 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), hal.44. 
17 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2014) hal. 208. 
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2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber 

pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil 

dari wawancara atau hasil pengamatan atau adalah data 

yang diperoleh langsung dari lapangan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan.
18

 Dalam hal 

ini data yang diperoleh berupa data dari hasil wawancara 

dengan Kepala Pondok Pesantren, KOPPONTREN dan 

anggota yang melakukan usaha produksi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer 

atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau 

diagram-diagram.
19

 Dalam penelitian ini yang akan 

menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

membahas tentang KOPPONTREN dan halal value chain. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan 

pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang 

berkenan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-

tujuan empiris.
20

 Peneliti menggunakan jenis observasi non 

partisipan yang dilakukan di KOPPONTREN Al-Fatah 

Muhajirum, kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan. 

 

 

                                                             
18 Husen Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2009), hal 42. 
19 Ibid, hal. 43. 
20 Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: LP2M, 2015), hal. 

105. 
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b. Metode Wawancara 

Wawancara (interview) adalah tehnik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada responden dicatat atau direkam.
21

 

Peneliti menggunakan Teknik wawancara terstruktur 

menggunakan pedoman wawancara, narasumber yang di 

wawancara diantaranya kepala pondok, kepala 

KOPPONTREN serta anggota KOPPONTREN yang 

melakukan usaha produksi. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan 

untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan 

menggunakan bukti yang akurat dari percatatan sumber 

informasi khusus dari dokumen dokumen  atau tulisan, 

buku, undang-undang dan sebagainya.
22

 Peneliti 

menggunakan dokumen sejarah, dan data data anggota 

sebagai penguat data yang dibutuhkan. 

4. Metode Pengelolaan Data 

a. Editing,  yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau 

relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek 

kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, 

dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas 

tidak berlebihan tanpa kesalahan.  

b. Penandaan data (coding) yaitu member catatan data yang 

dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari 

al-Qur’an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang 

relavan dengan penelitian  

c. Sistematisasi data yaitu menetapkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 

Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis 

                                                             
21 Ibid, hal. 97. 
22 Suharsini Arikunto, Loc.Cit, hal.231. 
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data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut 

klasifikasi dan urutan masalah.
23

 

5. Prosedur Analisis Data 

Analisis data diperlukan untuk memperoleh hasil 

kesimpulan hasil penelitian dengan menggunakan analisa 

kualitatif. analisa kualitatif yaitu data yang terkumpul dan di 

gambarkan dengan cara berfikir indukatif yang di maksud 

berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang 

khusus di tarik generalisasi yang bersifat umum.
24

 

Untuk menganalisis data tersebut penulis menggunakan 

metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara 

sistematis fakta dan karakteristik pada bidang-bidang tertentu 

secara faktual dan cermat dengan menggambarkan keadaan 

atau fenomena secara aplikatif yang digunakan untuk 

mendeskripsikan mengenai objek penelitian yang sedang 

dikaji.
25

 Analisis data kualitatif adalah cara yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan, 

memilih-milihnya sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat 

dikelola dengan baik dan benar.
26

 Dalam analisis kualitatif, 

Miles dan Huberman mengatakan bahwa dalam analisis 

terdapat tiga alur kegiatan yaitu data reduction, data display, 

dan conclusion drawing/ verification, antara lain sebagai 

berikut:
27

 

a. Reduksi Data (Data reduction) 

Reduksi data adalah kegiatan menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak 

perlu serta memilih bagian yang penting sesuai dengan 

masalah penelitian. Dengan kata lain, reduksi data 

                                                             
23 Ibid, hal. 26. 
24 Ibid, hal. 134. 
25 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. 

Psikologi, UGM, 2006), hal.43. 
26 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), hal. 129. 
27 Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 2014), 

hal.17. 



 

 

 

19 

merupakan proses seleksi, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data 

yang didapat dari catatan lapangan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan kegiatan untuk 

menyelesaikan informasi-informasi yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan,
28

 dan yang paling umum digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dalam bentuk teks naratif. Penyajian data akan 

memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion 

Drawing/Verification) 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu 

verifikasi data. Penarikan kesimpulan adalah langkah yang 

menyangkut pemahaman penelitian, yaitu menggambarkan 

maksud dari data yang ditampilkan. Kesimpulan awal pada 

penelitian masih bersifat sementara dan akan berubah jika 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika 

kesimpulan akan dikemukakan pada tahap awal didukung 

oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan adalah kesimpulan yang meyakinkan. 

6. Pengujian Keabsahan Data 

Menguji keabsahan dari data penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi yang mengutamakan 

efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Menurut 

Sugiono, triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan cara, dan berbagai waktu.
29

 Triangulasi yang 

                                                             
28 Ibid, hal.17. 
29 Suharsini Arikunto, Loc.Cit, hal. 273. 
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digunakan peneliti adalah triangulasi sumber data untuk 

menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai 

metode dan sumber perolehan data. Selain observasi dan 

wawancara, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat 

(participant observation) yaitu dokumen tertulis, arsip, 

dokumen sejarah, catatan resmi, catatan pribadi, gambar atau 

foto. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis 

akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau 

uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab 

lainnya.  

BAB I: Pendahuluan terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang 

Masalah, Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian 

Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, dan 

Kerangka Berfikir.  

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: Peran, Koperasi, Pondok 

Pesantren, KOPPONTREN dan Halal Value Chain.  

BAB III: Deskripsi Objek Penelitian terdiri dari Gambaran Umum 

Pondok Pesantren Al-Fatah Muhajirun, kecamatan Natar, 

Kabupaten Lampung selatan dan Peran KOPPONTREN Al-Fatah 

dalam Upaya Penguatan Halal Value Chain. 

BAB IV: Analisis Penelitian terdiri dari Peran serta hambatan-

hambatan Koperasi Pondok Pesantren (KOPPONTREN) Al-Fatah 

Lampung dalam Upaya Penguatan Halal Value Chain.  

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi 

kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang 

sudah dilaksanakan peneliti.  

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang 

menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-

lampiran selama melakukan penelitian. 
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J. Kerangka Berfikir 

Kerangka pikir merupakan kerangka pemikiran yang 

menggambarkan konsep penelitian. Memaparkan rujukan teori 

yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel 

yang akan diteliti, sebagai dasar untuk memberi jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan.
30

 

Koperasi merupakan sebuah lembaga yang memiliki 

kedudukan dimasyarakat sebagai lembaga pemberdayaan 

ekonomi, ada 3 (tiga) peran penting yang harus dimiliki koperasi, 

yaitu : sebagai pengelola sumber daya secara efektif, 

memberdayakan anggota dengan baik, serta menjadi penghubung 

antara anggota dan lembaga-lembaga terkait, dalam menjalankan 

3 (tiga) peran tersebut dapat mendukung penguatan rantai nilai 

halal (halal value chain) dalam lingkungan sekitar koperasi. 

Kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.1 

Kerangka Berfikir 

                                                             
30 Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, hal. 6. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peran Koperasi Pondok Pesantren 

1. Peran 

Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah 

yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di 

masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” 

yang definisinya adalah “persons task or duty in 

undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam 

suatu usaha atau pekerjaan”.
31

  

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan 

suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan 

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak 

dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang 

lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau 

kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-

macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan 

hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan 

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta 

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat 

kepadanya.
32

 

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi 

Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar 

dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang 

harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan 

                                                             
31

 Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah sebagai Lembaga Dakwah 

Kampus (LDK) dalam pemberdayaan masyarakat Islam di wilayah Lampung Laporan 

hasil penelitian kompetitif BOPTN, Cetakan 1 (Bandar Lampung: Lampung: Pusat 

Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 

IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hal.62. 
32 Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan MA. Dra. Budi Sulistyowati, Sosiologi 

Suatu Pengantar, Edisi revi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 212. 
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kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu 

social-position) merupakan unsur statis yang menunjukan 

tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih        

banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai 

suatu proses. Jadi, seseorang/organisasi menduduki suatu 

posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan
33

 

a. Jenis - jenis peran 

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga 

memiliki beberapa jenis, yaitu:
34

 

1) Peranan nyata (Enacted Role) yaitu suatu cara yang 

betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok 

orang dalam menjalankan suatu peran. 

2) Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara 

yang diharapkan masyarakat dari kita dalam 

menjalankan peranan tertentu. 

3) Konflik peranan (Role Conflict) yaitu suatu kondisi 

yang dialami seseorang yang menduduki suatu status 

atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan 

yang saling bertentangan satu sama lain. 

4) Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu 

pelaksanaan peranan secara emosional. 

5) Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan 

seseorangan dalam mejalankan peranan tertentu. 

6) Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang 

tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti. 

7) Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu 

hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia 

sedang menjalankan perannya. 

 

                                                             
33 Ibid, hal.213. 
34 S Fahrizal, 

http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf, diakses pada 

tanggal 12 Februari 2022 Pukul 14.32 WIB.   

http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf
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Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis 

menggunakan jenis peran nyata (Enacted Role) yaitu satu 

cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau 

sekelompok orang dalam menjalankan peran. 

2. Koperasi 

a. Pengertian Koperasi 

Koperasi merupakan istilah serapan dari bahasa 

inggris “Cooperation/co‟operate”yang diartikan sebagai 

bekerja dengan sama-sama, sedangkan dalam Kamus 

Bahasa Indonesia Koperasi diterjemahkan dengan 

perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan 

kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-

barang kebutuhan dengan harga murah (tidak bermaksud 

mencari untung)
35

 

Arifinal Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai 

suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada 

anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama 

secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk 

mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. 

Didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan 

berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat 

seorang”. 

Dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian Pasal 1 ayat (1) disebutkan tentang 

pengertian koperasi sebagai berikut : 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, 

seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

                                                             
35 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 

V (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hal 460. 
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kekeluargaan.
36

 Koperasi merupakan kepentingan bersama 

dari para anggotanya (kekeluargaan). Hal ini dicerminkan 

berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan 

anggotanya sifat kekeluargaan juga mengandung arti, 

bahwa dalam koperasi sejauh mungkin harus dihindarkan 

timbulnya perselisihan, sikap saling curiga, sikap pilih 

kasih yang menimbulkan perpecahan dan kehancuran.
37

 

a. Macam-macam koperasi 

Ada bermacam-macam bentuk koperasi. 

Pengelompokan jenis koperasi bisa dilakukan berdasarkan 

jenis usaha dan keanggotaan koperasi. 

1) Macam-macam koperasi berdasarkan jenis usaha 

Dilihat dari jenis usahanya, koperasi dapat dibedakan 

menjadi tiga, yakni koperasi konsumsi, koperasi 

simpan pinjam, dan koperasi produksi. 

a) Koperasi Konsumsi 

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang 

menyediakan kebutuhan pokok para anggota. 

Contoh kebutuhan pokok yang disediakan adalah 

beras, gula, kopi, tepung, dan sebagainya. Barang-

barang yang disediakan harganya lebih murah 

dibandingkan dengan toko-toko lainnya. 

b) Koperasi Simpan Pinjam 

koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang 

mengumpulkan modal bersama. Modal yang 

terkumpul dipinjam kepada anggota. Koperasi 

simpan pinjam membantu para anggota 

mengajukan permohonan pinjaman uang. Caranya 

dengan anggota mengajukan permohonan 

pinjaman ke koperasi. 

                                                             
36 Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PERKOPERASIAN”, 2014, hal. 7. 
 37 Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi, (5 ed.) (Jakarta: 

PT Asdi Mahasatya, 2007), hal.5. 
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c) Koperasi Produksi 

Koperasi produksi membantu usaha anggota 

koperasi. Bisa juga koperasilah yang melakukan 

suatu jenis usaha bersama-sama. Ada bermacam-

macam koperasi produksi. Misalnya koperasi 

produksi para petani, koperasi produksi peternak 

sapi, koperasi produksi pengrajin dan sebagainya. 

Koperasi produksi membantu anggota menghadapi 

kesulitan-kesulitan dalam berusaha. Misalnya 

koperasi membantu menyediakan bahan baku 

untuk kerajinan, menyediakan bibit dan pupuk 

untuk petani dan lain-lain. Selain itu anggota 

koperasi mencari jalan keluar dari permasalahan 

bersama-sama. Koperasi produksi juga 

menampung hasil usaha para anggotanya. 

Dengan demikian, anggota tidak mengalami 

kesulitan menjual hasil usahanya. Anggota 

koperasi produksi dalam bidang pertanian dapat 

menjual hasil bumi padi, jagung, kacang, kedelai 

dan lain-lainnya ke koperasi. Demikian juga para 

peternak dan pengrajin. 

1) Macam-macam koperasi berdasarkan 

keanggotaan 

Dilihat dari keanggotaan dikenal beberapa 

bentuk koperasi, antara lain koperasi petani, 

koperasi pensiunan, koperasi pegawai negeri, 

koperasi sekolah, dan koperasi unit desa. 

a) Koperasi Pertanian 

Koperasi ini beranggotakan para petani, 

buruh tani, dan orang-orang yang terlibat dalam 

usaha pertanian. Koperasi pertanian melakukan 

kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, 

misalnya penyuluhan pertanian, pengadaan 
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bibit unggul, penyediaan pupuk, obat-obatan 

dan lain-lainnya. 

b) Koperasi Pensiunan 

Berbeda dengan Koperasi pertanian yang 

beranggotakan para petani, anggota Koperasi 

pensiunan berisikan para pensiunan para 

pegawai negeri. Koperasi ini bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dan 

menyediakan kebutuhan para pensiunan. 

c) Koperasi Pegawai Negeri 

Berbeda dengan sebelum-sebelumnya. 

Koperasi ini beranggotakan para pegawai 

negeri. Koperasi ini didirikan untuk 

meningkatkan kesejahteraan para pegawai 

negeri. 

d) Koperasi Sekolah 

Koperasi ini beranggotakan para warga 

satu sekolah. Koperasi sekolah menyediakan 

kebutuhan warga sekolah, misalnya buku tulis, 

pena, penggaris, pensil, dan masih banyak yang 

lainnya. Koperasi sekolah diusahakan dan 

diurus siswa. Disamping menyediakan 

kebutuhan sekolah, koperasi sekolah juga 

merupakan tempat untuk latihan berorganisasi, 

latihan bekerja sama, latihan bertanggung 

jawab, dan latihan mengenai lingkungan. 

e) Koperasi Unit Desa 

Koperasi Unit Desa beranggotakan 

masyarakat pedesaan. KUD melakukan 

kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi. 

Beberapa usaha KUD, misalnya : 
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1. Menyalurkan sarana produksi pertanian 

seperti pupuk, obat-obatan, alat-alat 

pertanian, dan lain-lain. 

2. Memberikan penyuluhan teknis bersama 

dengan petugas penyuluh lapangan kepada 

para petani. 

Di tingkat kabupaten dan provinsi terdapat 

Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) yang 

bertugas memberikan bimbingan kepada KUD-

KUD di tingkat pusat terhadap Induk Koperasi 

Unit Desa. 

b. Fungsi dan Peran Koperasi 

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4, fungsi dan 

peran koperasi adalah sebagai berikut :
38

 

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan 

kemampuan ekonomi anggota pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya 

untukmeningkatkan kesejahteraan ekonomi dan 

sosial. 

