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TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP 

PENGGUNAAN BLENG PADA MAKANAN 

ABSTRAK 

Oleh : Dian Pertiwi 

Makanan adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Makanan gendar adalah makanan yang 

berbahan baku nasi yang dicampur dengan bleng yang mana bleng adalah bahan 

tambahan makanan atau masyarakat awam menyebutnya obat gendar. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana praktik 

pencampuran olahan makanan menggunakan Bleng di Desa Way Galih 

Kecamatan Tanjung Bintang  Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana 

pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap Bleng sebagai bahan 

pencampur makanan di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang  Kabupaten 

Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menegtahui bagaimana 

praktik pengolahan makanan menggunakan bleng. Populasi ada 15 orang dan 

sampel juga ada 15 orang. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau (field research), 

artinya sesuatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, dokumentasi, interview. 

Hasil dari peneliian ini bahwa praktik pencampuran bleng pada olahan 

makanan berupa gendar dan kerupuk gendar sudah berlangsung lama, praktik 

tersebut menggunakan campuran bleng tidak sesuai dengan takaran yang 

dianjurkan, karena rata-rata dari mereka hanya menggunakan insting dalam 

menimbang dan menakar bahan-bahan adonan. Jika dilihat dari sisi hukum, 

bahwasanya menurut hukum Positif bahwa penggunaannya sangat dilarang karena 

mengandung zat kimia berbahaya yang mana jika digunakan atau dikonsumsi 

akan mengakibatkan gangguan pada syaraf dan merusak organ-organ dalam tubuh 

jika takarannya melebihi anjuran yang mana telah diatur oleh Peraturan 

Pemerintah bahan ini dianjurkan 1:1000 atau 1gr:1kg adonan, jika melebihi 

anjuran tersebut makanan tersebut tidak layak konsumsi dan dilarang penggunaan 

bahan tambahan tersebut. Jika menurut hukum Islam bahwa penggunaan bahan-

bahan yang berbahaya dan berpotensi merusak organ-organ dalam tubuh maka 

penggunaannya dilarang dan tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak sesuai 

dengan syaraiat Islam yang mana harus mengutamakan makanan yang halal dan 

thayyib atau baik, maka hukum Islam jelas melarangnya. 
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MOTTO 

 

                     

   

 

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.”
1
 

 

 

  

                                                           
1
  Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 123 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang 

dimaksud dengan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah 

dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa 

istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah 

“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP 

PENGGUNAAN BLENG PADA MAKANAN” . 

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk di 

tegaskan adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan  

Tinjauan yaitu pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan 

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
1
 

2. Hukum Islam 

Hukum Islam menurut Hasbi As-Shidiqy adalah koleksi daya upaya 

ahli Hukum untuk menetapkan Syariat Islam sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.
2
 Hukum islam di sini lebih cenderung kepada Fiqh Muamalah. 

Fiqh Muamalah sendiri yaitu ketentuan ketentuan hukum tentang usaha-usaha 

                                                           
1
 Tim Penyusunan Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 412. 
2
 Hasbi Ash-Shidiqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 44. 
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memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa 

penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang 

dapat dipahami dari dalil-dalil syara’ yang terperinci.
3
 Dalam Fiqh Muamalah 

membahas jual beli, jual beli dalam Islam menggunakan sistem ekonomi 

syariah, ekonomi syariah itu sendiri yaitu ekonomi rakyat yang diilhami oleh 

nilai-nilai Islam yang sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW 

dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah.
4
 

3. Hukum Positif 

Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada saat ini disuatu 

negara, dalam  hal ini adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia 

tidak semua bahan tambahan pangan boleh digunakan dalam pembuatan 

makanan dan minuman, maka Badan POM telah melakukan sosialisasi 

tentang bahan tambahan pangan yang diizinkan dalam produksi makanan dan 

minuman sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, untuk 

aspek keamanan pangan, dan PP No. 71 tahun 1996.
5
 

4. Bleng  

Bleng adalah campuran garam mineral konsentrasi tinggi. Bentuknya 

panjang dan berwarna agak kuning. Zat ini adalah bentuk tidak murni dari 

                                                           
3
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar  Grup, 

2002), h. 18. 
4
 H. Juhana S. Praja. M.A, Ekonomi Syariah. (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), h. 45. 

5
 https://kompasiana.com/saatnya-penggunaan-pasal-340kuhp-bagi-pengguna-zat-berbahaya-

dalammakanan-dan-minuman. jam 19.00 WIB 

https://kompasiana.com/saatnya-penggunaan-pasal-340kuhp-bagi-pengguna-zat-berbahaya-dalammakanan-dan-minuman.%20jam%2019.00
https://kompasiana.com/saatnya-penggunaan-pasal-340kuhp-bagi-pengguna-zat-berbahaya-dalammakanan-dan-minuman.%20jam%2019.00
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asam borat, sementara bentuk murninya banyak dikenal dengan nama Boraks. 

Cairan ini biasanya di hasilkan dari ladang garam atau kawah lumpur. 

5. Makanan 

Makanan di sini adalah makanan berupa kerupuk gendar dan gendar 

yang berbahan baku nasi yang mempunyai cita rasa gurih, kenyal, Renyah. 

Makanan tersebut menggunakan Bleng sebagai bahan tambahan pada olahan 

tersebut agar menghasilkan rasa yang gurih, Kenyal, Renyah pada gendar dan 

krupuk gendar. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara Obyektif 

Di  masyarakat Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Bleng 

biasa digunakan sebagai bahan pencampur makanan. Untuk membuat krupuk 

gendar dan olahan makanan bernama gendar.
6
 

Pada satu sisi Pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

telah mengatur penggunaan bleng sebagai bahan pencampur makanan, yang 

mana takaran tersebut sudah diatur dengan takaran yang di anjurkan seperti 

per 1 gram untuk 1 kilo bahan baku pembuatan olahan makanan atau takaran 

nya 1:1000 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor : 722/Menkes/Per/IX/1998 tentang Bahan Tambahan Makanan. 

                                                           
6
 Wawancara dengan Ibu Jaenem pembuat kerupuk gendar di Desa Way Galih pada pukul 

14:00 WIB 
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Pada sisi lain Islam melarang mengkonsumsi atau memproduksi 

makanan yang dapat membahayakan bagi tubuh yang mengkonsumsinya yang 

mana akan berakibat mengalami gangguan pada kesehatan para konsumen. 

Maka di sini penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang 

bagaimana praktik pengolahan makanan yang menggunakan bleng serta 

bagaimana hukumnya dalam Islam dan Hukum Positif. 

2. Secara Subyektif 

Penelitian ini di dukung dengan literature yang memadai sehingga 

memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan tepat waktu yang 

direncanakan. Selain itu judul yang diangkat oleh penulis berkaitan dengan 

jurusan yang penulis ambil, yaitu Mu’amalah sehingga sesuai dengan disiplin 

ilmu yang penulis tekuni saat ini. 

C. Latar Belakang 

Makanan adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia yang satu ini lebih 

penting dari pada kebutuhan pokok manusia yang lain seperti sandang dan papan 

karena makanan sumber utama bagi manusia dalam hidup. 

Manusia bisa melakukan kegiatan apapun jika tubuh bertenaga dan 

prima.Tubuh bertenaga dan prima bisa diperoleh jika mengkonsumsi makanan 

yang bergizi dan sehat. Makanan tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi dalam 

tubuh, tetapi makanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akal dan 

tingkah laku seseorang. Segala makanan yang baik, maka akan memiliki 
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pengaruh yang baik pula bagi tubuh manusia yang mengkonsumsi nya. Demikian 

halnya dengan makanan yang kotor dan tidak baik, akan berpengaruh tidak baik 

pula bagi akhlak orang yang memakannya.
7
 

  Perkembangan ketertarikan masyarakat terhadap beberapa produk makanan 

dan jajanan merupakan peluang usaha yang baik untuk ditekuni industri kecil atau 

industri rumah tangga. Banyaknya persaingan produk makanan dan  jajanan, 

distributor atau home industri harus menyajikan makanan dan jajanan yang 

menarik untuk mempengaruhi daya minat konsumen membeli produk tersebut. 

Oleh karena itu, penggunaan  Bahan Tambahan Makanan dalam pembuatan 

makanan, minuman maupun jajanan semakin pesat seiring dengan makin 

banyaknya jenis makanan, minuman dan jajanan yang diproduksi, dijual, dan 

dikonsumsi baik dalam kondisi siap saji maupun setelah diawetkan selama kurun 

waktu tertentu. Penyediaan makanan yang aman, bergizi dan cukup merupakan 

strategi yang penting untuk mencapai sasaran dalam bidang kesehatan. Mutu dan 

keamanan makanan tidak berpengaruh langsung terhadap produktifitas ekonomi 

dan perkembangan sosial baik individu, masyarakat maupun Negara. 

  Islam  mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik 

(bergizi) sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan: 

                           

                                                           
7
 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru , 1986) h. 87. 
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Artinya:  “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 

Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya”. (QS. Al-Maidah : 88)
8
 

 

 Menurut ayat tersebut bahwa manusia diperintahkan supaya mengkonsumsi 

makanan yang halal dan baik (bergizi). Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan 

yang berbahaya bagi tubuh dapat mengakibatkan kegagalan organ tubuh. Dengan 

bahayanya akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi makanan yang 

mengandung zat berbahaya disini yaitu bahan tambahan makanan berupa Bleng, 

maka hukumnya tidak dianjurkan atau dilarang. 

Di masyarakat Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan bleng biasa digunakan sebagai bahan pencampur makanan. 

Untuk membuat kerupuk gendar dan olahan makanan yang bernama gendar. 

Dari sisi Hukum Islam makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya 

atau mengandung racun itu dilarang dalam mengkonsumsinya, seperti pada 

olahan makanan gendar dan kerupuk gendar ini yang menggunkan bleng dalam 

pencampuran olahan makanan tersebut, zat t
9
ersebut berbahaya dan memiliki 

resiko jangka panjang untuk para konsumen yang mengkonsumsinya. Maka 

makanan olahan tersebut dilarang dalam Islam karena menggandung zat yang 

membahayakan kesehatan manusia. 

                                                           
8
  Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 97 

9
  Wawancara dengan Ibu Jaenem pembuat keruk gendar di Desa Way Galih pada pukul 

14:00 WIB 
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 Desa Way Galih kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan 

merupakan salah satu desa yang memproduksi makanan atau mengolah makanan 

dimana salah satu bahan pencampur pada olahan makanan tersebut menggunakan 

Bleng. Hasil produksinya selain dijual di warung warung yang berada di desa 

tersebut juga dijual di berbagai kantin kantin sekolah. Pada saat memproduksi 

makanan gendar mereka menambahkan bleng atau masyarakat sekitar 

menyebutnya dengan obat gendar di dalam adonan supaya adonan kenyal dan 

terasa gurih. 

 Pada umumnya tidak semua zat tambahan boleh digunakan pada makanan  

karena apabila digunakan pada makanan akan mengakibatkan gangguan 

kesehatan pada tubuh, zat tambahan seperti Bleng/Boraks, formalin dan 

semacamnya bila ditambahkan pada makanan akan mengakibatkan gangguan 

kesehatan di kemudian hari.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka hal yang menjadi 

permaslahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana praktik pencampuran olahan makanan menggunakan Bleng di 

Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang  Kabupaten Lampung Selatan ? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap Bleng 

sebagai bahan pencampur makanan di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung 

Bintang  Kabupaten Lampung Selatan ? 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui praktik pencampuran olahan makanan menggunakan 

bleng layak digunakan sebagai bahan pencampur makanan yang aman 

atau tidak. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif 

terhadap penggunaan bleng sebagai bahan pencampur makanan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan 

mengenai apa saja bahan pencampur makanan yang aman digunakan 

untuk membuat olahan makanan sesuai dengan Syariat Islam, Hukum 

Islam dan Hukum Positif. 

b. Bagi masyarakat, diharapkan adanya penelitian ini masyarakat menjadi 

banyak mengetahui bahwa bahan makanan yang digunakan untuk 

pencampur olahan makanan yang dibuat aman atau tidak, baik digunakan 

atau tidak, dan agar masyarakat dapat lebih hati hati dalam mengkonsumsi 

makanan yang akan dikonsumsinya. 

c. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas akhir 

guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu Syariah Universitas Islam Negri 

Raden Intan Lampung. 
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F. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan  (field research), artinya suatu 

penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
10

 Dalam 

hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan, yaitu pada Desa Way Galih 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk mencari data 

tentang praktik bagaimana pencampuran olahan makanan menggunakan 

Bleng pada Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu  penelitian yang 

menjelaskan atau menggambarkan serta tempat mengenai sifat suatu individu, 

keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data 

penelitian yang amat besar jumlah nya menjadi informasi yang lebih 

sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. 

Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang praktik bagaimana 

pengolahan makanan tersebut dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan 

Hukum Positif. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan, yakni 

penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Data 

                                                           
10

 Kartini kartono, Pengantar Methodologi Research sosial, (Bandung: Alumni, 1986 ), h. 15. 
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primer ini diperoleh langsung dari para pembuat olahan makanan yang 

menggunakan bleng sebagai bahan pencampur makanan di Desa Way 

Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. 

b. Data Sekunder 

Yaitu teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, artikel-artikel, 

makalah-makalah dan sumber sumberlainnya yang berkaitan dengan judul 

proposal yang dimaksud. Data ini diperoleh dari kitab kitab Fiqh, Al-

Quran, kamus besar Bahasa Indonesia, Hadist, dan buku-buku yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi yaitu keseluruhan objek penelitian mungkin berupa 

manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan 

sebagainya yang menjadi objek penelitian.
11

 

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah  

masyarakat pembuat atau pengolah makanan yang menggunakan 

Bleng sebagai bahan pencampur padaolahan makanan nya yaitu  

sebanyak 15 orang. 

 

 

                                                           
11

  Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, (Jakarta: Rineka cipta, 2013), h. 199. 
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b. Sampel  

Sampel yaitu contoh yang mewakili dari populasi dan cermin 

dari keseluruhan objek yang diteliti.
12

 Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan 

sebagai objek penelitian. 

Sebagaimana dikatakan oleh Suharsimi Arikunto bahwa jika 

populasi tersebut kurang dari 100 orang maka sampel yang digunakan 

adalah sebanyak populasi yang ada. Karena populasi yang ada kurang 

dari 100 maka diambil semua dan dijadikan sampel penelitian, maka 

sampel penelitian ini berjumlah 15 orang. Jadi penelitian ini adalah 

penelitian populasi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi ini dilakukan dengan mengamati langsung 

pembuatan olahan  makanan  tersebut berupa kerupuk gendar dan 

gendar yang mana salah satu bahan pencampurnya yaitu 

menggunakan Bleng . 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu kumpulan data-data verbal yang berupa 

tulisan. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-

data dengan mendata arsip dokumen yang ada ditempat atau objek 

                                                           
12

 Ibid., h. 198. 
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penelitian yang sedang di teliti.
13

 Metode ini dimaksud untuk 

mengumpulkan data tentang sejarah Desa Way Galih Kecamatan 

Tanjung Bintang, sturktur organisasi Desa Way Galih Kecamatan 

Tanjung Bintang dan para pembuat olahan makanan yang 

menggunakan Bleng khususnya yang berkaitan dengan data-data 

tentang pelaksanaan pengolahan makanan yang menggunakan Bleng 

tersebut di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan. 

c. Interview 

Interview yaitu proses memperoleh data atau keterangan untuk 

tujuan penelitaian dengan cara tanya jawab, dengan bertatap muka 

antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab pertanyaan 

atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 

guied (panduan wawancara).
14

 Wawancara dilakukan guna menggali 

informasi secara langsung kepada pihak-pihak terkait seperti 

masyarakat Desa Way Galih yang menggunakan Bleng sebagai bahan 

pencampur pada olahan makanan di masyarakat sekitar. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Apabila semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah 

mengelola data dengan menggunakan langkah langkah sebagai berikut: 

                                                           
13

 Koentjoro Ningrat, Metode Riset, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1997), h. 63. 
14

 Ibid., h. 187. 
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a. Editing, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-

bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup 

baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
15

 

b. Sistemating, yaitu melakukan pengecekan terhadap data data atau 

bahan bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan 

beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
16

 

7. Metode Analisa Data 

Setelah data-data terkumpul kemudian di olah secara sistematis 

sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara. deskriptif 

kualitatif berupa kata kata, tulisan atau lisan yang dapat dimengerti.
17

 

Analisis deskriptif kualitatif ini dipergunakan dengan mengurangi 

dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan 

pendekatan berfikir induktif dan deduktif. 

a. Induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang 

kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut 

ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.
18

 

Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang 

ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau khusus yang 

                                                           
15

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

16. 
16

 Ibid., h. 17. 
17

 Lexy L Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, cetakan XIV , (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2001), h.  3. 
18

 Ibid., h. 25. 
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berkaitan terjadidalam hal ini adalah fakta tentang pelaksanaan 

pengolahan makanan yang menggunakan bleng sebagai bahan 

pencampur makanan. 

b. Deduktif yaitu suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan 

yang umunya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Berkaitan 

dengan skripsi ini adalah metodededuktif digunakan pada saat penulis 

mengumpulkan data-data, baik data-data dari lapangan tentang 

konsep, teori atau kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus 

sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Ibid., h. 22. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Makanan Menurut Islam 

1. Pengertian Makanan 

Makanan adalah bahan, kebutuhan, yang biasanya berasal dari hewan 

atau tumbuhan yang dimakan oleh manusia (makhluk hidup) agar 

mendapatkan tenaga serta nutrisi agar bisa bertahan hidup.
1
 

Dalam mengkonsumsi makanan, kita harus mengikuti aturan yang 

telah ditentukan oleh syariat. Islam sebagai agama yang lengkap dan 

sempurna juga mengatur berbagai makanan yang layak dikonsumsi, oleh 

karena itu, dalam mengkonsumsi makanan tidak semata ditinjau dari 

kehalalan tetapi juga kualitas makanan tersebut. banyak makanan halal tetapi 

tidak bergizi. Halal dan bergizi menjadi syarat kelayakan suatu makanan 

untuk dikonsumsi sebagaimana firman Allah SWT:  

                     

   

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 

Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu 

beriman kepada-Nya”. (Q.S Al-Maidah:88)
2
 

  

                                                           
1
 Ali Khomsan, Makanan Sehat, (Jakarta: Rajawali Sport, 2006), h. 21 

2
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 116 
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Mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik (bergizi) sangat 

diperlukan tubuh untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh. Oleh karena 

itu, pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya. Seperti 

firman Allah SWT berikut: 

                          

              

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

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

Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S 

Al-Baqarah:168)
3
 

 

Yang dimaksudkan makanan halalan thayyiban adalah makanan yang 

boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan 

(medis). Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, 

yaitu : 

a. Halal Zatnya 

Pada dasarnya segala sesuatu jika tidak ada mnash yang 

melarangnya berarti boleh. Halal artinya boleh, jadi makanan yang halal 

ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat 

Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun 

binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nash Al-

quran atau hadist yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu 

                                                           
3
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 243 
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menjadi haram karena memberi mudharat bagi kehidupan manusia seperti 

racun, barang-barang yang menjijikan dan sebagainya. 

 

b. Halal cara perolehannya 

Makanan yang semula halal bias berubah menjadi haram jika cara 

perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh 

makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang benar oleh 

syariat. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29: 

                      

                      

            

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa ayat 29)
4
 

 

Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang 

oleh Islam bias saja dilakukan oleh seseorang dengan mencuri, 

merampok, menipu, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan kendati 

makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya 

                                                           
4
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 65 
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dengan cara yang haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram 

hukumnya. 

c. Halal cara pengolahannya 

Betapa banyak makanan halal yang bias kita konsumsi, tetapi 

makanan makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara 

pengolahannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun ajaran yang 

mengajarkan agar kita mengkonsumsi makanan yang halalan thayiban 

adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak 

mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari beberapa 

kandungan gizi dan vitamin yang bermanfaat bagi tubuh, maka makanan 

tersebut dikategorikan makanan baik. Sedangkan yang dimaksud tidak 

mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain 

tidak menjijikkan, tidak membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek 

negative bagi kesehatan. Allah berfirman: 

            

Artinya: “…..dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.
5
 

 

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut dapat disimpulkan bahwa 

jenis jenis makanan yang halal ialah semua makanan yang baik, tidak kotor 

dan tidak menjijikkan. 

 

                                                           
5
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 135 
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a. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 

b. Semua makanan yang tidak memberikan mudharat, tidak membahayakan 

kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. 

c. Binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar. 

Haram artinya dilarang.jadi, makanan yang haram adalah makanan 

yang dilarang oleh syara’ untuk dimakan. Setiap makanan yang dilarang oleh 

syara’ pasti ada bahayanya dan meninggalkan yang dilarang syara’ pasti ada 

faidahnya dan mendapat pahala 

Agama Islam secara tegas mengharamkan konsumsi makanan nabati 

dan hewani yang mengandung racun atau zat-zat yang membahayakan, cepat 

atau lambat. Setiap muslim bukanlah milik dirinya sendri, tetapi milik agama 

dan umatnya. Maka kehidupan kesehatan, kekayaan dan kenikmatan yang 

telah Allah berikan bukan hanya sekedar titipan, yakni sebagai amanah yang 

harus dipertanggung jawabkan. Larangan mengkonsumsi bahan pangan 

berbahaya dan mengandung racun telah diisyaratkan melalui firman-nya:  

                        

         

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. 

Al-Baqarah : 194-195)
6
 

 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 31 
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Sementara dalam sabda-Nya Nabi memperingatkan secara tegas, “ 

tidak boleh ada kemudharatan dan tidak pula yang mengandung 

mudharatkan” yang membahayakan diri sendiri dan kemudharatan yang 

membahayakan orang lain, jasmani dan rohaninya. Sekedar untuk contoh, 

kaum muslim hendaknya tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung 

zat-zat berbahaya di dalamnya.
7
 

Perihal masalah pangan, agama Islam hanya memberikan kaidah 

kaidah dasar. Oleh sebab itu untuk keselamatan umat manusia, sangat 

diperlukan kajian mendalam. Dan perintah ini sesuai dengan visi agama Islam 

yang menuntut optimalisasi penggunaan rasio, maksimalisasi pemanfaatan 

sains dan teknologi terhadap persoalan duniawi, semisal makanan pada Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Maka perlu terus menerus dilakukan 

riset yang akurat mengenai bahan-bahan pangan yang berada dilaut ataupun di 

darat untuk mengetahui kandungan zatnya.
8
 

Sesungguhnya bahan makanan yang diharamkan oleh Al-Quran dan 

Sunnah jumlahnya sangat sedikit. Oleh sebab itu, manusia bisa secara sangat 

mudah untuk mendapatkan bahan bahan pangan yang halal. Secara normatif 

sama sekali tidak ada peluang bagi manusia untuk mengkonsumsi makanan 

                                                           
7
 Fadhlan Mudhafier, A.F. Wibisono, Makanan Halal, (Jakarta: Zakia Pres, 2004), h. 59 

8
 Ibid, h. 79 
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yang diharamkan dengan alasan tidak menemukan atau memperoleh bahan 

pangan halal.
9
 

Secara umum ada 3 kategori makanan yang dikonsumsi manusia, yaitu 

nabati, hewani dan olahan. Makanan berbahan nabati seluruhnya halal, karena 

itu boleh dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, atau membahayakan 

fisik dan psikis manusia. Sedang makanan yang berasal dari hewan terbagi 2, 

yakni hewan laut yang seluruhnya boleh dikonsumsi dan hewan darat yang 

hanya sebagian kecil saja yang tidak boleh dikonsumsi. Sementara 

halal/haram makanan olahan sangat tergantung dari halal/haram bahan baku, 

tambahan atau penolong dan proses produksinya.
10

 

Produk makanan olahan industri. Masalah halal/haram pada produk ini 

juga sama seperti pada bahan baku atau mentah. Karena itu label komposisi 

bahannya yang dipergunakan harus tertera dan  tercantum pada produk 

makanan olahan itu. 

