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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

        Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang 

dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di 

kalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa 

istilah yang terkandung di dalam judul ini.Adapun judul  ini adalah “TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TENTANG STUNNING PADA PEMOTONGAN 

HEWAN” 

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu penulis jelaskan 

adalah sebagai berikut : 

1. Tinjauan  

Berasal dari kata tinjau yang berarti melihat,menjenguk,memeriksa,dan 

meneliti kemudian menarik kesimpulan.Tinjauan adalah hasil meninjau 

pandangan,pendapat tentang suatu hal sesudah menyelidiki atau 

mempelajari.
1
 

2. Hukum Islam menurut Hasbi Ash-Shiddieqy di Nusantara pada masa 

kolonial Belanda dan Jepang diselimuti keterbelakangan dalam berpikir, 

becorak satu mazhab, terfokus pada aspek ibadah, memperkeras taklid, 

larangan talfik dan larangan membuka pintu ijtihad serta dipersuram 

dengan miskinnya kajian metodologi. Islam yang masuk di Indonesia pada 
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saat itu dipahami sebagai proses Arabisasi dengan menafikan nilai-nilai 

lokalitas. Lebih fatal lagi ketika lahir kebijakan pemerintah kolonial 

tentang teori resepsinya, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan 

hukum Islam di Indonesia yaitu hukum adat, sedang Hukum Islam baru 

bisa dijadikan rujukan setelah terlebih dahulu diresepsi hukum adat. 

Kondisi inilah yang menggugah kesadaran intelektual untuk melakukan 

perubahan. Kaum pembaharu pun mengeluarkan jurus “kembali kepada al-

Qur‟an dan Sunnah” untuk membenahi situasi yang dianggap tidak 

menguntungkan. TM Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan salah seorang 

tokoh yang ikut mendukung gerakan kembali kepada al-Qur‟an dan 

Sunnah. Beliau bertekad memberantas segala macam bentuk takhyul, 

bid‟ah dan khurafat demi kejayaan Islam.
2
 Dan menurut Guru Besar 

Universitas Indonesia Haliman ,ialah nama yang biasa di berikan kepada 

dasar-dasar dan hukum-hukum yang di wahyukan oleh Allah kepada Nabi 

Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhinya 

sebaik-baiknya, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan 

sesama manusia lainnya adalah syari‟ah atau lengkapnya syari‟ah 

Islamiyah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syariah islam.
3
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3. Stunning ( Pemingsanan) 

Stunning adalah sebuah metode yang digunakan untuk mempermudah 

penyembelihan  hewan adalah dengan memingsankan hewan terlebih dahulu 

sebelum disembelih.
4
 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkanbahwa 

yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Stunning Pada  

Pemotongan Hewan” adalah kajian atau pandangan hukum islam mengenai 

penggunaan sistem stunning (pemingsanan) dalam proses  penyembelihan hewan 

dengan cara dipingsankan untuk mempermudah penyembelihan hewan di Rumah 

Potong Hewan di Desa Podomoro. 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TENTANG STUNNING PADA PEMOTONGAN HEWAN”ini yaitu: 

1. Secara objekif, praktek pemotongan hewan dengan menggunakan metode 

stunning (pemingsanan) pada hewan dengan menggunakan listrik hal tersebut 

tentu menjadi kontroversi halal tidak nya daging tersebut di konsumsi karna 

hal tersebut masih menjadi perdebatan terkait penyembelihan hewan secara di 

siksa atau tidak dan hanya pingsan atau sudah menjadi bangkai.Penelitian ini 

dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Islam. 
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2.Secara Subjektif 

1. Judul ini belum pernah di bahas  

2. Literatur yang cukup tersedia untuk memungkinkan selesainya penelitian 

ini 

3. Penelitian ini sesuai dengan jurusan Mu‟amalah Fakultas Syariah UIN 

Raden Intan Lampung 

C. Latar Belakang Masalah  

Baru-baru ini telah dikembangkan cara pemotongn hewan dengan 

menggunakan metode stunning yaitu pemotongan hewan (sapi) dengan cara 

menembakan  peluru tumpul ke kepala hewan yang membuat kerusakan pada 

jaringan otak ,sehingga hewan (sapi)  jatuh pingsan.  Dengan Keadaan pingsan 

sapi menjadi mudah dikendalikan kemudian dimasukkan kedalam mesin box yaitu 

suatu tempat untuk melakukan proses penyembelihan sapi tersebut. Setelah sapi 

tersebut selesai disembelih kemudian langkah selanjutnya pengulitan pada daging 

sapi tersebut , selesai proses pengulitan sapi dimasukkan kedalam mobil box yang 

di dalamnya terdapat frezer sehingga daging sapi tersebut tetap segar ketika di 

distribusikan ke pasar dan konsumen. 