2. Berperan  serta secara aktif dalam upaya 

mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan 

masyarakat. 

3. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai 

dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian 

nasional 

4. Mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian nasional yang merupakan usaha 

bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

c. Peran Penting Koperasi 

Koperasi memiliki 3 peranan penting, yaitu
39

 : 

                                                             
38 Agung Feryanto, Koperasi dan Perannya dalam Perekonomian, (Klaten: 

SMK Saka Mitra Kompetensi, 2018), hal 6. 
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1. Peran koperasi juga dibutuhkan untuk mengatur 

penggunaan sumber-sumber daya secara efektif 

yang diberikan oleh pemerintah pusat dan untuk 

memobilisasikan sumber-sumber lokal setempat 

desa secara cukup dalam proses pembangunan, 

serta memainkan peran penting dalam 

memberikan input-input produksi dan pelayanan 

yang diperlukan oleh para anggotanya maupun 

mengelola input-input dan pelayanan yang 

berasal dari berbagai saluran dalam sistem 

lembaga. 

2. Peran koperasi meningkatkan kemampuan para 

anggotanya dalam berorganisasi secara efektif, 

sehingga para anggotanya mempenyai 

kesempatan yang besar mengartikulasikan 

kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan mereka. 

3. Koperasi dapat berperan dalam menghubungkan 

penduduk dengan lembaga-lembaga nasional 

yang menguasai sumber-sumber dan kebijakan. 

d. Koperasi Menurut Pandang Islam 

Dalam pandangan islam, koperasi tergolong 

sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini merupakan 

wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, dan 

kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. 

Syirkah ada empat macam yaitu :
40

 

1. Syirkah „Inan 

Syirkah „Inan merupakan bentuk kerja sama 

dua orang atau lebih dalam hal permodalan untuk 

melakukan usaha bersama dan membagi 

keuntungan atau kerugian berdasarkan proporsi 

jumlah modal masing-masing. 

                                                                                                                                   
39 Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Loc.Cit, hal 164. 
40 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Cetakan II (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 

2013). 
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2. Syirkah Muwafadhah 

Syirkah Muwafadhah merupakan betuk 

kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan 

usaha dengan persyaratan sebagai berikut: 

a) Jumlah modal sama besar, sehingga bila ada 

di antara anggota persyarikatan modalnya 

lebih besar, maka syirkah itu tidak sah. 

b)  Memiliki kewenangan untuk bertindak 

secara hukum, sehingga anak-anak yang 

belum dewasa belum bisa menjadi anggota 

persyarikatan. 

c) Harus sesama muslim, sehingga tidak sah 

jika bersyarikat dengan non muslim. 

d) Masing-masing anggota mempunyai hak 

bertindak atas nama syirkah (kerjasama). 

3. Syirkah Wujuh 

Syirkah wujuh merupakan kerja sama dua 

orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa 

modal atau hanya modal kepercayaan dan 

keuntungan dibagi di antara mereka. 

4. Syirkah Abdan 

Syirkah Abdan merupakan bentuk kerja 

sama antara dua orang atau lebih untuk 

melakukan suatu usaha atau pekerjaan dan 

hasilnya dibagi di antara sesama mereka 

berdasarkan perjanjian. 

 

Dikaji dari definisinya, koperasi merupakan 

perkumpulan sekelompok orang dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan anggotanya, bila ada 

keuntungan dan kerugian dibagi rata atau sesuai 

dengan besarnya modal yang ditanam. 

persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama 
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yang dianjurkan syara’, karena dengan 

persekutuan berarti ada kesatuan dan dengan 

kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, di dalam 

al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2 Allah SWT 

berfirman: 

ۡثِى   َوََل ذََعاَوَُىْا َعهًَ ٱۡۡلِ
َوذََعاَوَُىْا َعهًَ ٱۡنثِشِّ َوٱنرَّۡقَىي  

َ َشِذيُذ ٱۡنِعقَاِب  ٌَّ ٱّللَّ َ  إِ ٌِِۚ َوٱذَّقُىْا ٱّللَّ  َوٱۡنُعۡذَو 

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam 

kebaikan dan ketakwaan, dan janganlahsaling 

bertolong menolong kamu dalam dosa dan 

permusuhan.” (Q.S Al-Maidah: 2) 

 

3. Pondok Pesantren 

Secara etimologi perkataan pondok berarti rumah atau 

tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Disamping 

itu kata pondok juga berasal dari bahasa Arab “funduq” yang 

berarti hotel atau asrama. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Kata pondok mengandung makna bangunan untuk 

tempat sementara biasanya didirikan di ladang sawah, hutan, 

dan sebagainya.
41

 Dalam perkembangan selanjutnya kata 

pondok dapat berarti bangunan tempat tinggal yang berpetak-

petak, berdinding bilik, beratap rumbia untuk tempat tinggal 

beberapa orang. 

Kata Pesantren berasal dari kata santri. Kata santri 

yang berarti “orang yang mendalami ilmu agama islam atau 

juga orang yang beribadah dengan bersungguh-sungguh dan 

biasa disebut dengan orang yang sholeh”. Dari kata santri, 

diberi awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “pesantrian” 

atau “pesantren” yang artinya tempat untuk tinggal dan belajar 

para santri.
42

 Lembaga pendidikan yang memberlakukan pola 

                                                             
41 Departemen Pendidikan Nasional, Loc.Cit, hal 659. 
42 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup 

Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, Edisi Revi (Jakarta: LP3ES, 

2011), hal. 18. 
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penempatan para santri dengan tempat tinggal di dalam 

pondok-pondok seperti itu kemudian dikenal dengan sebutan 

pondok pesantren, disingkat dengan ponpes dan ada yang 

menyingkat dengan pontren pola penempatan para santri 

seperti berbeda dengan lembaga pendidikan sekolah umum.  

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di 

Indonesia. Ia telah hidup melampaui berbagai macam panca 

roba sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Nusantara, 

mulai dari masa pra-kolonial, periode kolonial, hingga 

kemerdekaan. Lembaga ini menjadi saksi bisu bagi dua hal 

penting yaitu perkembangan Indonesia sebagai sebuah bangsa 

dan pertumbuhan Islam sebagai agama yang dianut oleh 

bagian terbesar Nusantara.
43

 

Keberadaan pondok pesantren adalah salah satu 

lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, keberadaan dan 

perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah diakui 

oleh masyarakat. Dalam perkembangannya Pondok Pesantren 

berfungsi sebagai pusat bimbingan dan pengajaran ilmu-ilmu 

agama Islam (tafaqquh fi al din) yang telah banyak 

melahirkan ulama, tokoh masyarakat dan mubaligh. Seiring 

dengan laju pembangunan dan tuntutan zaman serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Ponpes telah melakukan berbagai inovasi untuk 

meningkatkan peran dan sekaligus memberdayakan 

potensinya bagi kemaslahatan lingkungannya. Salah satu 

bentuk adaptasi nyata yang telah dilaksanakan adalah 

pendirian koperasi di lingkungan Ponpes dan dikenal dengan 

sebutan koperasi pondok pesantren (Kopontren). 