Produk rumah tangga, berbagai pangan produk olahan rumah tangga, 

seperti roti, dan sebagainya juga tidak menutup kemungkinan menggunakan 

bahan bahan tambahan yang belum jelas kehalalannya.
11

 

Secara logis, makanan halal membuat orang yang memakannya 

bertingkah laku yang baik dan benar, pada dimensi vertikal 

(hablunminnaAllah) maupun horisontal (hablunminnanas). Sebaliknya 

                                                           
9
 Fadhlan Mudhafier, Menguak Keharaman Makanan, (Jakarta: Zakia Pres, 2004), h. 21 

10
 Ibid, h. 119 

11
Fadhlan Mudhafier, A.F.Wibisono, Makanan Halal, (Jakarta: Zakia Pres, 2004), h. 30 
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memakan makanan haram sama artinya dengan bertindak kemungkaran. 

Tindakan yang hanya layak dilakukan orang orang kafir.
12

 

2. Makanan Yang Baik Menurut Hukum Islam 

Pada dasarnya segala sesuatu yang dihasilkan atau diciptakan oleh 

Allah SWT bagi manusia yaitu mubah atau dibiarkan. Dengan kata lain 

bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang 

menyebutkan bahwa makanan hal yang demikian tersebut adalah haram 

aturannya untuk dikonsumsi. Sebagian makna yang demekian maka 

hakekatnya jangkauan halal dalam hal makanan sangatlah luas karena bumi 

ini diwujudkan oleh Allah SWT dengan segala sesuatu yang yaitu termasuk 

tumbuhan, hewan yang mana sumber makanan bagi manusia. Ketentuan 

tersebut ada dalam ayat ayat Al-quran menyebutkan seputar makanan halal 

dan instruksi untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan 

haram. Seperti diantaranya ada pada ayat-ayat berikut: 

 

a. Al-Baqarah: 29 

Dalam surat ini disebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan 

di muka bumi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

                                                           
12

 Ibid, h. 32 
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Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh 

langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.”
13

 

 

b. Al Maidah: 88 

Allah berfirman dalam surat ini bahwa Allah telah memerintahkan 

pada manusia untuk makan-makanan halal saja. 

                     

   

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 

Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang 

kamu beriman kepada-Nya.”
14

 

 

c. An Nahl: 114 

Memakan makanan halal sebagai bentuk rasa iman kepada Allah 

SWT. 

          

    

                                                           
13

  Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 6  
14

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 123 
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Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah 

diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu 

Hanya kepada-Nya saja menyembah.”
15

 

 

d. Al-Baqarah: 173 

Allah meneybutkan beberapa jenis makanan yang haram dalam 

suarat ini dan melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan tersebut. 

            

         

  

Artinya:” Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, 

darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut 

(nama) selain Allah[108]. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa 

(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Haram juga menurut ayat Ini 

daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi 

disebut pula nama selain Allah.” 

 

Suatu makanan dikatakan halal lagi baik ialah makanan yang 

memenuhi persyaratan berikut ini: 

a. Tak mengandung zat atau makanan yang diharamkan 

Makanan halal ialah makanan yang tak mengandung zat yang 

diharamkan oleh Allah SWT, contohnya dengan mencampur makanan 

                                                           
15

  Ibid., h. 281 
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halal dengan daging babi, alkohol, maupun bahan bahan lain yang sifatnya 

haram.
16

 

b. Tak mengandung najis atau zat berbahaya 

Persyaratan ini dimaksud makanan yang demikian tidak 

terkontaminasi dengan zat yang dianggap sebagai najis. Contohnya darah, 

kotoran manusia, air seni, kotoran hewan, dan lainnya. dengan kata lain 

seorang yang memeinum atau mengkonsumsi air seni atau seumpama 

untuk sebagai pengobatan hal ini tetap tidak diperbolehkan dan urin yang 

disebut yakni najis haram tata tertibnya untuk dikonsumsi.
17

 

Demikian juga dengan zat-zat berbahaya yang mengandung racun, 

yang terdapat pada makanan olahan yang dapat dibeli, bahan bahan yang 

terkandung didalamnya harus jelas apa apa saja yang dicampurkan dalam 

pengolahan makanan tersebut. zat-zat yang dapat membahayakan tubuh 

jangka panjang ataupun jangka pendek tetap saja tidak baik bagi 

kesehatan dan harus dihindari dalam mengkonsumsi makanan yang 

bentuknya makanan olahan. 

3. Makanan yang tidak diperbolehkan dalam Islam 

Agama Islam adalah agama yang perduli terhadap hamba-Nya, dan 

selalu memberikan yang terbaik. Tidak ada satu pun ketetapan Allah yang sia-
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sia atau bahkan merugikan hamba-Nya. Misal saja ketetapan dalam makanan 

dan minuman yang halal serta haram. Semuanya telah ditentukan oleh Allah 

untuk kesejahteraan dan kebaikan umat-Nya. 

Makanan ada halal ada juga haram, yang diperbolehkan ada juga yang 

tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, makanan haram bias dari zat yang 

terkandung didalamnya yang mana tidak boleh dimakan atau dikonsumsi oleh 

manusia dan dilarang oleh agama Islam untuk dimakan, seperti daging babi, 

daging anjing, darah, bangkai, selain bangkai ikan dan lainnya. Untuk haram 

karena hakikatnya adalah haram untuk dimakan karena perolehannya atau 

cara mengolahny, missal makanan hasil curian, menipu, didapatkan dari cara 

cara yang tidak benar, makanan yang di olah dengan menambahkan zat zat 

berbahaya didalamnya dengan maksud tertentu. Makanan yang tidak boleh 

dikonsumsi seperti daging babi, bangkai (kecuali bangkai ikan), darah yang 

mengalir atau sengaja ditampung, hewan yang disembelih tanpa menyebut 

nama Allah atau menyebut nama selain Allah, makanan yang mengandung 

zat-zat berbahaya atau mengandung racun, itu semua telah Allah terangkan 

didalam firman-Nya dan terdapat pula didalam hadits.
18

 

B. Bahan Tambahan Makanan 

1. Pengertian Bahan Tambahan Makanan (BTM) 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 722/Men/Kes/Per/IX/98 

pengertian bahan tambahan makanan adalah bahan yang biasanya digunakan 
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sebagai bahan tambahanan pada makanan dan biasanya bukan merupakan 

komposisi khas suatu makanan baik yang mempunyai nilai gizi maupun yang 

tidak mempunyai nilai gizi, yang digunakan secara sengaja ditambahkan 

dalam makanan pada proses produksi makanan untuk menghasilkan atau 

diharapkan menghasilkan suatu komponen yang mempengaruhi sifat khas 

makanan tersebut.
19

 

Bahwa di masyarakat banyak beredar makanan siap saji yang bahan 

makanannya yang mengandung BTM yang berbahaya. Penggunaan bahan 

tambahan makanan sangat sulit untuk dihindari, mengingat bahan ini sangat 

bermanfaat dalam pengolahan makanan. Lagi pula, tidak semua bahan 

tambahan makanan memiliki efek samping terhadap kesehatan. Namun, 

masyarakat harus memiliki pengetahuan mengenai bahan tambahan makanan 

sebelum menggunakannya. Perhatikan pula keterangan pada label 

kemasannya. 

Untuk mendapatkan masakan yang lezat, menarik, dan tahan lama, 

diperlukan penanganan serta penambahan bahan tambahan makanan yang 

tepat. Memang penggunaan bahan tambahan makanan bukan merupakan 

keharusan, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa bahan ini dapat memberikan 

nilai tambah terhadap suatu produk makanan. Bayangkan seandainya bahan 
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makanan diolah tanpa penambahan bahan tambahan makanan sama sekali, 

pasti akan terasa hambar dan terlihat tidak menarik.
20

 

Berdasarkan sumbernya, bahan tambahan makanan dapat digolongkan 

menjadi 2 golongan, yakni bahan tambahan makanan yang alami dan buatan.  

1. Bahan tambahan makanan yang alami hingga saat ini masih 

mendapat tempat di hati masyarakat. Bahan tambahan makanan ini 

dipandang lebih aman bagi kesehatan dan mudah didapat. Namun 

sisi lain, bahan tambahan makanan alami memiliki kelemahan, 

yaitu relative kurang stabil kepekatannya karna mudah terpengaruh 

oleh panas. Selain itu, dalam penggunaannya dibutuhkan jumlah 

yang cukup banyak.  

2. Bahan tambahan makanan buatan, merupakan hasil buatan secara 

kimia. Keuntungan menggunakan bahan tambahan makanan 

buatan adalah lebih stabil, lebih pekat, dan penggunaannya hanya 

dalam jumlah yang sedikit. Namun kelemahannya, bahan ini 

dikhawatirkan dapat menimbulkan efek samping terhadap 

kesehatan, bahkan ada beberapa bahan tambahan makanan yang 

bersifat karsinogerik (dapat memicu timbulnya kanker).
21
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Bahan Tambahan Makanan berbahaya yang sering digunakan adalah 

formalin, boraks, rodhamin B, dan methanol yellow. Keempat Bahan 

Tambahan Makanan tersebut secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Formalin  

Formalin adalah formaldehid (30-40%) dalam air yang merupakan 

anggota yang paling sederhana dengan rumus sederhana HCHO. Formalin 

merupakan anti septic untuk membunuh bakteri kapang yang biasanya 

digunakan untuk mencuci peralatan kedokteran atau mengawetkan mayat 

dan spesimen biologi lainnya. namun formalin sering disalah gunakan 

untuk mengawetkan makanan seperti: mie basah, bakso, kerupuk, ayam 

potong, ikan, dan makanan lainnya. 

b. Boraks  

Boraks merupakan senyawa kimia dengan warna Natrium 

Hidroksida dan Asam borak. Boraks biasanya digunakan oleh industri 

farmasi sebagai ramuan obat seperti salep, bedak, larutan kompres, obat 

oles mulut, dan pencuci mata. Secara lokal, boraks banyak disebut dengan 

sebutan Bleng (berbentuk larutan atau padatan Kristal). Boraks banyak di 

salah gunakan untuk pembuatan mie basah, lontong, bakso, gendar dan 

juga kerupuk gendar. 

c. Bahan Pewarna Rhodamin B untuk merah dan Methanil Yellow untuk 

warna kuning 
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Rhodamin B dan Methanil Yellow merupakan zat pewarna sintesis 

yang dilarang untuk produksi makanan karena dalam bahan tersebut 

mengandung residu logam berat yang sangat membahayakan bagi 

kesehatan. Rhodamin B berasal dari metalinilat dan dipanel alanin 

sehingga budah larut dalam alcohol. Berdasarkan dari criteria WHO, 

methanol yellow memiliki tingkat keracunan tingkat tiga. Rhodamin B 

disalah gunakan untuk membuat sirup, limun, es mambo, bakpao, es 

cendol, es kelapa muda, dan permen. Sedangkan mehanil yellow untuk 

sirup, pisang goring, dan manisan mangga atau kedondong.
22

 

d. Zat Pewarna lainnya seperti pewarna panceau 3R ponceau Sx dan 

Amaranth yang sering digunakan melebihi batas ambang pembuatan sirup 

limun, benzoate, sorbet, arkarin, siklamat untuk sirup, limun, saus, 

manisan, kue basah, es mambo, es cendol, dan es kelapa.
23

 

2. Bleng 

Salah satu bahan tambahan makanan yang dilarang dalam 

penggunaanya oleh pemerintah adalah asam borat dan garam natrium 

tetraborat yang biasa disebut dengan boraks pada umumnya. Akhir-akhir ini 

produsen makanan sering menggunakan bahan ini sebagai bahan pengawet, 
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khususnya pada bakso, kerupuk, pempek, tahu, dan mie basah.
24

 Hal ini bisa 

terjadi karena minimnya pengetahuan, lemahnya pengawasan dari lembaga 

pemerintah, dan alasan ekonomi. Di pasaran bahan tersebut sering dikenal 

sebagai bleng, dan pijer dijual dalam kemasan 100-200 gram dengan harga 

Rp.500,00 - Rp.1000,00. Tujuan ditambahkannya bahan tersebut pada proses 

pengolahan makanan adalah untuk meningkatkan kekenyalan, kerenyahan, 

serta memberikan rasa gurih dan kepadatan terutama pada jenis makanan 

yang mengandung pati. 