Penyembelihan hewan harus sesuai dengan tuntunan Islam.Jika tidak ,akan 

berdampak pada daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat tentang kehalalan 

makanan tersebut.Dalam Islam,konsep dasar makanan itu ada tiga,yaitu 

halal,haram,dan subhat.Halal seperti apa yang tercantum dalam Al-Qur‟an yang 

berarti dibenarkan atau dibolehkan.Sedangkan haram adalah sesuatu yang sangat 
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dilarang keras dan harus dihindari .Sedangkan subhat adalah sesuatu yang 

dicurigai di dalamnya terdapat bagian halal dan haramnya
5
.  

Allah SWT telah mewajibkan manusia untuk berbuat baik.Oleh karena 

itu,jika kita menyembelih maka sembelihnya dengan cara yang baik dan 

hendaklah menajamkan pisau dan memberi kelapangan bagi hewan yang 

disembelih,seseorang menyembelih hewan untuk di makan bersama keluarga atau 

untuk di sedekahkan kepada fakir miskin.Dalam hal ini islam telah memberikan 

aturan dan tata cara menyembelih.
6
Islam memerintahkan untuk berlaku baik 

dalam menyembelih , di mana alat yang digunakan harus benar-benar tajam dan 

tidak menyiksa hewan sebelum disembelih dan juga harus menyebut nama Allah.
7
 

.Berdasarkan fatwa MUI Nomor 12 tahun 2009 tentang standar sertifikasi 

penyembelihan halal, penyembelihan harus dilakukan dengan mengalirkan darah 

melalui pemotongan saluran makanan (mari'), saluran pernafasan atau 

tenggorokan (hulqum), dan dua pembuluh darah (wadajain),” ungkap Ketua 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Huzaemah Tanggo . 

Selain itu, penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara tepat 

dengan menggunakan alat penyembelihan yang tajam.  Seperti pisau dan 

golok.Tim penyembelih harus memastikan adanya aliran darah dan atau gerakan 

hewan sebagai tanda hidupnya hewan (hayah mustaqirrah). Ia melanjutkan, 

                                                 
5
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kondisi hewan kurban yang akan disembelih juga harus  memenuhi standar 

kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.  

Berdasarkan Fatwa MUI nomor 12 tahun 2009 proses pemotongan hewan 

dengan cara stunning masih menjadi perdebatan di banyak kalangan ,sebab dalam 

Fatwa MUI menjelaskan bahwa penyembelihan hewan harus dilakukan sekali saja 

atau dengan satu tahap saja dengan menggunakan alat yang tajam.Sedangkan 

metode stunning tentunya menggunakan beberapa tahap dengan cara 

pemingsanaan dengan hewan tersebut,kemudian proses penyembelihan tersebut 

baru dilaksanakan menggunakan alat yang tajam seperti pisau,golok. 

Pengolahan makanan yang dilakukan manusia dengan cara yang haram 

atau mencampuradukan dengan sesuatu yang haram maka hukumnya adalah 

haram,baik dalam mengelolanya maupun memakannya.
8
proses penyembelihan 

sangat berpengaruh terhadap makanan yang dihasilkan.  

Praktik penyembelihan hewan yang terjadi di Rumah Potong Hewan Desa 

Podomoro Kecamatan Pringsewu bahwa normatif dan praktik itu berbeda dalam 

hukum Islam khususnya mengenai rukun dan syarat-syarat penyembelihan dalam 

Islam yaitu seperi tata cara penyembelihan tidak membaca basmalah terlebih 

dahulu.  

. Karena apabila sesuatu itu dijadikan syarat,maka sesuatu itu tidak boleh 

ditinggalkan dengan alasan lupa,seperti wudhu sebagai syarat sahnya 

shalat.Dalam syarattersebut memenuhi metode pemotongan hewan dengan cara 

stunning dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat dalam syariat 
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islam.maka dari itu di sini juga diperlukan pemanfaatan teknologi dalam 