 

4. Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) 

Keberadaan gerakan koperasi di kalangan pesantren 

sebenarnya bukanlah cerita baru, sebab pendiri koperasi 

                                                             
43 Choirul, Pesantren, Pendidikan Kewarganegaraan Dan Demokrasi, 

(Jakarta: Labsosio UI, 2009), hal.1. 
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pertama di bumi Nusantara adalah Patih Wiriaatmadja, 

seorang muslim yang sadar dan menggunakan dana masjid 

untuk menggerakan usaha simpan pinjam dalam menolong 

jama’ah yang membutuhkan dana. Tumbuhnya gerakan 

koperasi di kalangan santri merupakan salah satu bentuk 

perwujudan dari konsep ta‟awun (saling menolong), ukhuwah 

(persaudaraan), tholabul ilmi (menuntut ilmu) dan berbagai 

aspek ajaran Islam lainnya.
44

 

Koperasi pondok pesantren (kopontren) merupakan 

lembaga ekonomi yang berada di lingkungan Pondok 

Pesantren, dan menjadi media bagi santri untuk melakukan 

praktik kerja, sehingga terdapat keseimbangan pola 

pendidikan agama dan pendidikan kewirausahaan. Sebagai 

unit bisnis di lingkungan Pondok Pesantren, keberadaan 

Koperasi Pondok Pesantren juga mendapat dukungan dari 

pemerintah.
45

 

Dukungan tersebut dalam bentuk : (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang 

perekonomian, (2) keputusan bersama antara Menteri 

Koperasi (Nomor: 197/MJKPTSUX/1985), Mentri Agama 

(Nomor: 64/tahun 1985), (3) Keputusan bersama Menteri 

Pertanian (Nomor: 346/KPTS/HK.050/6/1991 dan Mentri 

Agama (Nomor : 94 tahun 1991) tentang pengembangan 

Agribisnis di Pondok Pesantren.
46

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Nurcholis Majid dan pengantar Azyumardi Azra, Bilik-Bilik Pesantren : 

Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010),hal 1. 
45 Agus Eko Sujianto, Performance Appraisal Koperasi Pondok Pesantren, 

Cet. 1 (Yogyakarta, 2011), hal 7. 
46 Ibid, hal 8. 
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B. Halal Value Chain 

1. Konsep Halal 

a. Definisi Halal 

Kata “halal” berasal dari bahasa Arab, yaitu halla, 

halal, hill, dan ahalla, yang berarti sah, boleh, suci dan 

lain sebagainya.
47

 Halal dalam bahasa Arab حالل yang 

berarti diizinkan, juga dapat di baca hallal atau halal 

yaitu mengacu pada apa yang diizinkan atau halal dalam 

hukum Islam.
48

 Sedangkan secara etimologi, halal berarti 

hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau 

tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang 

melarangnya.
49

 

Halal juga berasal dari bentuk derifative kata حال 

yang berarti “diizinkan”. Halal merupakan sesuatu yang 

mubah atau diperkenankan, yang terlepas dari ikatan 

larangan dan diizinkan oleh pembuat syari’at
50

 Halal 

berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan 

membolehkan. Dalam kaitannya dengan hukum syara’, 

halal memiliki dua pengertian yaitu, pertama. segala 

sesuatu yang tidak dikenakan dosa apabila 

menggunakannya dan kedua, segala sesuatu yang telah 

diperbolehkan syara‟ baik untuk mengerjakannya atau 

memanfaatkannya.
51

 Pengertian pertama menunjuk 

bahwa kata halal menyangkut kebolehan (mubah) 

menggunakan benda – benda atau apasaja seperti 

kosmetika, minyak wangi, dan lain – lain. Pengertian 

kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan dan 

                                                             
47 Hamid Atiqah, Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari, (Jogjakarta: Diva 

Press, 2012), hal 3. 
48 Abdul Saidir Amir dan Waspodo Tjibtosubroto, “The Creating of Halal 

Value Chains : A Theoritical Approach”, Vol. 10 No. 1 (2019), hal. 15. 
49 Hendri Hermawan Adinugraha dan Mila Sartika, “HALAL LIFESTYLE DI 

INDONESIA”, Vol. 05 No. April (2019), hal. 57. 
50 Ulya Fuhaidah Ramlah, “Implementasi jaminan produk pangan halal di 

Jambi”, Vol. 18 No. 2 (2018), hal. 211. 
51 Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap 

Produk Halal, (Jakarta: Kencana, 2018), hal 2. 
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mengerjakan sesuatu yang kesemuannya ditentukan 

berdasarkan nash seperti makan, minum, termasuk 

mengkonsumsi obat – obatan.
52

 

Al Asqar berpandangan bahwa dalil – dalil yang 

menyatakan mubah adalah pertama, lafaz yang 

menyatakan kehalalan, perizinan, tidak bersalah, tidak 

berdosa, dan lainnya. Kedua, perbuatan Rasulullah yang 

menunjukan tidak ada perintah untuk melakukan dan 

meninggalkannya. Ketiga, perkataan Rasulullah yang 

disaksikan atau disampaikan kepada para sahabat dan 

tidak mengandung unsur wajib maupun sunah. Keempat, 

setiap perbuatan yang didiamkan syariat dengan tidak 

menuntuk untuk meninggalkannya yang disebut dengan 

Al Ibadah Al aqliyah dan perbuatan yang diperbolehkan 

dalam syariat yang disebut dengan Al Ibadah Al 

Sya‟riyyah. 

Selanjutnya Al- Asyqar juga menjelaskan kaidah – 

kaidah tentang mubah sebagai berikut :
53

 

1) Kaidah mubah termasuk ke dalam hukum taklifi. 

Hukum taklifi adalah hukum yang menuntuk subjek 

hukum (mukallaf) untuk melakukan perbuatan dalam 

berbagai bentuk baik perbuatan yang diperintah untuk 

melakukannya, atau perbuatan terlarang yang dituntut 

untuk meninggalkannya, maupun perbuatan yang 

diberikan pilihan diantara keduanya yakni antara 

melakukan atau meninggalkan. 

2) Kaidah mubah dapat menjadi wajib dari sisi asalnya 

jika dilihat dari sisi individu. Misalnya, mengonsumsi 

makanan halal hukumnya boleh, dimana manusia 

bebas memilih makanan apapun. Oleh karenanya 

makan hukumnya wajib karena meninggalkan makan 

berakibat pada kematian dan kepunahan manusia. 

                                                             
52 Ulya Fuhaidah Ramlah, Loc.Cit, hal 213. 
53 Ibid, hal 213. 



 

 

 

37 

3) Kaidah perubahan mubah menjadi sunnah, wajib, 

haram, atau lainnya karena perbedaan niat dan 

kondisi. Sebagai contoh, mengonsumsi makanan 

karena berniat untuk melakukan maksiat. Dalam 

kondisi seperti ini, maka suatu yang mubah berubah 

menjadi haram. 

Jadi halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan 

dalam syariat Islam untuk dilakukan, dipergunakan, atau 

diusahakan dan terbebas dari hal yang membahayakan 

dengan memperhatikan cara memperoleh yaitu bukan 

berasal dari muamalah yang dilarang.
54

 Dasar pertama 

yan ditetapkan Islam, ialah bahwa asal sesuatu adalah 

halal dan mubah, tidak ada satupun yang haram kecuali 

ada nas yang sah dan tegas dari syari‟ (yang berwenang 

membuah hukum itu sendiri, ialah Allah dan Rasul) yang 

mengharamkannya.
55

 

 

b. Produk Halal 

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal, yang dimaksud dengan produk 

adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, 

minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, 

produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, 

digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (UU JPH, 

2014). 

Sedangkan yang dimaksud dengan Produk Halal 

adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan 

syariat Islam (UU JPH, 2014). Untuk memastikan kehalalan 

suatu produk maka terdapat jaminan produk halal. Jaminan 

Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian 

                                                             
54 Muchtar Ali et al., “KONSEP MAKANAN HALAL DALAM TINJAUAN 

SYARIAH DAN TANGGUNG JAWAB PRODUK ATAS PRODUSEN INDUSTRI 

HALAL”, 2016, hal. 294. 
55 Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal wal haram fil Islam. Terj. Mu‟ammal. 