Bleng atau boraks atau juga pijer, biasanya digunakan dalam industri 

gelas, pelikan porselin, alat pembersih, dan antis eptik. Kegunaan bahan 

tersebut sebenarnya adalah zat antiseptik, obat pencuci mata (barie acid 30%). 

Salep (boorsalp) untuk menyembuhkan penyakit kulit, salep untuk mengobati 

penyakit bibir (borax-glicerin), dan pembasmi semut (barie acid borax).
25

 

3. Bleng sebagai Bahan Pencampur Makanan Menurut Hukum Islam 

Islam memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan-

makanan yang halal dan bergizi karena dapat meningkatkan kekuatan tubuh. 

Kandungan gizi dari suatu makanan terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, 

mineral, air, dan vitamin-vitamin. Selain itu, gizi dapat meningkatkan 

keseimbangan mental. Jika kita mampu menjaga makanan tetap bergizi dan 

halal, maka kondisi hormone tubuh dalam keadaan seimbang yang diperlukan 
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untuk keadaan seimbang yang diperlukan untuk menjaga unsur dasar dalam 

kesadaran dan perasaan hati nurani. 

Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh 

hukumnya dilarang karena dapat mengakibatkan kegagalan organ tubuh, 

kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormone sehingga terjadi 

penyumbatan energy di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang 

depresi, sehingga keseimbangan mentalnya terguncang. 

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dimuka bumi ini pada asalnya 

adalah halal dan mubah (boleh). Tidak ada satupun yang haram, kecuali 

karena ada nash yang sah dan tegas dari syari’ (yang membuat hukum itu 

sendiri) yaitu Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya. Kalautidak ada 

nash yang tegas (sharih) yang menunjukan haram, maka hal tersebut tetap 

sebagaimana asalnya yaitu mubah. Makanan tersebut dapat dikatakan halal 

lagi baik serta dapat dikonsumsi dengan layak makanan yang memiliki tiga 

kriteria berikut:
26

 

a. Halal Zatnya 

Pada dasarnya segala sesuatu jika tidak ada mnash yang 

melarangnya berarti boleh. Halal artinya boleh, jadi makanan yang halal 

ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat 

Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun 
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binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nash, 

Al-quran atau hadist yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu 

itu menjadi haram karena memberi mudharat bagi kehidupan manusia 

seperti racun, barang-barang yang menjijikan dan sebagainya. 

b. Halal cara perolehannya 

Makanan yang semula halal bias berubah menjadi haram jika cara 

perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh 

makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang benar oleh 

syariat. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29: 

                         

                      

           

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

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

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

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29)
27

 

 

Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh 

Islam bias saja dilakukan oleh seseorang dengan mencuri, merampok, 

menipu, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan kendati makanan yang 
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diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang 

haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya. 

c. Halal cara pengolahannya 

Betapa banyak makanan halal yang bias kita konsumsi, tetapi 

makanan makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara 

pengolahannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun ajaran yang 

mengajarkan agar kita mengkonsumsi makanan yang halalan thayiban adalah 

makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu 

kesehatan tubuh. kriteria baik dapat dilihat dari beberapa kandungan gizi dan 

vitamin yang bermanfaat bagi tubuh, maka makanan tersebut dikategorikan 

makanan baik. Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan 

adalah berbagai jenis makanan yang antara lain tidak menjijikan, tidak 

membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan. 

Allah berfirman: 

            

Artinya: “…..dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. 
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Maka, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya 

dimana hukum asalnya halal menjadi haram karena cara pengolahannya yang 

membuat hukum itu berubah.
28

 

Hukum Islam bahwasanya telah mengatur makanan yang halal lagi 

baik serta layak dikonsumsi. Bahan-bahan makanan yang dapat dikonsumsi, 

apasaja yang halal lagi baik juga sudah jelas tertera dalam hukum Islam. 

Seperti yang tertera pada Firman Allah SWT sebagai berikut: 

                     

   

Artinya:“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 

Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu 

beriman kepada-Nya”.(QS. Al-Maidah : 88)
29

 

 

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Allah menganjurkan hamba-

Nya agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik yang telah Allah 

rezekikan kepadamu, agar hamba-Nya senantiasa bertakwa kepada-Nya. 

Bleng adalah salah satu bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan 

pencampur makanan atau digunakan dalam mengolah makanan yang akan 

diedarkan atau diperdagangkan. Bleng memiliki senyawa atau zat yang tidak 

baik dikonsumsi karena akan mengakibatkan bahaya bagi yang 

mengkonsumsinya. Dampak yang ditimbulkan dengan mengkonsumsi 
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makanan yang dicampur dengan bleng atau makanan yang diolah 

menggunakan bahan tersebut akan berdampak negatif yang dampaknya secara 

langsung atau tidak langsung, dampak jangka panjang atau jangka pendek 

yang terang saja akan merugikan siapa saja yang mengkonsumsi nya.
30

 

Bahan-bahan yang dapat membahayakan bagi diri sendiri atau dapat 

membahayakan orang lain itu jelas dilarang dan lebih banyak mudharat 

daripada manfaatnya. Maka dari itu makanan yang hukumnya halal pada 

dasarnya menjadi haram karena pengolahannya. 

4. Bleng sebagai bahan pencampur makanan menurut Hukum Positif 

Peraturan Mentri Kesehatan Nomor: 472/Menkes/Per/V/1996 tentang 

pengamanan Bahan Berbahaya bagi kesehatan pengertian bahan berbahaya 

adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat 

membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak 

langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, 

mutagenic,krososif, dan iritasi.
31

 

Peraturan Pemerintah atau PP juga mengatur tentang batas 

penggunaan atau takaran yang harus digunakan dalam menggunakan bleng 

untuk dicampur pada olahan makanan yaitu 1: 1000 atau 1gr bleng : 1kg 

adonan. 
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Bahan kimia pada dasarnya bersifat esensial dalam peningkatan 

kesejahteraan manusia, dan penggunaannya sedemikian luas di berbagai 

sector antara lain industry, pertanian, pertambangan dan lain sebagainya. 

Singkatnya, bahan kimia dengan adanya aneka produk yang berasal dari 

padanya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-

hari. Namun hal yang perlu kita waspadai adalah adanya kecenderungan 

penggunaan yang salah (misuse) sejumlah bahan (kimia) berbahaya pada 

pangan. 

Bahan kimia yang berbahaya yang sering disalah gunakan pada 

pangan antara lain boraks, formalin, rhodamin B, dan kuning metanil. 

Keempat bahan kimia tersebut dilarang digunakan untuk pangan, sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32

 

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

722/Menkes/Per/IX/1998 tentang Bahan Tambahan Makanan, bahan yang 

dilarang digunakan pada pangan meliputi boraks/asam borat, asam salisilat, 

dan garamnya, dietilpirokarbonat, dulsin, kalium, klorat, kloramfenikol, 

minyak nabati yang dibrominasi, nitrofaunazon, serta formalin.
33
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Potensi resiko yang dapat ditimbulkan dari masing-masing keempat 

bahan tambahan makanan berbahaya tersebut adalah sebagai berikut:
34

 

a. Boraks beracun terhadap semua sel. Bila tertelan senyawa ini dapat 

menyebabkan efek negative pada susunan syaraf pusat, ginjal, dan hati. 

Ginjal merupakan organ yang paling mengalami kerusakan dibandingkan 

dengan organ lainnya. Dosis fatal untuk dewasa berkisar 15-20g, bila 

anak-anak sekitar 3-6g. Bila tertelan dapat menimbulkan gejala-gejala 

yang muncul meliputi badan terasa tidak nyaman, mual, nyeri hebat pada 

perut bagian atas, pendarahan gastroenteritis disertai muntah darah, diare, 

lemah, mengantuk, demam, dan rasa sakit kepala. 

b. Formalin (larutan formaldehid), dalam dosis fatal formalin melalui saluran 

pencernaan pernah dilaporkan sebesar 30 ml. formaldehid dapat 

mematikan sisi aktif dan protein-protein vital dalam tubuh, maka molekul-

molekul itu akan kehilangannya fungsi dalam metabolisme. Akibatnya 

fungsi sel akan terhenti. 

c. Rhodamin B bias menumpukan lemak sehingga lama-kelamaan 

jumlahnya akan terus menerus bertambah. Rhodamin B dalam waktu yang 

lama dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati. 
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d. Kinung metanil dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, diare, 

panas, rasa tidak nyaman dan tekanan darah rendah. Pada jangka panjang 

dapat menyebabkan kanker kandung kemih.
35

 

Terkait dengan perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi 

konsumen dari zat berbahaya pada pangan (makanan) dimana pemerintah 

telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang 

berkaitan dengan keamanan baik ditingkat produksi maupun ditingkat 

distribusi. 

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi 

pengambilan tindakan atau penghukuman atas perbuatan-perbuatan kerugian 

atau bahaya kepada konsumen dalam hal ini yaitu penjual jajanan anak 

sekolahan yang mengandung bahan berbahaya di Indonesia. 

Berikut adalah peraturan perundang-undangan berbagai bentuk 

perundang-undangan, yang telah ada seperti: 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2012 pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa, setiap 

orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang 

menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambangbatas 

maksimal yang ditetapkan dan bahan yang paling dilarang digunakan sebagai 

bahan tambahan untuk makanan/pangan.
36
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Menurut ketentuan pasal 10 UU Pangan ditentukan, bahwa setiap 

orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan 

bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau 

melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan pada ayat (1). 

Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang atau dapat 

digunakan sebagai bahan tambahan makanan dalam kegiatan atau proses 

produksi pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang 

batas. Maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(ayat(2)). 

Undang-Undang pangan juga mengatur mengenai pangan tercemar dalam 

pasal 21 UU sebagai berikut: 

Setiap orang dilarang mengedarkan: 

a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat 

merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia; 

b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas 

maksimal yang ditetapkan; 

c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan 

atau proses produksi pangan; 

d. Pangan yang mengandung bahan kotor, busuk, tengik, terurai, atau 

mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari 

bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; 

e. Pangan yang sudah kadaluwarsa. 
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Pelanggaran terhadap produksi pangan atau makanan yang berbahaya 

atau beracun merupakan tindak pidana dan diancam pidana berdasarkan 

ketentuan yang ada dalam UU Pangan. Pasal 55 Undang-Undang No.18 

Tahun 2012 tentang pangan menentukan, barang siapa dengan sengaja: 

a. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, 

pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak 

memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8; 

b. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan 

pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui 

ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 10 ayat (1); 

c. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan 

dan atau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan 

atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 16 ayat (1); 

d. Mengedarkan pangan yang dilarang diedarkan, sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e; 

e. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang 

diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a; 

f. Memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan 

mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf 

b; 
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g. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi 

mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c; 

h. Mengganti, melebel kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun 

kadaluwarsa pangan yang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 

32;
37

 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau 

denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 

Pada undang-undang tersebut produsen selaku pengusaha yang 

memproduksi pangan bertanggung jawab untuk menjamin mutu barang atau 

jasa yang diproduksi. 