penyembelihan hewan. 
9
 

Ajaran Islam juga ikut mendorong dan menuntun perkembangan sains dan 

teknologi. Islam mengajarkan manusia khalifah dimuka bumi untuk memikul 

tugas pokok sebagai hamba Allah selalu beribadah kepada-Nya, artinya bahwa 

segala bentuk dan macam hasil sains dan ekplorasi alam tetap dalam kerangka 

untuk mendekatka diri dan bertaqwa kepada Allah, sehingga hasil dari seluruh 

pencipta tidak kehilangan transendensinya terhadap Tuhan. 
10

Namun harus juga 

diperhatikan bahwa IPTEK tidak selalu berdampak positif bagi umat manusia, 

IPTEK berkaitan dengan pengolahan makanan juga dapat berdampak negatif 

terhadap kualitas makanan tersebut.
11

hal ini untuk meciptakan makanan yang 

halal (jelas,bersih,diizinkan). Istilah ini sering digunakan secara bertentangan 

dengan istilah haram. Dalam penggunaan secara umum, istilah ini bermakna 

akanan yang disembelih dengan baik dan disiapkan untuk orang muslim.
12

seiring 

perkembangan zaman berbagai kemudahan diberikan, termasuk peralatan modern 

yang dapat mempermudah proses penyembelihan dan pengolahan hewan 

menggunakan mesin.  
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Press,1998),Cet III,h.72 
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Penyembelihan hewan secara mekanis ini memiliki proses yang begitu 

panjang hingga menadi barang yang siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. 

Salah satu prosesnya adalah dengan metode stunning yaitu pemingsanan pada 

hewan yang akan disembelih dengan menggunakan aliran listrik. 

Untuk hewan ternak besar seperti sapi dan kambing, biasanya digunakan 

metode penembakan atau pemukulan pada bagian kepalanya.Dengan pistol atau 

peluru khusus, proses penembakan ini dilakukan pada ukuran kaliber yang 

berbeda-beda sesuai dengan besar kecilya ukuran sapi. Metode ini dikenal dengan 

captive ball yaitu kepala yang ditembak dengan peluru tumpul yang menyebabkan 

kerusakan pada jaringan otak, sehingga ternak akan mengalami goyah dan 

pingsan. Dalam keadaan pingsan inilah sapi menjadi lebih mudah dikendalikan, 

sapi tersebut akan jatuh dan langsung disembelih oleh jagal. 

Para ulama sepakat bahwa sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan 

memotong urat leher berupa besi , batu atau bambu maka boleh digunakan untuk 

menyembelih.Tidak ada perbedaan dalam mazhab Imam Malik bahwa 

penyembelihan dengan tulang dibolehkan apabila ia dapat mengalirkan 

darah,tetapi mereka berbeda pendapat tentang penyembelihan dengan gigi dan 

kuku ,terbagi menjadi tiga pendapat :
13

 

1. Melarang secara mutlak 

2. Membedakan antara keadaan masih bersambung atau sudah terlepas 

dari tubuhnya. 

3. Memakruhkannya 
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Metode stunning telah diterapkan di banyak negara diantaranya 

Amerika,Eropa,Australia termasuk juga di Indonesia.Metode ini d satu sisi 

memang memberikan banyak kemudahan dalam menyembelih hewan 

ternak,khususnya dalam skala besar.Namun di sisi lain metode ini juga 

menyebabkan resiko dalam kehalalan,jika tidak dilakukan dengan tepat dan baik. 

Adapun tujuan stunning ada dua :
14

 

1.Menghilangkan kesadaran dan perasaan dari hewan yang akan 

disembelih,sehingga ketika disembelih,hewan tersebut tidak merasakan 

sakit sama sekali. 

2.Mempermudah kerja produksi,dimana penyembelihan tidak perlu waktu 

lama untuk proses penyembelihannya.Apabila penyembelih tidak 

menggunakan stunning maka produksi yang dihasilkan akan sangat sedikit. 

Penyembelihan hewan secara mekanik ini ada beberapa macam 

metode:Stunning jenis Penetrative Captive Bolt dan Non-Penetrative Captive Bolt 

(Mushroom Head Gun) 

Berdasarkan masalah di atas penulis ini mengetahui lebih dalam mengenai 

hukum pemotongan dengan metode stunning yaitu penyembelihan pada hewan 

yang dipingsankan terlebih dahulu dengan menggunakan penembakan dengan 

pistol dibagian kepala yang menyebabkan tersiksanya hewan yang akan 

disembelih. Apakah sesuai dengan konteks hukum Islam atau malah bertentangan 

dengan hukum Islam. 
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Penulis tertarik untuk membahas tentang hukum proses penyembelihan 

secara mekanis dengan fokus menggunakan metode stunning pada hewan yang 

akandipotong dengan mengambil judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TENTANG STUNNING PADA PEMOTONGAN HEWAN” 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ,maka hal yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana penggunaan sistem stunning dalam proses pemotongan hewan di 

Rumah Potong Hewan desa podomoro? 