Hamidy. Halal dan Haram dalam Islam., edisi Revi (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 

hal 4. 
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hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan 

dengan Sertifikat Halal.
56

 

Halal harus mencakup dua aspek, yaitu halal secara 

lahiriah dan batiniah. Halal secara lahiriyah menyangkut 

dengan sesuatu yang melekat pada panca indera, khususnya 

penglihatan, penciuman dan pendengaran. Selain itu, alat – 

alat yang digunakan untuk memproduksi produk tidak 

bercampur dengan alat yang terkena barang haram atau 

digunakan untuk memproduksi produk haram. Selanjutnya 

untuk penggunaan bahan baku, pekerja dan teknik pengerjaan 

harus sesuai dengan standar.  

Istilah halal sering dikaitkan dengan makanan dan 

minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut 

syariat Islam. Mengkonsumsi makanan serta minuman yang 

halal dan baik merupakan perintah Allah SWT yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman. Dalam Islam 

telah diajarkan bahwa sebagai seorang muslim harus 

mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, seperti yang 

dijelaskan dalam firman Allah swt. : 

 

ِخ  ََل ذَرَّثُِعْىا ُخطُى  الا طَيِّثاا  وَّ
ا فًِ اَْلَْسِض َحه  ًَّ ٰٓاَيُّهَا انَُّاُط ُكهُْىا ِي ي 

  ٍ ثِْي ٍِِۗ اََِّه نَُكْى َعُذوٌّ يُّ
ْيط   انشَّ

 

Artinya : Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang 

halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah 

kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, 

setan itu musuh yang nyata bagimu. 

 

Dari firman Allah swt. tersebut bisa disimpulkan bahwa 

kita hendaklah mengonsumsi makanan yang baik dan halal. 

Ada beberapa jenis makanan yang halal, yaitu :
57

 

                                                             
56 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Jakarta, 2014). 
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a. Makanan yang tidak diharamkan oleh Allah swt. dan 

Rasul-Nya. 

b. Makanan yang baik, tidak kotor, dan menjijikkan. 

c. Makanan yang tidak mudharat, membahayakan kesehatan, 

merusak otak, merusak moral dan akidah. 

d. Binatang yang hidup di dalam air (laut dan air tawar). 

Pada dasarnya, semua jenis makanan halal dan baik. Akan 

tetapi, ada beberapa jenisa makanan yang diharamkan atau 

tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Sedangkan, makanan 

yang baik adalah makanan yang memiliki kualitas tinggi dan 

tidak membahaakan kesehatan, begitu juga sebaliknya, ada 

beberapa makanan yang diharamkan menjadi halal apabila 

dalam keadaan darurat dan menjadi haram apabila dikonsumsi 

dalam jumlah yang banyak.
58

 Hal tersebut ditegaskan oleh 

Allah swt. dalam firman-Nya berikut: 

 

ِ تِه 
ُِْضْيِش َوَيآٰ اُِهمَّ نَِغْيِش ّللّا  ُو َونَْحُى اْنِخ ْيرَحُ َوانذَّ ًَ َيْد َعهَْيُكُى اْن ُحشِّ

ثُُع اَِلَّ َيا  يَحُ َوانَُِّطْيَححُ َوَيآٰ اََكَم انغَّ رََشدِّ ًُ ْىقُْىَرجُ َواْن ًَ َُْخُِقَحُ َواْن ًُ َواْن

نُِكْى فِْغق ِۗ  ْىا تِاَْلَْصََلِوِۗ ر  ًُ ٌْ  ذَْغرَْقِغ ْيرُْىِۗ َوَيا ُرتَِح َعهًَ انُُُّصِة َواَ َركَّ

ٌِِۗ اَْنيَْىَو  ٍْ ِديُُِْكْى فاََل ذَْخَشْىهُْى َواْخَشْى ٍَ َكفَُشْوا ِي اَْنيَْىَو يَى َِظ انَِّزْي

ْعاَلَو ِدْيُااِۗ  رِْي َوَسِضْيُد نَُكُى اَْلِ ًَ ُد َعهَْيُكْى َِْع ًْ ًَ ْهُد نَُكْى ِدْيَُُكْى َواَْذ ًَ اَْك

ِحْيى   َ َغفُْىس  سَّ
ٌَّ ّللّا  ِ ثٍْىٍۙ فَا ِ َصٍح َغْيَش ُيرََجاٍَِف َلِّ ًَ ٍِ اْضطُشَّ فِْي َيْخ  ًَ  فَ

 

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 

daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih 

bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang 

dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang 

diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 

sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih 

                                                                                                                                   
57 Hamid Atiqah, Loc.Cit, hal 23. 
58 Ibid, hal 18. 
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untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi 

nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu 

perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah 

putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu 

janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah 

kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan 

agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan 

nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam 

sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa 

karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka 

sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang. (Q.S Al-Ma’idah : 3) 

   

Ada beberapa pengertian makanan dan minuman yang 

halal. Diantaranya adalah sebagai berikut :
59

 

a) Halal Secara Zatnya 

Zat makanan menyangkut unsur fisik makanan 

tersebut, memenuhi kriteria 'baik' menurut ilmu gizi dan 

kesehatan badan secara umum, atau tidak. Misalnya buah, 

meliputi antara lain kulitnya, bijinya, dagingnya, zat-

zatnya, mengandung keperluan kesehatan atau tidak, ada 

bakteri atau tidak (busuk, tercemar dan sebagainya), 

daging hewan meliputi dagingnya, zat-zatnya, kelenjar, 

darah, memenuhi keperluan kesehatan dan perkembangan 

badan atau tidak, mengandung kuman, bakteri, bibit 

penyakit lainnya atau tidak.
60

 

Berdasarkan zatnya, makanan apa saja yang 

dibolehkan dan tidak dibolehkan dikonsumsi berdasarkan 

informasi Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijtihad ulama 

telah dibahas dalam buku-buku fikih. Pada umumnya fikih 

memilah kriteria makanan dengan menggunakan lima 

                                                             
59 Ibid, hal 19. 
60 Departemen Agama RI, Pedoman Produksi Halal: Proyek Pembinaan 

Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji., 2003, hal 9-13. 
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dasar hukum yakni wajib, haram, sunnah, makruh, dan 

mubah.
61

 

b) Halal Cara Prosesnya 

Ketika kita menginginkan makanan halal, terlebih 

dahulu kita harus mengetahui prosesnya. Saat prosesnya 

tidak benar, meskipun makanan tersebut halal, maka bisa 

haram. Proses tesebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

(1) Orang yang menyembelih hewan bukan muslim, tidak 

menyebut nama Allah, dan tidah menggunakan pisau 

tajam. 

(2) Menyembelih hewan untuk sesaji (dipersembahkan 

kepada berhala). 

(3) Ketika menyembelih hewan, darahnya harus keluar 

secara tuntas, serta urat nadi leher dan saluran 

napasnya harus putus. 

(4) Bahan – bahan atau alat yang digunakan untuk 

menyembelih, memasak, tempat memasak, bumbu, 

dan bahan baku lainnya diproses secara tidak halal. 

c) Halal Cara mendapatkannya 

Jika kita sangat hati – hati dalam memilih makanan, hal 

tersebut akan berdampak pula kepada tubuh kita. Oleh 

karena itu, kita harus mendapatkannya dengna cara yang 

baik. Jika cara mendapatkannya salah, maka bisa 

berdampak kepada kehidupan spiritual ( hidup tidak 

tenang, tidak pernah bersyukur, tidak pernah puas, serta 

ibadah dan doanya tidak diterima oleh Allah swt.). 
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Agama, Vol. Volume VII (2006). 
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2. Value chain 

a. Definisi Value Chain (Rantai Nilai) 

Value Chain adalah alat yang digunakan untuk 

mendiagnosis keuanggulan kompetitif dan menentukan 

cara untuk meningkatkannya, rantai nilai ini juga membagi 

perusahaan ke dalam kegiatan terpisah yang dilakukannya, 

mulai dari merancang, memproduksi, memasarkan, dan 

mendistribusikan produknya. 