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

lahir karena adanya kebutuhan masyarakat. Dengan adanya undang-undang 

perlindungan konsumen ini maka kebutuhan masyarakat akan hukum 

terjawab dan timbul kepastian terhadap perlindungan konsumen, secara 

hukum dari kerugian yang dialaminya karena ulah curang dari pelaku usaha 

konsumen dapat menuntut ganti kerugian yang ditimbulkannya. 

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal 501 ayat 1 kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana. 

Denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima 

rupiah). Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan membagikan atau 
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menyimpan untuk dijual atau dibagikan, barang makanan atau minuman yang 

dipalsukan atau yang busuk, ataupun air susu dari ternak yang dapat 

mengganggu kesehatan. 

Maka, jelas bahwasanya pemerintah atau dalam hukum positif pun 

melarang penggunaan bleng sebagai bahan pencampur makanan dan sudah 

tertera pula dalam Undang-Undang bahwa yang memproduksi olahan 

makanan untuk diedarkan secara luas tidak diperkenankan menggunakan 

bahan tambahan yang dilarang untuk olahan makanan yang dapat merugikan 

dan memberikan dampak negatif pada yang mengkonsumsinya. 

Bahan-bahan kimia yang sudah ada dan beredar luas sehingga 

gampang didapatkan oleh para produsen seharusnya dapat digunakan dengan 

semestinya sesuai dengan fungsi pada bahan-bahan tersebut, bahan yang 

seharusnya tidak untuk dicampur pada olahan makanan seharusnya tidak 

dicampurkan atau ditambahkan karena akan member efek dan dampak yang 

tidak baik, dampak yang tidak bagus untuk para konsumen atau untuk 

kelangsungan usaha itu sendiri. 
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5. Unsur-Unsur Bleng 

Unsur pada Bleng merupakan senyawa kimia dengan nama natrium 

tetrabonat (NaB407 10H20). Yang mana senyawa ini dapat larut dalam air 

yang akan menjadi natrium hidroksida dan asam borat (H3B03).
38

 

Senyawa yang terkandung dalam bleng ini selain yang disebutkan di 

atas ada pula senyawa lainnya seperti sodium aluminate, sodium gallate, 

potassium tetraborate, boric acid, sodium perborate. Biasanya senyawa ini 

atau bleng ini dapat diproduksi atau bisa dihasilkan dari ladang garam atau 

kawah lumpur. 
39

 

6. Dampak mengkonsumsi makanan yang bercampur Bleng 

Bleng merupakan racun bagi semua sel, pengaruhnya atau dampak 

bagi organ tubuh tergantung pada konsentrasi yang dicapai dalam organ 

tubuh. Karena kadartertinggi tercapai pada waktu diekskresi maka ginjal 

merupakan organ yang paling terpengaruh dibandingkan dengan organ yang 

lain. Dosis fatal penggunaan bleng antara lain 0,1-0,5 gram/kg berat badan.
40

 

Keracunan kronis dapat disebabkan oleh absorbs dalam waktu lama. 

Akibat yang ditimbulkan di antaranya anoreksi, berat badan turun, muntah-

muntah, diare, ruam kulit, alposia, anemia, dan konvulsi. Penggunaan bleng 

apabila dikonsumsi secara terus menerus dapat mengganggu gerak 

                                                           
38

 Cahyo Saparinto, Diana Hidayati, Bahan Tambahan Pangan, (Yogyakarta: Kanusius, 

2006), h. 59 
39

 Abdul Rohman, Analisis Bahan Tambahan Pangan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 

h. 67 
40

Cahyo Saparinto, Diana Hidayati, Bahan Tambahan Pangan, (Yogyakarta: Kanusius, 2006), 

h. 61 
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pencernaan usus, kelainan pada susunan syaraf, depresi, dan kekacauan 

mental. Dalam jumlah serta dosis tertentu, bleng bias mengakibatkan 

degredasi mental, serta rusaknya saluran pencernaan, ginjal, hati, dan kulit 

karena bleng cepat diabsorpsi oleh saluran pernapasan dan pencernaan, kulit 

yang luka, atau membrane mukosa. 

Gejala awal keracunan bleng atau boraks bisa berlangsung beberapa 

jam hingga seminggu setelah mengkonsumsi atau kontak dalam dosis toksis. 

Gejala klinis keracunan bleng atau boraks biasanya ditandai dengan hal-hal 

berikut: 

a. Sakit perut sebelah atas (epigastrik), muntah, dan diare. 

b. Sakit kepala, gelisah. 

c. Penyakit kulit berat (dermatitis). 

d. Muka pucat dan kadang kulit kebiruan (cyanotis). 

e. Sesak napas dan kegagalan sirkulasi darah. 

f. Hilangnya cairan dalam tubuh (dehidrasi), ditandai dengan kulit 

kering dan koma (pingsan). 

g. Degenerasi lemak hati dan ginjal. 

h. Otot-otot muka dan anggota badan bergetar diikuti dengan kejang-

kejang. 

i. Kadang-kadang tidak kencing (anuria) dan sakit kuning. 
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j. Tidak memiliki nafsu makan (anoreksia), diare ringan, dan sakit 

kepala.
41
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BAB III 

PRAKTIK PENGOLAHAN MAKANAN YANG MENGGUNAKAN BLENG 

DI DESA WAY GALIH KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN 

LAMPUNG SELATAN 

 

A. Gambaran Umum  Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan 

 

1. Kondisi Geografis 

Desa Way Galih termasuk wilayah Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan dengan luas tanah 1.399,34 ha. Kepadatan 

penduduk sudah mencapai 8.034 orang jiwa penduduk tetap.
1
 Letak geografis 

desa Way Galih berada di wilayah barat Kecamatan Tanjung Bintang, wilayah 

selatan kabupaten Lampung Selatan. 

Mata pencaharian Desa Way Galih adalah petani, PNS, buruh, buruh 

bangunan, karyawan perusahaan swasta, pedagang, guru, TNI, bidan, dan 

perawat. 

Di Desa Way Galih kebanyakan masyarakatnya bertani, selain itu ada 

juga yang mendirikan industri kecil. Namun hasil dari industri tersebut belum 

cukup memenuhi kebutuhan mereka sehari hari. Kendala utama nya adalah 

bahan baku yang harganya tidak menentu dan belum adanya pemasok atau 

agen tetap dari hasil industri mereka. 

Jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan Tanjung Bintang sejauh 5 km 

dan selama 3/4 jam dengan kendaran bermotor. Jarak ke Ibu kota kabupaten 

                                                           
1
 Profil Desa Way Galih, Daftar isian potensi Desa dan Kelurahan, bag. Potensi sumber daya 

alam (Luas wilayah menurut penggunaan), h. 4. 
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dengan jarak 60 km dengan waktu 2 jam dengan menggunakan kendaraan 

bermotor. 

2. Gambaran Umum Demografis Masyarakat Desa Way Galih 

Desa Way Galih adalah salah satu desa di Kecamatan Tanjung 

Bintang yang ada pada wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Dengan luas 

wilayah dengan penggunaan  luas Desa Way Galih 1.399,34 ha, dengan batas 

desa : 

a. Sebelah Utara: Desa Banjar Agung Kecamatan Jati Agung 

b. Sebelah Selatan: Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang 

c. Sebelah Barat: Desa Harapan Jaya Kecamatan Sukarame 

d. Sebelah Timur: Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang 

Dengan luas wilayah Desa Way Galih penurut penggunaan, luas 

pemukiman 173 ha, luas pertanian 184,50 ha, ladang/tegalan 1016,34 ha, 

perkantoran 2 ha, sekolahan 3,5 ha, jalan 17 ha, lapangan sepak bola 3 ha. 

Sedangkan jumlah tenaga kerja yang sesuai umur  atau usia sebagai berikut:
2
 

a. Penduduk usia 18 – 56 tahun: 3.907 orang 

b. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja: 2.950 orang 

c. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tidak bekerja atau yang belum bekerja: 

950 orang 

d. Penduduk usia 0 – 6 tahun: 480 orang 

                                                           
2
 Profil Desa Way Galih, Daftar isian potensi Desa dan Kelurahan, bag. Potensi sumber daya 

manusia (Tenaga kerja), h. 23. 
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e. Penduduk usia sekolah 7 – 18 tahun: 2.230 orang 

f. Penduduk usia 56 tahun keatas: 902 orang 

g. Angkatan kerja: 1.268 orang 

Mayoritas penduduk Desa Waygalih beragama Islam dengan jumlah 8034 

orang. 

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Way Galih 

Kondisi ekonomi Desa Way Galih masih di dominasi dalam sektor 

pertanian. Namun  dengan pesatnya pertanian di Desa Way Galih belum 

mampu memberikan hasil yang maksimal. Ini disebabkan karena minimnya 

pengetahuan dalam bertani dan kurangnya alat dalam bertani yang masih 

menggunakan alat trandisional. Adapun masyarakat Desa Way Galih yang 

memiliki mata pencaharian lain dengan menjadi buruh bangunan, guru, 

perawat, pedagang dan lainnya. Ini lah data data berikut :
3
 

Table 1 

Sector mata pencaharian masyarakat desa way galih kecamatan tanjung bintang 

kabupaten lampung selatan 

 

NO JenisPekerjaan Jumlah 

1 Petani 1712 

2 Pedagang 754 

3 Pns 37 

4 Tukang 890 

5 Guru  38 

6 Bidan 2 

7 Perawat 12 

8 Tni/Polri 7 

                                                           
3
 Profil Desa Way Galih, Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan, bag. Potensi lembaga 

(sector industry kecil dan kerajinan rumah tangga). H. 32. 
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9 Angkatan (supir) 68 

10 Buruh 809 

11 Pensiunan 114 

12 JasaPersewaan 765 

13 Swasta 

 Sumber: format laporan profil Desa dan Kelurahan  

Way Galih kecamatan Tanjung Bintang kabupaten  

Lampung Selatan 

Dari 12 sektor mata pencaharian Desa Way Galih Kecamatan 

Tanjung Bintang Lampung Selatan bahwa petani lah yang memang 

menduduki posisi paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. 

Sedangkan yang menempati posisi terendah ada 3 sektor yaitu bidan, perawat, 

TNI. 

Tingkat pendapatan masyarakat masih minim sehingga belum bias 

mencukupi kebutuhan hidup sehari hari karena harga bahan baku atau bahan 

pokok mahal sedangkan penghasilan mereka tidak sebanding dengan harga 

yang ada di pasaran. 

Adapun potensi sumber daya manusia di Desa Way Galih 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yaitu: 

Table 2 

Jumlah sumber daya manusia yang ada di desa waygalih kecamatan tanjung 

bintang kabupaten lampung selatan 

1. Jumlah  

No.  Uraian Keterangan 

1 Jumlah Laki-laki 4013 

2 Jumlah Perempuan 4021 

3 Jumlah total 8034 

4 Jumlah Kepala keluarga 2675 
 

2. Usia  
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usia laki laki perempuan jumlah 

0-12 bln 189 orang 107 orang 296 orang 

1-10 tahun 664 orang 630 orang 1.294 orang 

11-20 tahun 675 orang 804orang 1.479 orang 

21-30 tahun 612 orang 598 orang 1.210 orang 

31-40 tahun 699 orang 692 orang 1.391 orang 

41-50 tahun 574 orang  732 orang 1.306 orang 

51-60 tahun 324 orang 432 orang 756 orang 

61-70 tahun 94 orang 118 orang 212 orang 

71-80 keatas 39 orang 51 orang 90 orang 

   Total: 8034 

Sumber: format laporan profil Desa dan Kelurahan Way Galih Kecamatan 

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan 

 

B. Praktik Pengolahan Makanan yang Menggunakan Bleng di Desa Way Galih 

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan 

yang pesat dari waktu ke waktu. Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari 

sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan 

pengangguran secara tuntas, ternyata masih pada rentang perjalanan yang 

panjang.industri kecil dan industri rumah tangga memiliki posisi yang cukup baik 

dalam menghadapi masalah kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia.  