2. Bagaimana pandangan  hukum Islam tentang pemotongan hewan secara 

stunning ? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

   Dalam penelitian penulis memiliki tujuan di antaranya : 

a. Untuk mengetahui tatacara dan ketentuannya. 

b. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang penyembelihan secara 

mekanis. 

2.  Kegunaan penelitian 

Adapun Kegunaaan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis : penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan 

dalam fikih muamalat dalam kaitannya dengan masalah penyembelihan 

hewan secara mekanis yang akan diperjualbelikan.Memberikan 

sumbangan keilmuan dan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi 



 11 

hukum islam bagi mahasiswa Fakutas Syari‟ah pada umumnya dan 

mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.Memberikan sumbangan 

pemikiran kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam bermuamalat 

yang sesuai dengan ajaran agama islam. 

2. Secara praktis :yaitu sebagai acuan bagi masyarakat di Desa Podomoro 

Kabupaten Pringsewu,mengenai teori-teori pemotongan hewan secara 

mekanis menurut hukum islam dengan harapan masyarakat dapat 

menyesuaikannya.  

      F. Metode  Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Lapangan (field Reseach) yaitu 

metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan 

pengetahuan mendalam akanliteratur yang digunakan dan kemampuan tertentu 

dari pihak peneliti.
15

Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke 

arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.Dalam penelitian ini penulis 

melakukan penelitian langsung dengan berkunjung ke Rumah Potong Hewan 

Desa podomoro Kecamatan Pringsewu sebagai tempat yang dijadikan penelitian. 

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan 

(Library Research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian,dengan 

menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakaan yang relevan dengan 

masalah yang akan di angkat untuk diteliti. 
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 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,Metode Penelitian,(Jakarta:Bumi Aksara,2009),h.41 
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2. Sifat Penelitian 

Data yang diperoleh sebagai data lama ,dianalisa secara bertahap dan berlapis 

dengan cara analisis kualitatif berdasarkan teori pemotongan hewan dengan 

stunning yang bersifat deskriptif,yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek 

yang bertujuan membuat deskripsi,gambaran,atau lukisan secara sistematis dan 

objektif mengenai fakta-fakta,sifat-sifat,ciri-ciri,serta hubungan diantara unsur-

unsur yang ada dan fenomena tertentu.Dalam penelitian ini akan dideskripsikan 

tentang bagaimana praktik pemotongan hewan dengan stunning ditinjau dari 

hukum Islam. 

3. Data dan Sumber Data 

Fokus Penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari tinjauan 

hukum islam tentang masalah pemotongan hewan dengan stunning.Oleh karena 

itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini,adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

dengan survey lapangan dan menggunakan metode pengumpulan data 

original
16

.Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah data yang di dapat dari tempat yang menjadi obyek penelitan 

(Rumah Potong Hewan Desa podomoro Kecamatan Pringsewu). 
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 Mudrajad Kuncoro,Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana meneliti & 

menulis tesis?(Jakarta: Erlangga,2003)h.127 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, namun yang 

dikumpulkan tersebut adalah data asli.
17

Data sekunder yang diperoleh oleh 

peneliti yaitu dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa 

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

yang menjadi objek penelitian.Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah karyawan Rumah Potong Hewan yang berjumlah 12. 

b. Sampel 

Sampel adalah  contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari 

keseluruhan objek yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. 

Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah 

populasi yang akan diteliti kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika  jumlah subjeknya lebih 
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 Mohammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis(Jakarta : Bumi Aksara,2006),h.57 
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besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. 
18

Karena jumlah 

populasi dalam penelitian ini adalaah 12 orang , maka sampel dalam penelitian 

ini adalah 6 orang. Yang terdiri dari Kepala KUPT RPH , 3 Karyawan RPH , 

Kepada Desa Podomoro, dan Sekretaris LPPOM MUI Bandarlampung. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini , pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, 

yaitu : 

a. Observasi 

Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena 

yang akan diteliti
19

.Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

mengamati proses stunning pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan 

Desa Podomoro. 

b. Dokumentasi 

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.
20

 Metode ini 

digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara 

melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun 

keterangan yang terkait dengan penelitian mengenai metode stunning 

pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan Desa Podomoro Kabupaten 

Pringsewu. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta:Rineka 

Cipta,1997), h.120. 
19

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,cet.ke-3 (Jakarta : Penerbit 

Universitas Indonesia 1986,h.15. 
20

Suharsini Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bima 

Aksara 1981), h.202 
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c. Interview (wawancara) 

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab ,sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide (panduan wawancara).
21

Wawancara dilakukan guna 

menggali informasi tentang proses pemotongan hewan dengan stunning di 

Rumah Potong Hewan.  