Bisnis perusahaan dapat paling baik dijelaskan 

sebagai rantai nilai apabila pendapatan total dikurangi 

biaya total dari semua aktivitas yang diambil untuk 

mengembangkan dan memasarkan produk atau jasa, 

menghasilkan nilai. Semua perusahaan dalam industri 

tertentu memiliki rantai nilai yang sama, termasuk aktivitas 

seperti memperoleh bahan-bahan baku, mendesain produk, 

mengembangkan fasilitas manufaktur, mengembangkan 

perjanjian koperatif, dan memberikan pelayanan 

pelanggan.
62

 

Istilah rantai nilai mengacu pada serangkaian kegiatan 

yang diperlukan untuk menghadirkan suatu produk (atau 

jasa) dimulai dari tahap konseptual, dilanjutkan dengan 

beberapa tahap produksi, hingga pengiriman ke konsumen 

akhir dan pemusnahan setelah penggunaannya. Rantai nilai 

terbentuk ketika semua pelaku dalam rantai tersebut 

bekerja sedemikian rupa sehingga memaksimalkan 

terbentuknya nilai sepanjang rantai tersebut.
63

 

Definisi dari rantai nilai ini dapat diartikan secara 

sempit maupun secara luas. Dalam arti sempit, rantai nilai 

mencakup rangkaian kegiatan yang dilakukan di dalam 

                                                             
62 & Forest R. David. David, Fred R., Manajemen Strategik Suatu Pendekatan 

Keunggulan Bersaing., (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal 107. 
63 Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)., 

Membuat Rantai Nilai Lebih Berpihak Pada Kaum Miskin: Buku Pegangan Bagi 
Praktisi Analisis Rantai Nilai. Terjemahan: Mia Hapsari Kusumawardani., (Jakarta: 

Penerbit Tabros, 2012), hal 7. 



 

 

 

43 

suatu perusahaan untuk menghasilkan keluaran tertentu, 

kegiatan ini mencakup tahap pembuatan konsep dan 

perancangan, proses diperolehnya input atau sarana 

produksi, proses produksi, kegiatan pemasaran dan 

distribusi, serta kinerja layanan purna jual.
64

 Seluruh 

kegiatan tersebut membentuk keseluruhan rantai yang 

dapat menghubungkan produsen dan konsumen, serta 

setiap kegiatan dapat menambahkan nilai pada produk 

akhir. 

Sedangkan definisi rantai nilai dalam artian luas yaitu 

dengan melihat berbagai kegiatan kompleks yang 

dilakukan oleh berbagai pelaku (produsen utama, 

pengolah, pedagang, penyedia jasa) untuk membawa bahan 

baku melalui suatu rantai hingga menjadi produk akhir 

yang dijual. Rantai nilai yang luas ini dimulai dari sistem 

produksi bahan baku yang akan terus terkait dengan usaha 

lainnya dalam perdagangan, perakitan, pengolaha, dan lain 

lain.
65

 Pedekatan rantai nilai secara luas ini tidak hanya 

melihat pada kegiatan oleh satu usaha, akan tetapi 

pendekatan ini justru mencakup semua hubungan baik 

yang bergerak maju ataupun mundur, sampai ketika bahan 

baku produksi tersebut akhirnya terhubung dengan 

konsumen akhir. 

 

b. Konsep Value Chain 

Porter menggunakan kerangka rantai nilai untuk 

mengkaji bagaimana suatu perusahaan seharusnya dapat 

memposisikan dirinya di pasar serta di dalam hubungan 

mereka dengan para pemasok, pembeli, dan pesaing. Ide 

keunggulan kompetitif suatu kegiatan usaha dapat dilihat 

dengan bagaimana suatu kegiatan usaha dapat memberi 

komsumen suatu produk atau layanan yang nilai nya setara 

dengan produk atau pelayanan yang dihasilkan oleh 

                                                             
64 Ibid, hal 7. 
65 Ibid, hal 7. 
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perusahaan pesaing, namun dengan biaya yang lebih 

rendah dan bagaimana suatu kegiatan usaha dapat 

menghasilkan produk atau layanan yang meskipun 

harganya lebih mahal daripada produk atau layanan yang 

diberikan oleh perusahaan pesaiang, namun tetap diminati 

oleh konsumen yang bersedia membayar lebih.
66

 

Rantai nilai memberikan alat yang dapat digunakan 

perusahaan untuk menentukan sumber keunggulan 

kompetitif mereka (baik sumber yang ada saat ini ataupun 

yang masih berupa potensi). Khususnya, sumber 

keunggulan kompetitif tidak dapat terdeteksi hanya dengan 

melihat kondisi perusahaan secara keseluruhan, akan tetapi 

perusahaan tersebut harus diuraikan menjadi serangkaian 

kegiatan, dan keunggulan daya saing yang dimiliki 

perusahaan akan ditemukan disatu atau lebih kegiatan 

tersebut. Poter membedakan antara kegiatan utama yang 

secara langsung berkontribusi menambahkan nilai pada 

produk atau layanan yang dihasilakn oleh perusahaan, dan 

kegiatan pendukung, yang membawa efek tak langsung 

terhadap nilai akhir suatu produk.
67

 

Porter memperkenalkan gagasan bahwa daya saing 

suatu perusahaan tidak secara ekslusif atau semata – mata 

berhubungan dengan proses produksi. Daya saing suatu 

kegiatan usaha dapat dianalisis dengan cara melihat rantai 

nilai yang mencakup perancangan produk, pengadaan input 

atau sarana produksi, logistik, logistik ekternal, pemasaran, 

penjualan, purna jual, dan layanan pendukung seperti 

misalnya perancangan strategis, manajemen sumber daya 

manusia, dan kegiatan penelitian. selanjutnya mengajukan 

suatu model rantai nilai sebagai alat untuk 

mengidentifikasi cara – cara menghasilkan nilai tambah 

bagi konsumen yang mana ada model ini ditampilkan 

keseluruhan nilai yang terdiri dari aktivitas – aktivitas nilai 
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dan keuntungan (margin), aktivitas nilai dibagi menjadi 

lima aktivitas utama (primary activities) dan empat 

aktivitas pendukung (support activities). Aktivitas utama 

digambarkan secara berurutaan yaitu mulai dari membawa 

bahan baku ke dalam bisnis (inbound logistic), kemudian 

diubah menjadi barang jadi (operating), mengirimkan 

barang yang sudah jadi (outbound logistic), menjual barang 

tersebut (marketing and sales) dan memberikan layanan 

purna jual (service).
68

 

Konsep Porter tentang rantai nilai (value chain) 

merupakan konsep yang mengajarkan bahwa tujuan utama 

usaha bisnis untuk mewujudkan laba (margin) diproses dan 

diwujudkan melalui kerjasama antara aparatur operasi 

(direct operating activities) dan aparatur penunjang 

(sepporting activities).
69

 Rantai nilai mengidentifikasi 

sembilan kegiatan yang secara strategis relevan, lima 

kegiatan primer dan empat kegiatan pendukung. 

Kegiatan primer adalah :
70

 

1) Logistik kedalam atau memasukan bahan dalam bisnis. 

2) Operasi atau mengubah bahan menjadi produk akhir. 

3) Logistik keluar atau mengirimkan produk akhir. 

4) Memasarkan produk, yang meliputi penjualan. 

5) Memberikan layanan produk. 

Kegiatan pendukung meliputi: 

1) Pengadaan. 

2) Pengembangan teknologi. 

3) Manajemen sumber daya manusia. 