Berbicara mengenai industri kecil pada Desa Way Galih Kecamatan 

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, terdapat industrI kecil rumahan 

yang mengolah atau memproduksi makanan ringan berupa kerupuk dan makanan 

basah (gendar) yang menggunakan Bleng sebagai bahan pencampur pada olahan 

makanan tersebut. Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dikumpulkan 
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dalam bentuk wawancara dan observasi dengan beberapa produsen sekaligus 

penjual maka sebagai berikut 

Table 1 

Nama-nama Pembuat Makanan Menggunakan Bleng  

NO. NAMA UMUR 

1. Djumadi 55 Tahun 

2. Ngadimin 53 Tahun 

3. Wagiran 45 Tahun 

4. Pademo 60 Tahun 

5. Dolah 52 Tahun 

6. Jaenem 55 Tahun 

7. Parsilah 57 Tahun 

8. Wartini 45 Tahun 

9. Mujilah 43 Tahun 

10. Mujiah 56 Tahun 

11. Kartini 42 Tahun 

12. Tuginem 66 Tahun 

13. Partini 54 Tahun 

14. Ponijah 60 Tahun 

15. Mulyono 62 Tahun 
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Table diatas menunjukan bahwa nama-nama tersebut sebagai sampel dari 

orang-orang atau produsen yang membuat olahan makanan kerupuk gendar dan 

gendar goreng yang mana produk olahan tersebut dijual langsung dan jgadisetor 

ke pasar-pasar oleh produsen itu sendiri. 

Produsen sekaligus penjual kerupuk dan olahan makanan basah (gendar) 

di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan 

jumlah nya memang tidak banyak tetapi industri kecil rumahan ini memproduksi 

krupuk dan olahan makanan basah (gendar) tersebut hampir setiap hari dan 

dipasarkan langsung setiap hari. Menurut data ada kurang lebih 15 industri kecil 

rumahan tepatnya di Desa Way Galih dusun 2A yang memproduksi olahan 

makanan tersebut menggunakan Bleng sebagai bahan pencampurnya.
4
 

Dalam memproduksi krupuk dan olahan basah (gendar) setiap harinya 

menghasilkan 25kg kerupuk yang siap dipasarkan, dan sekitar 3kg olahan 

makanan basah (gendar) yang siap di makan. Dimana pembuatnya atau produsen 

menggunakan Bleng sebagai salah satu bahan baku selain tepung, nasi, dan bahan 

lainnya dalam pembuatan kerupuk dan olahan makanan basah (gendar). Dimana 

menurut mereka bleng tersebut sebagai bahan pengenyal, dan juga menghasilkan 

rasa gurih serta renyah pada krupuk.
5
 

                                                           
4
 Wawancara dengan bapak Suwarno selaku Kades Desa Way Galih, tanggal 23-12-2017 

5
 Wawancara dengan bapak Dolah salah satu produsen kerupuk gendar di Desa Way Galih, 

tanggal 27-12-2017 



54 
 

Berdasarkan data yang didapat dari para produsen secara lebih mendalam 

tentang bahan baku yang digunakan dalam memproduksi kerupuk dan olahan 

makanan basah (gendar) sebagai berikut:  

1. Tepung tapioka dan tepung terigu 

Tepung terigu dan tapioka merupakan salah satu bahan baku utama 

dalam usaha pembuatan krupuk. 

2. Nasi  

Merupakan salah satu bahan baku utama selain tepung dalam 

pembuatan kerupuk dan olahan makanan basah (gendar) yang harus ada. 

3. Bawang Putih 

Bawang putih digunakan sebagai bumbu utama yang paling penting 

dalam pembuatan kerupuk dan gendar. Penggunaan bawang putih ini harus 

imbang dengan bahan lainnya supaya mengasilkan rasa yang tidak terlalu 

tajam dan terasa gurih, sehingga warna dari olahan makanan tersebut terlihat 

apik. 

4. Bumbu Penyedap 

Bumbu penyedap merupakan salah satu bahan yang tidak bisa 

dilupakan dalam produksi olahan makanan tersebut. selain bawang putih 

sebagai bumbu utama. 

5. Bleng atau Obat Gendar 

Bleng atau obat gendar merupakan salah satu bahan dimana digunakan 

dalam pembuatan krupuk dan gendar supaya adonan kerupuk terasa gurih dan 
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renyah, sedangkan pada olahan gendar akan menghasilkan rasa gurih serta 

kenyal pada makanan tersebut.
6
 

Pada praktiknya pengolahan makanan menggunakan bleng di Desa 

Way Galih secara hukum Positif memang tidak mengikuti aturan takar 

pemakaian wajar sebagaimana mestinya karena mereka tidak mengikuti aturan 

pemakaian bleng dalam pengolahan makanan mereka, melainkan hanya 

dikira-kira saja. Seperti pembuatan adonan gendar goreng yang mereka buat 

menjadi takaran adonan 1kg mereka memakai setengah bungkus kecil bleng 

(25gr), bleng yang dijual dipasaran itu beratnya mencapai 50gr berarti mereka 

memakai 25gr bleng untuk dicampurkan sebagai bahan tambahan dalam 

adonan mereka. Sudah jelas bahwa itu dilarang dan dapat membahayakan jika 

makanan itu dikonsumsi karena sudah melebihi kadar atau anjuran pakai yang 

diperbolehkan. Karena menurut peraturan pemerintah (PP) bahwa takaran 

yang dapat digunakan dalam menggunakan bleng untuk olahan makanan 

hanya 1gr/1kg atau 1:1000. Jika masyarakat Desa Way Galih menggunakan 

bleng tidak sesuai aturan yang dianjurkan dan itu sudah melanggar aturan 

pakai bahan tambahan makanan tersebut yang mana itu akan mengakibatkan 

dampak negative bagi kesehatan yang mengkonsumsi olahan makanan 

tersebut. 

 

                                                           
6
 Wawancara dengan ibu jaenem selaku produsen yang ada di Desa Way Galih, tanggal 27-

12-2017 
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Table 2 

Takaran Pencampuran Adonan Gendar Menggunakan Bleng  

NO. NAMA TAKARAN 

1. Djumadi 1 : 25gr 

2. Ngadimin 1 : 40gr 

3. Wagiran 1 : 25gr 

4. Pademo 1 : 50gr 

5. Dolah 1 : 25gr 

6. Jaenem 1 : 25gr 

7. Parsilah 1: 40gr 

8. Wartini 1 : 50gr 

9. Mujilah 1 : 35gr 

10. Mujiah 1 : 25gr 

11. Kartini 1 : 25gr 

12. Tuginem 1 : 50gr 

13. Partini 1 : 25gr 

14. Ponijah 1 : 12,5gr 

15. Mulyono 1 : 25gr 

 

Dalam proses pembuatan kerupuk gendar dan gendar goreng memang 

mebutuhkan bleng sebagai bahan pencampur karena tanpa bleng adonan ini 
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tidak akan sekenyal yang diinginkan, untuk kerupuk adonan kurang 

mengembang dan kurang renyah karena fungsi bleng itu sendiri pada adonan 

itu dapat mengenyalkan dan membuat kerupuk gendar menjadi mengembang, 

renyah dan juga memberikan rasa gurih. 

Proses pembuatannya seperti mencampurkan nasi, air, bumbu-bumbu 

seperti bawang putih giling, penyedap rasa, dan garam bleng yang sudah 

direndam air, biasanya dalam proses pembuatan olahan makanan ini adonan 

yang dibuat seperti nasi, air, dan bumbu-bumbu yang digunakan lebih 

menggunakan insting si pembuat tanpa adanya takaran khusus yang pasti 

ketika akan membuat adonan tersebut, setelah bahan-bahan tersebut tercampur 

adonan tersebut diuleni sampai kalis setelah itu adonan dibentuk lonjong-

lonjong seperti lontong kemudian dikukus selama 20 menitan,setelah adonan 

matang kemudian didinginkan terlebih dahulu baru setelah dingin adonan 

dipotong-potong atau diiris tipis kemudian dijemur sampai benar-benar kering 

baru digoreng. Jika gendar goreng tidak perlu dijemur adonan cukup 

dimasukan kedalam cetakan persegi lalu dikukus setelah matang adonan 

diangkat kemudian dipotong-potong lalu digoreng hingga matang dan gendar 

goreng siap untuk dijual.
7
 

Bleng sendiri adalah senyawa kimia dengan warna Natrium 

Hindrosida dan Asam Borat. Dimana biasanya digunakan industri farmasi 

                                                           
7
  Wawancara dengan ibu Tuginem selaku pembuat olahan gendar, Way Galih tanggal 22 

januari 2018 
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sebagai ramuan obat saleb, bedak, larutan kompres, obat mulut, dan obat 

pencuci mata. Secara local bleng biasa dikenal dengan obat gendar (bentuknya 

larutan padat Kristal). Sedangkan bahaya nya mengkonsumsi bleng dalam 

jangka waktu 1-10 tahun akan menimbulkan penyakit kanker hati dan 

gangguan organ-organ lainnya didalam tubuh. 

Menurut pengakuan para produsen sekaligus penjual kerupuk dan 

gendar sedikitnya mereka mengetahui larangan penggunaan Bleng sebagai 

bahan tambahan makanan yang dilarang pemerintah tetapi mereka tidak 

mengetahui dampak mengkonsumsi makanan yang mengandung bleng/boraks 

atau bahan tambahan lainnya seperti Formalin, Rhodamin B, maupun 

Methanol Yellow. 

Sebenarnya obat pengganti Bleng sebagai salah satu bahan baku tutur 

Pak Djumadi salah satu produsen sekaligus penjual kerupuk yaitu food grieat 

dimana bahan pengembang sekaligus pengenyal yang diperbolehkan 

pemerintah, tetapi karena harganya mahal atau tidak terjangkau oleh para 

produsen sehingga mereka tetap menggunakan Bleng sebagai bahan yang 

digunakan karena harganya lebih murah dari bahan tersebut yang dianjurkan 

pemerintah.
8
 

Produksi kerupuk dan gendar di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten Lampung Selatan diproduksi hampir setiap hari. Dengan 

                                                           
8
  Wawancara dengan bapak Djumadi selaku salah satu produsen kerupuk gendar di Desa 

Way Galih pada tanggal 12 januari 2018 



59 
 

ketidaktahuan atau pemahaman penggunaan zat boraks untuk makanan dan 

minuman, para produsen kerupuk mayoritas menggunakan zat berbahaya 

tersebut atau obat gendar. Dimana Bleng atau Obat gendar digunakan supaya 

adonan pulen, kenyal, dan hasil renyah pada krupuk.
9
 

Data hasil penelitian pengolahan makanan yang menggunakan Bleng 

atau Boraks di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan dari beberapa pembuat. Tutur ibu Jaenem beliau menjual 

krupuk matang, dimana bahan yang di gunakan adalah tepung, nasi, bawang, 

bumbu penyedap, dan bleng atau obat gendar. Beliau menggunakan bleng 

sebagai bahan pengenyal, pengembang, dan perenyah dimana beliau tidak 

mengetahui bahwa bleng atau obat gendar itu berdampak tidak baik bagi 

kesehatan dan bleng dilarang oleh pemerintah apalagi dengan keputusan fatwa 

MUI dan pemerintah (BPOM) mengenai makanan dan minuman yang 

mengandung zat berbahaya dimana memproduksi dan memperdagangkan 

makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya seperti Formalin, 

Bleng/Boraks, Rhodamin B, dan Metanil Yellow adalah perbuatan tercela dan 

dilarang oleh agama Islam. 