6. Metode Pengolahan Data 

a. Editing 

Pengecekan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data 

yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) 

atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.Tujuan editing adalah untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan 

bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.
22

 

b. Sistemating 

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-

bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai 

dengan klasifikasi data yang diperoleh.
23

 

7. Metode Analisis Data 

 Setelah data terkumpul,selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan 

menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Induktif atau deduktif yaitu 

                                                 
21

 Moh.Nazir,Ph.D,Metode Penelitian,Cet.9(Bogor : Ghalia Indonesia(2014),h.154 
22

 Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Lampung: Permatanet,2015), h.115. 
23

 NoerSaleh dan Musanet, Pedoman Membuat Skripsi (Jakarta: Gunung Agung,1989).h. 
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penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-

pernyataan yang mempunyai ruang lingkup khas dan terbatas dalam menyusun 

argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Pemikiran 

ini berangkat dari suatu kejadian khusus ke suatu kejadian khusus lainnya yang 

semacam, dan menyimpulkan bahwasannya apa yang benar pada yang satu 

juga benar pada yang lain. Atau dengan cara deduktif berfikir atau nalar 

deduktif adalah cara berfikir yang berlandaskan kepada teori umum atau kaidah 

umum. Kadang orang lebih gampangnya mengatakan berfikir dari yang umum 

ke khusus.
24
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Penyembelihan 

Sembelihan dalam bahasa arab disebut Al-Dzakah , asalnya berarti 

wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna.Maksudnya hewan yang disembelih 

sesuai ketentuan syara‟ akan menjadikan hewan sembelihan itu menjadi baik , 

suci, halal,dan lezat untuk dimakan.Sedangkan menurut istilah menyembelih ialah 

melenyapkan roh binatang untuk dimakan, dengan sesuatu yang tajam selain dari 

tulang dan kuku.
25

 

Hewan yang boleh dimakan dagingnya tidak halal untuk dimakan,kecuali 

dengan penyembelihan secara syara atau dengan suatu cara yang semakna 

dengannya.Hal ini berlaku bagi setiap hewan yang selain belalang dan ikan.Az-

zaba’ih merupakan bentuk jamak dari kata Az-zabihah yang berarti 

penyembelihan hewan secara syar‟i demi kehalalan mengkonsumsinya
26

.Secara 

kebahasaan berarti penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan 

memotong tenggorokannya atau organ untuk perjalanan makanan dan 

minumannya. 

Secara syara‟, zaba’ih berarti menyembelih dengan cara zahb atau nahr 

pada hewan yang boleh dimakan dagingnya dengan kemauan sendiri,atau 

membunuh hewan yang sulit disembelih leherny dengan cara yang disahkan oleh 

syara‟. 

                                                 
25
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26
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Menurut ulama ‟fiqih,penyembelihan merupakan suatu kegiatan 

mengakhiri hidup hewan untuk membersihkannya dari darah dengan 

menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat mempercepat kematian hewan 

sehingga memenuhi syarat kehalalan mengkonsumsinya.Dengan demikian dapat 

disimpulkan,pelaksanaan penyembelihan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan 

nyawa binatang untuk bisa dikonsumsi.Dengan jalan yang paling mudah  yang 

sekiranya meringankan dan tidak menyakiti,dengan menggunakan alat yang tajam 

selain kuku,tulang dan gigi .Untuk itu alat yang digunakan dalam menyembelih 

masuk dalam syarat penyembelihan ,dimana alat harus tajam. 

Di samping itu disyaratkan juga, bahwa penyembelihan itu harus 

dilakukan di leher binatang yang bisa dipotong leher nya maka dilakukan pada 

tempat yang lebih dekat untuk memisahkan hidup binatang dengan mudah. 

B. Landasan Hukum Penyembelihan 

Menyembelih Hukumnya boleh (mubah) dengan syarat-syarat : 

1. Bagi binatang yang dapat disembelih lehernya. 

2. Memutuskan hulkum (tenggorokan) yaitu saluran tempat nafas. 

3. Memutuskan mari‟ (tekak) yaitu saluran tempat lalu makanan. 

Binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh ke dalam 

lubang, penyembelihannya di lakukan di mana saja dari bagian badannya sehingga 

binatang itu mati karena luka tersebut . Kalau binatang yang jatuh di lubang,lalu 
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mati bukan karena luka penyembelihan tersebut , maka hukumnya bangkai dan 

tidak halal lagi.
27

 