                                                             
68 Liana Mangifera, “ANALISIS RANTAI NILAI ( VALUE CHAIN ) PADA 

PRODUK BATIK TULIS DI SURAKARTA Liana Mangifera Universitas 

Muhammadiyah Surakarta”, Vol. 19 (2015), hal. 26. 
69 Murdifin Haming dan Mahfud Nurnajamuddin, Manajemen Produksi 

Modern Operasi Manufaktur dan Jasa, Edisi 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal 232. 
70 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 

1, ed. Erlangga (Jakarta, 2008), hal 37. 
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4) Infrastruktur perusahaan, ditangani oleh departemen 

khusus. 

 

Kegiatan Rantai nilai (Value Chain) digambarkan 

sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 

Kegiatan rantai nilai (value chain) 

 

Kegiatan dari aktivitas rantai nilai (Value Chain) 

dapat diuraikan, produk yang harus di proses atau 

disediakan memerlukan kerja sama berbagai pihak 

pelaksana kegiatan langsung (Direct Operating 

Function), yaitu :
71

 

1) Logistik Masuk 

Pemasok yang akan mendukung 

terselenggaranya kegiatan logistik masuk. Logistik 

masuk melibatkan penerimaan dan penyimpanan 

bahan mentah dan penggunaannya muncul dalam 

manufaktur sebagai kebutuhan.
72

 

 

 

                                                             
71 Murdifin Haming dan Mahfud Nurnajamuddin, Loc.Cit, hal 233. 
72 Abdul Saidir Amir dan Waspodo Tjibtosubroto, Loc.Cit, hal 17. 
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2) Aktivitas Operasi 

Fungsi operasi atau departemen pabrikisasi 

yang akan melakukan pengolahan atas masukan 

(input) menjadi keluaran (output). Operasi berkaitan 

dengan proses mengubah bahan mentah menjadi 

barang jadi sedangkan untuk bisnis yang beroperasi 

dalam sektor jasa berkaitan dengan proses penyediaan 

layanan.
73

 

3) Logistik Keluar 

Logistik keluar terkait dengan pergudangan 

dan distribusi produk jadi. Fungsi distribusi dan 

pergudangan yang akan menyimpan dan mengatur 

distribusi keluaran itu ke pasar. 

4) Pemasaran dan Penjualan 

Fungsi pemasaran dan penjualan yang akan 

memasukan atau menjual produk yang dihasilkan atau 

disediakan sejak dari gudang perusahaan ke tangan 

konsumen. Pemasaran dan penjualan mengacu pada 

pilihan dan penerapan strategi pemasaran untuk 

mengkomunikasikan pesan pemasaran ke segmen 

target pelanggan dan generasi penjualan.
74

 

5) Pelayanan 

Fungsi layanan pelanggan ( Customer Service 

dan/atau Customer Relationship Management ), 

merupakan fungsi yang harus membina hubungan 

dengan parapelanggan, antara lain selalu 

mengingatkan kepada pelanggan akan produk yang 

disediakan atau diproduksi oleh perusahaan. 

Pemeliharaan hubunan dapat dibangun melalui 

hubungan korespondensi (surat berwarkat, e-mail, 

atau melalui situs internet), atau melalui acara jamuan 

                                                             
73 Ibid, hal 18. 
74 Ibid, hal 18. 
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makan dengan para pelanggan utama perusahaan, 

pameran, dan kegiatan hubungan masyarakat. 

 

Pelaksanaan aktivitas operasi tersebut memerlukan 

dikungan dari pihak aparatur pendukung yang lazim 

disebut fungsi staf (back office function). Fungsi 

pendukung itu mencakup: 

1) Infrastruktur 

Menyangkut sturuktur organisasi yang 

menjelaskan hak dan kewajiban, pola hubungan 

formal antara semua pihak yang terkait, aturan tata 

kerja (standar operasi dan prosedur), dan aturan 

mengenai bonus. Infrastruktur akan menjelaskan pola 

arus komunikasi dan semua informasi sehingga semua 

pihak mengetahui cara dan prosedur kerja sama. 

2) Manajemen SDM 

Berfungsi untuk melakukan rekruitmen, 

penempatan, pengembangan, kompensasi, dan 

pemeliharaan karyawan. Kinerja yang baik dari 

manajemen sumber daya manusia akan menjamin 

ditariknya SDM yang berkualitas, yaitu sesuai dengan 

tuntutan spesifikasi keahlian yang diperlukan oleh 

semua elemen organisasi. 

3) Pengembang Teknologi 

Terutama yang berhubugan dengan perbaikan 

teknologi produksi dan teknologi informasi untuk 

menunjang terwujudnya Customer Relationship 

Manajemen. Adopsi teknologi maju akan menjadi 

penunjang terhadap usaha meningkatakan efisiensi 

dan efektivitas proses kegiatan. 

4) Pengadaan Sumber Daya modal 

Fungsi dari bidang ini adalah temasuk 

penyusunan anggaran yang menunjang aktivitas 
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operasi langsung ( direct operating activities ) dan 

aktivitas pembelian sumber daya ekonomi yang 

diperlukan oleh organisasi atau perusahaan. Aktivitas 

tersebut mencakup pula pencarian mitra pemasok 

yang menguntungkan perusahaan. 

Konsep rantai nilai dalam kerangka Porter memiliki 

penerapan yang ketat dalam bisnis. Sebagai 

konsekuensinya, analisis rantai nilai utamanya bertujuan 

untuk mendukung keputusan manajemen serta strategi 

pihak eksekutif.
75

 Model yang diciptakan oleh Porter 

berguna untuk mengidentifikasi beberapa kegiatan utama 

dan pendukung yang umum dijumpai pada berbagai 

kegiatan bisnis. Rantai nilai hanya menyoroti beberapa 

kegiatan khusus yang membuat perusahaan dapat 

menciptakan nilai dan dengan demikian menjadikan 

model ini alat yang berguna untuk menyederhanakan 

analisis.
76

 

 

3. Halal Value Chain dalam Kegiatan Ekonomi 

 

Gambar 2.2 

Halal Value Chain dalam Kegiatan Ekonomi 

                                                             
75 Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)., 

Loc.Cit, hal 9. 
76 Ibid, hal 10. 
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Dari gambar di atas, dapat di ketahui bahwa untuk 

menciptakan rantai nilai halal dilihat dari mulai kegiatan 

produksi, distribusi hingga kepada kegiatan konsumsi. 

Penjelasan dari gambar di atas yaitu:
77

 

Sebuah rantai nilai halal dari kegiatan produksi 

diartikan sebagai suatu kondisi yang menyangkut ruang 

dan waktu tentang semua kegiatan memproduksi barang 

atau jasa yang memiliki nilai halal, serta kegiatan yang 

menambah nilai atau kegunaan barang menjadi lebih 

tinggi baik dari segi material maupun moral (halal). Yang 

termasuk dalam cluster ini adalah negara, swasta dan 

jaringan IT yang meliputi hubungan dalam negeri dan 

luar negeri khususnya kegiatan ekonomi Islam dan 

keuangan Islam internasional, dan yang terpenting 

sertifikat halalan tayyibah untuk semua lembaga yang 

memproduksi baik produsen jasa maupun barang dari 

majelis ulama masing – masing. 

Cluster rantai nilai halal dari aktivitas distribusi 

didefinisikan sebagai kondisi yang melibatkan ruang dan 

waktu tentang semua kegiatan yang mengakibatkan 

perpindahan/ migrasi barang atau jasa yang memiliki 

nilai halal, serta kegiatan yang menjaga nilai atau 

kegunaan barang yang ada agar lebih stabil dari segi 

material dan moral (halal). Cluster dari kegiatan 

distribusi adalah negara, swasta, dan jaringan atau 

industri IT yang mencakup hubungan dalam negeri dan 

luar negeri, terutama kegiatan ekonomi Islam dan 

keuangan Islam Internasional, dan yang terpenting 

sertifikasi halalan tayyibah untuk semua lembaga 

distribusi, baik distribusi jasa maupun barang dari majelis 

ulama masing – masing. 