Sama dengan bu Jaenem, bu Ijah menjual gendar, bu Ijah juga belum 

mengetahui bahwa krupuk dan gendar yang dijual beliau berdampak bahaya 

pada kesahatan bila dikonsumsi secara terus menerus karena makanan yang 

                                                           
 
9
 Wawancara dengan ibu jaenem selaku salah satu produsen pembuat krupuk gendar di Desa 

Way Galih, tanggal 27-12-2017 
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mengandung Bleng/Boraks adalah zat yang berbahaya. Beliau tau bahwa 

Bleng/Boraks dilarang oleh pemerintah tetapi beliau tidak mengetahui jika 

Bleng/Boraks dilarang oleh MUI maupun pemerintah (BPOM). Walau beliau 

mengetahui bahwa penggunaan Bleng/Boraks atau Obat gendar dilarang oleh 

pemerintah tetapi beliau tetap menggunakannya karena bahan penggantinya 

yang di anjurkan oleh pemerintah harganya mahal beda dengan Bleng yang 

harganya terjangkau.  

Sedangkan dari penjual lainnya Pak Ngadimin beliau hanya menjual 

tanpa tahu bagaimana cara pengolahan kerupuk tersebut dan apa saja bahan 

yang dicampurkan dalam produksi kerupuk gendar tersebut.
10

 beliau hanya tau 

bahwa kerupuk yang ia jual adalah kerupuk yang aman yang tidak 

mengandung bahan bahan dan zat zat yang berbahaya. Bahkan beliau tidak 

tahu bahwa kerupuk yang ia jual mengandung Bleng atau Boraks yang biasa 

dipakai oleh para pengolah makanan kerupuk gendar dan gendar. 

Para penjual dan pembuat kerupuk dan gendar di Desa Way Galih 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dimana kerupuk 

olahan mereka mengandung zat yang berbahaya yaitu Bleng/Boraks atau Obat 

gendar, yang mana mereka belum mengetahui bahwa zat berbahaya tersebut 

dilarang oleh MUI dan pemerintah (BPOM) dalam penggunaanya. Walaupun 

mereka mengetahui bahwa pemerintah melarang penggunaan Bleng/Boraks 

                                                           
10

 Wawancara dengan bapak Ngadimin salah satu penjual kerupuk gendar di Desa Way Galih, 

tanggal 28-12-2017 
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karena berdampak tidak baik bagi kesehatan, mereka tetapi tetap 

menggunakan bahan yang dianjurkan oleh pemerintah yang harganya tidak 

imbang dengan harga jual makanan olahan tersebut. 
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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP 

PENGGUNAAN BLENG PADA MAKANAN (STUDI KASUS DESA WAY 

GALIH KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG 

SELATAN) 

 

A. Analisis  Hukum Islam Terhadap Penggunaan Bleng pada Makanan di Desa 

Way Galih Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lam-Sel 

 

Sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama, bahwa segala sesuatu 

yang timbul dari manusia baik berupa ibadah, muamalah, pidana, perdata atau 

berbagai macam perjanjian, atau pembelanjaan. Maka itu semua mempunyai 

hukum didalam Al-quran dan As-sunah, dan sebagian nash belum dijelaskan  

dalam Al-quran dan As-sunah. Akan tetapi syariat telah menegakan dalil dan 

mendirikan tanda-tanda bagi hukum itu, dimana dengan perantara dalil dan tanda 

itu seseorang mampu mencapai hukum itu dan menjelaskannya. 

  Kaidah-kaidah pembentuk hukum Islam ini, diambil berdasarkan 

penelitian terhadap hukum-hukum syara’, ilat-ilatnya, dan hikmah 

pembentukannya. Diantara nash-nash itu pula ada yang menetapkan dasar-dasar 

pembentukannya secara umum, dan pokok-pokok pembentukannya secara 

keseluruhan, memelihara dasar-dasar hukum atau pokok-pokok tersebut dalam hal 

ini supaya pembentukan hukum itu dapat meralisasikan apa yang menjadi tujuan 

pembentukan hukum itu, dan dapat mengantarkan kepada merealisasikan 

kemaslahatan manusia serta menegakkan keadilan diantara mereka. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bidang pengkajian dan 

penelitian LPPOM Lampung, Susilawati bahwa kajian hukum islam tentang 

makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, yang mana keputusan 

tersebut berlaku bagi yang memproduksi dan memperdagangkan makanan dan 

minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya 

bagi kesehatan seperti Formalin, Boraks, Rodhamin B, dan Methanil Yellow 

merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum islam. Sebab secara kaidah 

bahwa yang membahayakan itu haram.
1
 

Hasil wawancara dengan ketua bidang penelitian Bapak Refliyanto, beliau 

mengatakan bahwa memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman 

yang mengandung zat berbahaya adalah suatu perbuatan yang dilarang atau 

tercela. Tanggapan beliau mengenai hukum mengkonsumsi pangan yang 

mengandung zat berbahaya, bahwa seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya hal 

tersebut berlaku untuk yang memproduksi dan memperdagangkan makanan yang 

mengandung zat berbahaya. Bukan untuk yang mengkonsumsinya sebab dimana 

dalam mengkonsumsi ada dua factor yaitu kesehatan dan tanaqulu haram dimana 

yang tidak higienis diharamkan. Selain itu makanan dinamakan thayyib boleh 

dimakan dilihat dari segi kesehatan dan baik karena sifat barang tersebut berubah 

(zat dan sifat halal). Seperti makanan yang dijual berupa ayam goreng yang awal 

                                                           
1
  Wawancara dengan salah satu pegawai LPPOM Lampung pada tanggal 28 Desember 2018 
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nya ayam tersebut asalnya hukumnya halal berubah menjadi haram disebabkan 

karena ayam tersebut ayam bangkai atau hasil dari mencuri, dan lain sebagainya.
2
 

Ketua bidang standar dan sistem informasi menegemen Oyik Nawansih 

mengatakan bahwa memproduksi dan mengedarkan makanan dan minuman yang 

mengandung zat berbahaya adalah suatu perbuatan yang dilarang atau tercela dan 

beliau mengatakan bahwa yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang 

mimiliki kandungan zat berbahaya tersebut hukumnya kembali pada ushul fiqh, 

seperti konotasi krupuk yang asalnya halal tapi karena cara pengolahannya yang 

tidak baik maka krupuk tersebut berubah hukumnya menjadi haram. Beliau 

mengatakan bahwa sifat yang berbahaya harus ada sanksi yang tegas dari 

pemerintahnya.
3
 

Bahwa makanan dan minuman yang memiliki kandungan zat berbahaya 

itu tidak aman untuk dikonsumsi atau tidak jelas, BPOM atau pemerintah atau 

LPPOM MUI tidak hanya cukup sekali melakukan pemeriksaan tapi berkali-kali 

untuk memeriksa dan memastikan bahwa yang digunakan dalam proses produksi 

makanan harus memiliki standard an syarat-syarat khusus dalam syariat Islam. 

Bahwasannya dalam Al-Quran pun diterangkan bagaimana mengkonsumsi 

makanan yang baik, kita harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariat 

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna juga mengatur berbagai 

                                                           
2
  Wawancara dengan salah satu pegawai LPPOM Lampung bagian ketua bidang penelitian 

pada tanggal 28 Desember 2018 
3
  Wawancara dengan salah satu pegawai LPOOM Lampung bagian informasi pada tanggal 

28 Desember 2018 
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makanan yang layak dikonsumsi, oleh karena itu dalam mengkonsumsi makanan 

tidak semata-mata ditinjau dari kehalalannya saja tetapi juga kualitas makanan 

tersebut. Banyak makanan halal tetapi tidak bergizi. Halal dan bergizi menjadi 

sarat kelayakan satu makanan untuk dikonsumsi sebagaimana firman Allah Swt: 

                     

   

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 

Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu 

beriman kepada-Nya”. (Q.S Al-Maidah:88)
4
 

  

Mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik (bergizi) sangat 

diperlukan tubuh untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh. Oleh karena 

itu, pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya. Seperti 

firman Allah SWT berikut: 

                          

              

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

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

Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S 

Al-Baqarah:168)
5
 

 

Yang dimaksudkan makanan halalan thayyiban adalah makanan yang 

boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan 

                                                           
4
  Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 123 

5
  Ibid., h. 26 
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(medis). Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, 

yaitu : 

1. Halal Zatnya 

Pada dasarnya segala sesuatu jika tidak ada mnash yang 

melarangnya berarti boleh. Halal artinya boleh, jadi makanan yang halal 

ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat 

Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun 

binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nash Al-

quran atau hadist yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu 

menjadi haram karena memberi mudharat bagi kehidupan manusia seperti 

racun, barang-barang yang menjijikan dan sebagainya. 

2. Halal cara perolehannya 

Makanan yang semula halal bias berubah menjadi haram jika cara 

perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh 

makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang benar oleh 

syariat. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29: 

                      

                      

            

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
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perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29)
6
 

 

Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang 

oleh Islam bias saja dilakukan oleh seseorang dengan mencuri, 

merampok, menipu, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan kendati 

makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya 

dengan cara yang haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram 

hukumnya. 

3. Halal cara pengolahannya 

Betapa banyak makanan halal yang bias kita konsumsi, tetapi 

makanan makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara 

pengolahannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun ajaran yang 

mengajarkan agar kita mengkonsumsi makanan yang halalan thayiban 

adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak 

mengganggu kesehatan tubuh. Criteria baik dapat dilihat dari beberapa 

kandungan gizi dan vitamin yang bermanfaat bagi tubuh, maka makanan 

tersebut dikategorikan makanan baik. Sedangkan yang dimaksud tidak 

mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain 

tidak menjijikan, tidak membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek 

negative bagi kesehatan. Allah berfirman: 

                                                           
6
  Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 84 
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Artinya: “…..dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. 

Maka dari ayat-ayat diatas bisadisimpulkan bahwa makanan yang kita 

konsumsi hendaknya memiliki kriteria yang dianjurkan oleh syariat Islam, bukan 

hanya makanan yang halal tetapi makanan yang baik bagi tubuh kita, bukan 

hanya dari kandungan zat nya saja yang diperhatikan, lihat pula dari cara 

perolehannya dan juga pengolahannya yang mana harus dengan syariat Islam. 

Maka makanan yang dimaksud disini yaitu makanan olahan yang menggunakan 

bleng, makanan tersebut awalnya halal zat, perolehan, dan juga pengolahannya 

namun ketika sudah dicampur dengan bahan tambahan bleng maka makanan 

tersebut menjadi dilarang karena mengandung zat berbahaya yang mana dapat 

mengganggu kesehatan bagi yang mengkonsumsinya maka dianjurkan untuk 

dihindari. Maka makanan tersebut berubah zat nyadari yang halalmenjadi haram 

untuk dikonsumsi. 

Dari wawancara dengan beberapa produsen dimana mereka tidak 

mengetahui bahwa pemerintah Badan POM dan LPPOM MUI telah melarang 

penggunaan Bleng atau zat berbahaya tersebut yang biasa mereka gunakan untuk 

mengawetkan dan mengenyalkan adonan makanan. Dan dari konsumen yang lain 

mengatakan bahwa mengetahui zat tersebut dilarang oleh pemerintah tapi karena 

menyukai dan sudah sedari dulu menggunakan bahan tersebut maka tetap saja 

digunakan untuk sebagai bahan tambahan atau campuran pada adonannya, selain 
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itu konsumen sangat suka sekali dengan kerupuknya karena menghasilkan rasa 

yang gurih dan renyah . 

Bahwa hasil penelitian yang dilakukan penulis dari berbagai data data 

yang didapat melalui wawancara dan observasi dari para produsen sekaligus 

penjual, konsumen, dan komisis LPPOM Lampung bahwasannya penggunaan 

bleng atau boraks yang digunakan sebagai bahan pencampur pada olahan 

makanan yang diedarkan atau diperdagangkan di Desa Way Galih Kecamatan 

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan hukum asal krupuk gendar tersebut 

adalah halal namun karena pengolahannya menggunakan zat yang dilarang dalam 

Islam maupun pemerintah sehingga penggunaan zat tersebut hukumnya haram. 

Dan dalam kajian hukum Islam tentang makanan dan minuman yang mengandung 

zat berbahaya bagi kesehatan yang seperti formalin, boraks, rhodamin b dan 

methanol yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam. 