Adapun yang menjadi dasar peraturan mengenai penyembelihan terhadap 

binatang yang halal dimakan,adalah firman Allah dalam surat Al-Ma‟idah :3 

                   

                       

                        

                  

                        

      

 

 

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 

hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang 

terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali 

yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 

disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan 

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

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

agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah 

kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

                                                 
27
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Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu 

jadi agama bagimu.Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa 

sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”. (Q.S Al-Ma‟idah (5) : 3).
28

 

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat di ambil keterangan bahwasannya 

Allah telah memberi kemampuan kepada manusia khususnya kepada orang Islam 

untuk mengukur perkara yang halal dan haram sesuai dengan yang telah 

ditentukan.Terutama dalam hal makanan karena apa yang masuk dalam perut kita 

itu merupakan energi yang dibutuhkan otak untuk selalu menjaga tingkah laku 

kita. 

Dalam uraian ayat di atas dapat disimpulkan bahwa makanan hewan yang 

berhubungan dengan penyembelihan ini,harus diperhatikan betul tentang jenis 

hewan apa yang harus disembelihnya,siapa yang menyembelihnya.Oleh karena 

itu,diharamkan makan daging binatang yang matinya karena 

tercekik,terpukul,yang jatuh,atau yang disembelih bukan atas nama Allah.Ajaran 

Islam sama dengan bangkai,oleh karena itu haram dimakan.
29
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C. Rukun Dan Syarat Penyembelihan 

1. Rukun Penyembelihan 

a. Menyebut nama Allah Dalil Surat Al-An‟am ayat 121  

                       

                   

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah 

ketika menyembelihnya.Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu 

kefasikan.Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar 

mereka membantah kamu,dan jika kamu menuruti mereka,sesungguhnya kamu 

tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.” (QS: Al-An‟am (6) :121).
30

 

 

Dalam ayat diatas dapat disimpulkan ketika kita hendak menyembelih 

hewan yang akan kita konsumsi sebagai orang Islam kita wajib menyebut 

nama Allah dan jika kamu tidak menyebut nama Allah kamu termasuk 

orang-orang yang musyrik.  

b. Penyembelih syaratnya hendaklah orang Islam atau ahli Kitab 

(yang berpegang dengan Kitab Allah lain dari Qur‟an) dan dengan 

sengaja. Firman Allah swt : 
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“ Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) 

orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu 

halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang 

menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-

wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al 

kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan 

maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) 

menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman 

(tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia 

di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.Ada yang mengatakan 

wanita-wanita yang merdeka”. (Q.S Al-Maidah (5): 5).
31

 

 

c. Yang disembelih adalah binatang yang halal. Cara menyembelihnya 

adalah : Binatang yang dapat disembelih di lehernya hendaklah 

disembelih di lehernya,di potong urat tempat lalu makanan dan urat 

tempat keluar napasnya,kedua urat itu wajib putus.Kemudian,binatang 

yang  tidak dapat disembelih dilehernya karena di liar atau jatuh dalam 

lubang sehingga tidak dapat disembelih dilehernya,menyembelihnya 

dilakukan di mana saja dari badannya ,asal dia dapat mati karena luka itu.

   

d. Alat (perkakas) menyembelih : Semua barang tajam , melukakan 

,besi,bambu, atau lain-lainnya,boleh dipakai untuk 

menyembelih,terkecuali gigi dan kuku,begitu juga segala macam 

tulang. 
32

 

2.  Syarat-syarat Penyembelihan 

Secara umum syarat-syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi 

bagi kehalalan mengkonsumsi daging hewan sembelihan adalah berkaitan 
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dengan penyembelih, alat sembelihan , anggota tubuh yang harus 

disembelih, dan tata cara penyembelihan.
33

 

A.  Penyembelih 

Dalam penyembelihan diwajibkan bahwa penyembelih adalah orang yang 

berakal baik ia seorang pria atau seorang wanita,baik muslim atau ahli kitab.Jika 

ia tidak memenuhi syarat ini,misalnya seorang pemabuk, atau orang gila, atau 

anak kecil yang belum dapat membedakan.Maka sembelihnnya dinyatakan tidak 

halal.Demikian pula sembelihan orang musyrik penyembah patung, orang 

zindik,dan orang yang murtad dalam Islam. 

Syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama‟ fiqih rajih, yang harus 

dilakukan supaya hewan yang disembelih itu halal,diuraikan sebagai berikut. 