                                                             
77 Abdul Saidir Amir dan Waspodo Tjibtosubroto, Loc.Cit, hal 18. 
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Cluster rantai nilai halal dari kegiatan konsumsi 

diartikan sebagai suatu kondisi yang menyangkut ruang 

dan waktu tentang semua kegiatan pembelanjaan atau 

penggunaan nilai barang atau jasa yang memiliki nilai 

halal, serta kegiatan yang memanfaatkan nilai atau 

kegunaan barang yang ada agar lebih bermanfaat bagi 

kebutuhan manusia di dalam segi material dan moral 

(halal). Cluster kegiatan konsumsi adalah negara, swasta, 

dan IT atau jaringan industri bahkan umat secara 

keseluruhan yang meliputi hubungan dalam negeri dan 

luar negeri, terutama kegiatan ekonomi Islam dan 

keuangan Islam intrnasional, dan yang terpenting adalah 

sertifikasi halalan tayyibah terhadap seluruh lembaga 

konsumsi baik konsumen barang maupun jasa dari 

majelis ulama masing – masing. 

 

C. Korelasi KOPPONTREN dan Halal Value Chain 

Perubahan sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat sangat 

dipengaruhi oleh paparan pengetahuan dan wawasan yang 

diterima oleh seseorang sehari-hari dalam lingkungannya. 

Lingkungan menunjukkan bagaimana interaksi masyarakat 

didalamnya. Dalam interaksi tersebut, akan mewujud menjadi 

sebuah budaya yang akan ditiru dan diikuti oleh semua 

komponen masyarakat sebagai sebuah gaya hidup atau lifestyle. 

Maka dari itu, nilai-nilai halal value chain yang dimasukkan 

dalam setiap interaksi di lingkungan pondok pesantren sebagai 

sebuah ekosistem dapat menjadi budaya yang diikuti oleh seluruh 

masyarakat pesantren. 

Pondok pesantren memiliki koperasi pondok pesantren 

(KOPPONTREN) sebagai usaha untuk mewujudkan kemandirian 

ekonomi anggotanya. Sebagai sebuah motor penggerak, 

KOPPONTREN memiliki kewajiban untuk menjalankan proses 

produksi, distribusi sekaligus memenuhi barang konsumsi yang 

diperlukan masyarakat pesantren. Setiap yang dihasilkan dari 

aktivitas ekonomi KOPPONTREN, dapat menunjukkan sejauh 
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apa komitmen KOPPONTREN dalam memegang nilai-nilai 

ekonomi Islam. Hal itu sekaligus menjadi pintu masuk proses 

edukasi terhadap rantai nilai halal (halal value chain)
78

 

 

D. Hambatan-hambatan dalam Perkembangan Koperasi 

1. Hambatan dalam Perkembangan Koperasi 

Dalam upaya untuk mengembangkan koperasi, 

koperasi dihadapkan pada keadaan dimana masih memiliki 

berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan 

usaha, beberapa kendala ini menjadi kekurangan koperasi 

diantaranya yaitu: 

a. Keterbatasan dibidang permodalan.Bagi koperasi yang 

baru saja berdiri mungkin akan mengalami sedikit 

kesulitan modal untuk dapat berkembang. Hal itu 

disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya : kurangnya 

dalam pembentukkan modal sendiri, kurangnya dalam 

menarik sumber modal dari luar organisasi, dan 

kurangnya inisiatif serta upaya sendiri dalam 

meningkatkan permodalan. 

b. Daya saing lemah.Jika dibandingkan dengan badan 

usaha besar lainnya koperasi bisa dikatakan kalah 

bersaing dengan badan usaha tersebut. 

c. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota.Tidak 

semua anggota koperasi memiliki kesadaran penuh 

dalam berkoperasi, tindakan tersebut dapat seperti tidak 

menyetorkan iuran wajib terhadap koperasi. 

d. Kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan 

koperasi. Sumber daya manusia yang tersedia terkadang 

kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan 

kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas, dan 
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anggotanya.Rendahnya kualitas SDM dipengaruhi oleh 

kurangnya pendidikan koperasi yang mengakibatkan 

koperasi tidak berjalan lancar. Mereka yang dipilih 

untuk menjadi pengurus koperasi seringkali hanya 

mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi 

dalam masyarakat, tanpa melihat kemampuannya. 

 

2. Hambatan dalam Perkembangan Organisasi 

Secara teoritis setiap organisasi atau lembaga dalam 

perjalanannya untuk mencapai tujuan akan menghadapi 

hambatan serta permasalahan yang muncul, banyak faktor 

yang menyebabkan adanya hambatan dan permasalahan 

yang dialami suatu organisasi atau lembaga, menurut 

Herbert kaufmant ada 3 kategori besar faktor penghambat 

sebuah organisasi dalam berkembang yaitu : 

a. Hasrat untuk mempertahankan kestabilan 

Dengan aturan yang sudah melembaga pada 

suatu organisasi telah terbentuk pola perilaku yang 

sudah disepakati dan tampil sebagai iklim kerja yang 

mewarnai kehidupan organisasi yang menciptakan 

kehidupan yang stabil dengan rasa aman dan 

silahturahmi yang baik antara individu yang terkait. 

Oleh karena itu adanya perubahan dikhawatirkan akan 

menimbulkan gangguan dan keresahan sehingga 

mengundang ketidak stabilan organisasi. 

b. Pertimbangan atas lawan yang mungkin dihadapi 

Kelompok oposisi atas perubahan akan dating dari 

dalam maupun dari luar organisasi, baik secara 

perseorangan maupun berkelompok. Munculnya kaum 

oposisi ini dapat berdasarkan pada berbagai alasan, 

antara lain: 

1) Untuk melindungi keadaan yang dipandang sudah 

baik dan sedang dinikmati (prevailing advantage). 
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2) Untuk melindungi kualitas yang sudah 

ada (protection of quality), dalam hal ini dikhaw 

atirkan perubahan didalam organisasi akan 

menimbulkan gangguan 

terhadap kualitas produk yang sudah dicapai. 

3) Kekhawatiran akan biaya perubahan (psyhic cost of 

change), Dalam hal ini 

perubahan organisasi terhambat oleh pertimbangan 

manfaat perubahan dibandingkan dengan biaya yang 

harus digunakan. 

c. Ketidakmampuan untuk mengadakan perubahan 

Ketidakmampuan untuk berubah menurut 

pendapat adalah karena beberapa alasan, antara lain: 

1) Pembuatan mental (Mental Blinders) 

Pembuatan mental didalam organisasi antara 

lain melalui perilaku secara terprogram melalui 

metoda yang sama dengan pengarahan, instruksi 

atau indoktrinasi sehingga tertanam pada semua 

anggota organisasi. Pengisian posisi-posisi didalam 

organisasi didasarkan pada pemilihan tidak hanya 

atas keahlian. 

2) Hambatan Sistem (Systemic Obstacles) 

Hambatan sistem merupakan hambatan 

internal dalam diri orang-orang 

dalam organisasi yang terbentuk karena 

pengendalian dari luar diri orang-orang tersebut, 

yaitu dari sistemorganisasi. Hambatan-hambatan 

tersebut meliputi: 

3) Keterbatasan sumber daya (resource limitation) 

4) Terperangkap oleh biaya (sunk Cost) 

5) Akumulasi hambatan-hambatan perilaku yang 

bersifat resmi (accumulations of official constrain‟ 

son Behaviour). 
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6) Hambatan-hambatan perilaku yang tidak resmi dan 

tidak direncanakan. 

7) Kesepakatan antar organisasi 
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