Maka dari uraian diatas, upaya mendapatkan makanan yang halal lagi baik 

merupakan hak asasi manusia khususnya umat Islam, tetapi yang menjadi 

persoalan disini adalah apabila makanan yang kita konsumsi ternyata dalam segi 

pengolahnnya tidak sesuai dengan syariat Islam. 

Menurut penulis dalam masalah ini krupuk atau gendar yang mengandung 

zat berbahaya bleng (studi di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang), 

makanan adalah sumber kekuatan bagi manusia. Dengan mengkonsumsi makanan 

yang baik maka kesehatan tubuh akan stabil dan terhindar dari penyakit. Dalam 

Al-quran juga dijelaskan bahwa mengkonsumsi makanan tidak boleh hanya halal 
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saja tetapi juga thoyib artinya baergizi dan tidak membahyakan tubuh. 

Mengkonsumsi makanan halal lagi baik sangat diperlukan tubuh untuk senantiasa 

menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu pentingnya umat Islam  

menjaga dan memperhatikan makanannya. 

Sebagai konsumen juga kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi 

makanan atau segala sesuatu yang masuk dalm tubuh. Jangan hanya 

mementingkan harganya yang murah, rasanya yang enak dan mengenyangkan, 

masyarakat yang awam akan ini sebagai konsumen mengabaikan resiko yang 

akan menimpa dan akan ditimbulkan dikemudian hari. Dan perlu kita curigai jika 

melihat makanan dan minuman dengan tampilan yang mencolok dan mempunyai 

tekstur yang tidak seperti biasanya. 

B. Analisis  Hukum Positif Terhadap Penggunaan Bleng pada Makanan di Desa 

Way Galih Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lam-Sel 

 

Dalam hukum positif zat zat yang berbahaya tidak boleh digunakan untuk 

tambahan makanan, itu sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No.722/MEN/KES/PER/IX/1988 tentang bahan tambahan makanan. 

Pemakaian zat berbahaya dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi 

penduduk Indonesia harus  menjadi perhatian penting bagi seluruh masyarakat. 

Sejumlah zat zat berbahaya yang biasanya digunakan adalah formalin sebagai 

pengawet mayan untuk diawetkan,boraks sebagai pengenyal makanan, MSG atau 

silisilat sintetis sebagai penambah rasa, Rodhamin B yang digunakan untuk 

mewarnai tekstil sebagai pewarna, sakarin dan siklamat sebagai pemanis buatan 
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serta minyak goreng bekas atau minyak goreng yang dipakai berulang kali, warna 

lebih menarik, rasa lebih menggugah selera dan yang paling penting adalah 

hargayang menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat 

miskin, menjadi alasan yang sering kali dikemukakan oleh produsen makanan 

untuk tetap menggunakan zat berbahaya tersebut. jangan dikira warna dan aroma 

yang menggugah selera dan menarik pada makanan murah hanya menawarkan 

kelezatan, tetapi malah sebaliknya bias saja didalamnya terkandung bahaya yang 

luput dari pengetahuan kita sebagai konsumen dan dapat membahayakan diri kita 

sendiri. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerinta atau PP anjuran yang baik atau 

anjuran takaran yang baik digunakan dalam menggunakan bleng yaitu 1:1000 

atau 1gr:1kg adonan yang mana itu sudah menjadi aturan atau takaran yang pas 

lagi baik untuk pencampuran bahan tambahan tersebut ke dalam sebuah adonan. 

Pemerintah pun sudah banyak membuat peraturan yang mana tertuang 

pada pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang tentang pangan, yang mana 

pasal pasal tersebut sebagai berikut: 

Menurut ketentuan pasal 10 UU Pangan ditentukan, bahwa setiap orang 

yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun 

sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui 

ambang batas maksimal yang ditetapkan pada ayat (1). Pemerintah menetapkan 

lebih lanjut bahan yang dilarang atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan 

makanan dalam kegiatan atau proses produksi pangan dalam kegiatan atau proses 
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produksi pangan serta ambang batas. Maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)(ayat(2)). 

Jika para produsen melanggar dan tetap menggunakan bahan berbahaya 

tersebut sebagai pencampur atau digunakan untuk menjadi bahan tamabahan pada 

produk yang di produksi atau diedarkan maka pemerintah pun sudah membuat 

peraturan dan membuat sanksi yang akan diberikan bagi pelanggarnya. 

Pelanggaran terhadap produksi pangan atau makanan yang berbahaya atau 

beracun merupakan tindak pidana dan diancam pidana berdasarkan ketentuan 

yang ada dalam UU Pangan. Pasal 55 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 

tentang pangan menentukan, barang siapa dengan sengaja: 

a. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, 

pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak 

memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8; 

b. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan 

pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui 

ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 

10 ayat (1); 

c. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan 

atau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau 

membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 

ayat (1); 
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d. Mengedarkan pangan yang dilarang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e; 

e. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang 

diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a; 

f. Memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan 

mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf b; 

g. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu 

pangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c; 

h. Mengganti, melebeli kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun 

kadaluwarsa pangan yang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32; 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau 

denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

Dari peraturan dan sanksi yang dibuat oleh pemerintah tersebut bukan kah 

sudah jelas bahwa yang melanggar akan dihukum secara pidan dan juga denda 

yang seharusnya membuat para produsen makanan yang menggunakan zat zat 

atau bahan-bahan berbahaya takut dan tidak menggunakan bahan-bahan 

berbahaya itu lagi. Tetapi anehnya masyarakat sekarang khususnya para produsen 

makanan olahan yang dengan sengaja mencampurkan bahan-bahan berbahaya itu 

pada olahan makanan yang dibuat nya seakan tidak perduli dengan peraturan 

dalam Undang-Undang tersebut, malah mereka para produsen makanan tersebut 

seakan tidak perduli apa akibat yang dapat konsumen terima jika mengkonsumsi 
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makanan yang dibuatnya yang mana mengandung zat atau bahan-bahan yang 

berbahaya bagi kesehatan manusia, yang jelas dampaknya bias sangat fatal. 

Disini penulis dapat menganalisa bahwa peraturan yang di buat oleh 

pemerintah serta sanksi yang diberikan memang sudah benar tetapi kurang 

member rasa takut pada produsen makanan yang nakal dan hanya ingin 

mengambil untung besar tanpa mementingkan resiko yang akan diterima oleh 

para onsumen yang memakan olahan makanan atau minuman tersebut. 

Disini olahan makan yang terbuat dari bahan-bahan yang baik apada 

awalnya tercemar dan sudah jelas berbahaya untuk dikonsumsi karena adanya 

penambahan zat tambahan yang berbahaya pada olahan makanan tersebut. karena 

makanan tersebut terbilang makanan yang murah, maka produsen makanan 

tersebut tidak mementingkan kesehatan, kehigienisan, serta keamanan pada 

makanan yang layak dikonsumsi dan layak edar. 

Hasil wawancara pada salah seorang produsen dan konsumen, 

bahwasanya mereka tidak banyak yang mengetahui jika pelanggaran yang mereka 

buat dengan mencampurkan bahan-bahan berbahaya tersebut pada olahan 

makanannya itu dapat dikenakan sanksi senilai diatas, dan sanksi pidana 

kurungan. Karna sebagian besar masyarakat yang membuat olahan makanan 

tersebut dengan mencampurkan bahan tambahan bleng atau boraks tersebut sudah 

digunakan dari jaman ke jaman yang mana mereka mengatahuinya sejak dari 

kakek buyut mereka, mereka berfikir bahwa menggunakan bahan berbahaya 
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tersebut tidak akan mengakibatkan akibat yang fatal, maka tidak ada pula sanksi 

hukum yang dapat menghukum para pemakai zat berbahaya tersebut. 

Para konsumen pun sampai saat ini memang belum ada mengalami akibat 

yang fatal hingga menyebabkan kematian secara langsung, tetapi hanya saja ada 

yang berdampak yang secara langsung bila mengkonsumsi nya akan merasakan 

pusing, mual, serta diare, yang mana produsen tidak mengetahui dan konsumen 

pun tidak memprotes atas hal tersebut maka para produsen pun tenang-tenang 

saja tidak merasa takut ataupun khawatir telah menggunakan bahan tambahan 

berbahaya pada olahan makanan yang telah diedarkannya. Sebagian konsumen 

atau masyarakat pun tidak melaporkan, atau tidak jera untuk mengkonsumsinya 

karena rasanya yang enak dan kecintaan masyarakat terhadap olahan makanan 

yang seperti krupuk gendar dan gendar goring yang memang harus menggunakan 

bleng pada proses pembuatannya. Dengan mencampurkan bleng maka rasanya 

menjadi gurih, renyah, kenyal dan pulen pada adonan dan krupuk pun menjadi 

lebih mengembang dengan obat gendar atau bleng tersebut. tanpa mereka sadari 

bahwa dengan mengkonsumsi makanan olahan yang ditambah dengan zat 

berbahaya tersebut dapat mengancam kseshatan, menyerang organ-organ, dan 

dapat berakibat fatal. 

Maka disini para masyarakat, para konsumen penikmat makanan ringan 

atau makanan berat harus lah berahati-hati dalam memilih makanan yang akan 

dikonsumsi, jangan hanya karena makanan tersebut murah, enak, warna menarik, 

langsung saja di konsumsi tanpa dilihat dipilah apakah makanan tersebut baik 
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atau tidak jika dikonsumsi. Masyarakat wajib dan harus lebih cermat lagi jika 

melihat makanan yang dijual dengan harga murah, warna menarik, dengan rasa 

yang enak bias jadi bahan-bahan yang digunakan tersebut mengandung zat-zat 

atau bahan tambahan yang berbahaya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Bahwasanya praktik pengolahan makanan yang menggunakan bahan 

pencampur atau bahan tambahan bleng yang di lakukan oleh masyarakat Desa 

Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan 

menggunakan takaran yang tidak sesuai dengan anjuran, jika yang dianjurkan 

yaitu 1:1000 atau 1gr:1kg mereka menggunakan lebih dari itu atau melebihi 

batas yang dianjurkan. 

2. Bahwa menurut hukum Islam tentang penggunaan bleng sebagai bahan 

pencampur makanan di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan yang mana praktik adanya pencampuran bahan 

berbahaya tersebut dilarang adanya, karna bahan-bahan yang awalnya halal 

berubah menjadi haram karena pengolahannya menggunakan zat yang 

berbahaya dan membahayakan bagi kesehatan. Maka secara hukum Islam itu 

sudah jelas dilarang. 

Dalam hukum Positif pemerintah sudah memberi larangan untuk penggunaan 

zat-zat berbahaya yang dimana untuk dicampurkan atau ditambahkan dalam 

olahan makanan yang mana jika tidak sesuai dengan takaran yang dianjurkan 

pemerintah yaitu 1:1000 atau 1gr:1kg adonan sesuai dengan peraturan 
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pemerintah, maka penggunaan bleng sangat dilarang karena dapat 

membahayakan kesehatan dan pula bertentangan dengan peraturan yang ada. 

B. Saran  

1. Para produsen dan para penjual seharusnya bias lebih memperhatikan lagi 

bahan yang akan dibuat menjadi olahan makanan, yang mana bahan 

berbahaya tersebut perlahan-lahan harus dihilangkan dan digantikan dengan 

bahan-bahan yang dianjurkan oleh pemerintah. 

2. Hendaknya kita senantiasa memperhatikan makanan dan minuman hendak 

kita konsumsi. Agar kita tidak mengkonsumsi makanan yang dapat 

membahayakan kesehatan tubuh kita. 

3. Pemerintah perlu mengadakan adanya sosialisasi secara komprehensif tentang 

manfaat dan bahaya bahan tambahan makanan yang benar, dan juga 

penggunaan bahan tambahan alternative untuk menggantikan bahan 

berbahaya yang dilarang. 

4. Perlu adanya upaya meminimalkan harga bahan tambahan makanan yang 

diizinkan, sehingga dapat terjangkau oleh industri kecil atau industri rumahan. 
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