1. Muslim Tamyiz 

Penyembelihan merupakan salah satu ibadah yang membutuhakan niat dengan  

menyebut nama Allah.Karena itu, orang yang menyembelih bisa berakibat 

haramnya daging hewan yang disembelihnya.
34

Hal lain yang perlu diperhatikan 

adalah penyembelih diutamakan laki-laki,karena dianggap lebih kuat, tapi 

sembelihan wanita pun halal. 

2. Ahli Kitab 

Timbul perselisihan pendapat dikalangan ulama tentang siapa yang dimaksud 

ahli kitab,dan apakah Yahudi dan Nasrani masa kini masih dapat dan wajar 
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disebut ahli kitab,dan apakah selain dari mereka,seperti penganut agama Budha 

dan Hindu dapat dimasukan ke dalam ahli kitab atau tidak. 

Imam Syafi‟i menyatakan bahwa sembelihan ahli kitab halal,baik menyebut 

nama Allah atau tidak, dengan syarat tidak menyebut nama selain Allah ketika 

menyembelih dan tidak diperuntukan untuk tempat peribadatan.Demikian pula 

Imam Hanafi dan Hambali sependapat dengan Imam Syafi‟i.Dalam hal ini yang 

dimaksud ahli kitab oleh Imam Syafi‟i, Hambali, dan Hanafi adalah ahli kitab 

masa Rasullulah Muhammad SAW, sedangkan Imam Malik memandang makruh 

sembelihan ahli kitab demi menjaga diri dari sesuatu yang diragukan. 

3. Sadar dan Berakal Sehat 

Penyembelihan merupakan ibadah yang disyaratkan dan membutuhkan 

niat, maksud, tujuan.Karena itu,hal lain yang perlu diperhatikan adalah keadaan 

orang yang menyembelih saat melakukan penyembelihan.Penyembelih harus 

mempunyai akal dan sadar dengan apa yang dilakukan sebab penyembelihan itu 

merupakan ibadah kepada Allah.Hal itu tidak akan nyata bila orang yang 

menyembelih adalah orang gila, orang mabuk, atau anak kecil yang belum 

tamyiz,ketika orang-orang tersebut melakukan penyembelihan tidak akan tepat 

pada bagian leher yang ditentukan oleh syara‟. 

Syarat-Syarat binatang yang disembelih : 

1. Binatang darat yang halal dimakan. 

2. Sebelum disembelih binatang itu masih hidup bernyawa (hayat 

mustaqirrah), dan melihat serta bergerak dengan ikhtiarnya.Jika ada 



 25 

binatang dimakan harimau, atau tergilas kendaraan,kemudian kita dapat 

masih mempunyai hayat mustaqirrah, maka halal kita sembelih. 

Tanda hayat mustaqirrah, ialah seperti masih kuat bergerak sesudah 

disembelih atau darahnya masih memancar-mancar sesudah di sembelih.
35

 

D. Cara Menyembelih 

Pada dasarnya penyembelihan merupakan perkara yang ta’abbudi yang tata 

cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh syara‟.Karena itu,tidakdiperbolehkan 

menyembelih dengan kehendak hati sendiri. 

Secara umum, gambaran tentang penyembelihan dapat dibedakan kedalam dua 

bentuk berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih, yaitu penyembelihan 

atas hewan yang dapat disembelih lehernya (maqdur‟alaih), dan penyembelihan 

atas hewan yang tidak dapat disembelih karena liar (ghair maqdur‟alaih). 

Berkenaan dengan keduanya,Fuqoha‟ telah menyepakati bahwa ada dua 

macam cara penyembelihan yaitu dengan cara nahr, merupakan penyembelihan 

yakni di atas dada dan penyembelihan dengan cara zabh. 
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1. Maqdur‟Alaih 

Dalam keadaan maqdur „alaih hewan dapat disembelih dengan cara nahr,yaitu 

penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher di atas dada dan dengan 

cara Zabh merupakan salah satu Tazkiyah.Tazkiyah merupakan penyembelihan 

yang ditujukan pada ujung pangkal leher sehingga dapat melenyapkan nyawa 

hewan seperti memburunya.Sedangkan zabh berarti memotong suatu bagian pada 

leher hewan yang dapat menyebabkan kematiannya. 

Penyembelihan hendaknya dilaksanakan dengan menghadapkan kearah 

kiblat yang merupakan arah yang diagungkan.Beberapa tata cara dalam 

menyembelih, yaitu:Menyebut nama Allah, Imam Syafi‟i menyatakan kehalalan 

atas sembelihan dengan menyebut nama Allah, baik karena lupa atau 

disengaja.Beliau memandang sunnah menyebut nama Allah atas 

sembelihan.Meninggalkan menyebut nama Allah dengan sengaja tidak 

mempengaruhi hasil sembelihan selama dilakukan oleh orang yang mempunyai 

keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. 

ًيا قَ  ْٕ ٌَّ قَ ٍَ أَ ْؤِيُِٛ ًُ ٍْ َعائَِشةَ أُّوِ اْن ِ َع ًيا َٚأْتََُٕا بِهَْحٍى ََل ََْدِز٘ ذُِكَس اْظُى َّللاَّ ْٕ ٌَّ قَ ِ إِ انُٕا َٚا َزُظَٕل َّللاَّ

ٍد بِاْنُكْفسِ  ْٓ َكإَُا َحِدَٚث َع َٔ ُكهُٕا  َٔ َْتُْى  ٕا أَ ًُّ ِّ أَْو ََل قَانَع ْٛ َعهَ
36

 

Dari Aisyah RA, Ummui Mukminin, bahwa sekelompok orang pernah 

berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suatu kaum membawakan kami 

daging, kami tidak tahu apakah (ketika disembelih) disebutkan nama Allah 

ataukah tidak." Beliau menjawab, "Sebutlah oleh kalian nama Allah dan 
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makanlah." Sekelompok orang tersebut hidup saat mereka masih dekat dengan 

masa kekafiran mereka (baru mengenal Islam).
37

 

D. Ghair maqdur‟ alaih 

Berkenaan dengan hewan ghair maqdur‟alaih yang terbagi atas hewan buruan 

dan hewan ternak yang karena suatu hal menjadi liar dihukumi sama dengan 

hewan buruan. Hewan dalam keadaan ini bisa dibunuh dibagian manapun dari 

tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun yang dapat 

mengalirkan darah dan mempercepat kematian hewan tersebut. 

Ulama‟ fiqih menyepakati bahwa selama masih ada hayyat mustaqirrahnya, 

maka hewan tersebut boleh disembelih.Tanda-tanda hayyat mustaqirrah adalah 

gerakan tubuhnya disertai dengan memancar dan mengalirnya darah dengan 

deras.Jadi, jika penyembelihan dilakukan secara perlahan dan usaha pemotongan 

terlalu lamban sehingga ketika penyembelihan selesai ternyata hewan itu tidak 

bergerak-gerak lagi berarti nyawanya yang menetap telah tiada sebelum 

sempurnanya penyembelihan.Maka jelaslah hewan itu belum sempat disembelih 

sudah mati dan halal dimakan. 

Jika nyawanya sudah tidak menetap lagi sebelum disembelih,maka tidak halal 

dimakan kecuali sebelumnya telah disembelih secara darurat.Dalam hal ini, 

mengalirnya darah dari urat leher setelah pemotongan bukan merupakan petunjuk 

atas adanya nyawa yang menetap. 

 Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tanggal 18 oktober 1976 tentang 

penyembelihan hewan secara mekanis yang menyatakan bahwa teknik 
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pemingsanan pada hewan sebelum penyembelihan dapat dibenarkan menurut 

syari‟at Islam, karena hal ini merupakan upaya untuk meringankan rasa sakit 

hewan setelah penyembelihan.
38

 

 

a. Cara menyembelih hewan dengan cara tradisional: 

1. Menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. 

2. Peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih 

dahulu. 

3. Hewan yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung 

kiri bawah. 

4. Leher Hewan yang akan disembelih diletakkan diatas lubang 

penampung darah yng sudah disiapkan. 

5. Kaki hewan yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau 

diikat,kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. 

6. Mengucap basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada 

leher hewan yang disembelih sehingga memutuskan, jalan makan, 

minum, nafas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang.
39

 

a. Cara menyembelih hewan secara mekanik 

1. Mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. 
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39
 etiawan Budiarta, Penyembelihan dan Pemeriksaan Pada Ternak Potong,(Yogyakarta : 

Gajahmada University, 2006) h. 83 
 



 29 

2. Dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut 

disembelih dengan alat penyembelihan yang sudah disiapkan 

sebelumnya. 

3. Penyembelihan hewan dengan alat mekanik dibolehkan dan halal 

dagingnya, asalkan memenuh persyaratan penyembelihan. 

Terdapat dua macam hewan yang akan disembelih , yaitu hewan yang bisa 

disembelih dan hewan yang tidak bisa disembelih : 

1.  Cara penyembelihan hewan yang bisa disembelih 

Maksudnya adalah cara yang memungkinkan untuk menyembelih hewan 

sesuai dengan keinginan penyembelih. Inilah yang dimaksud dengan al-dzakalah 

al-ikhtiyariyyah (cara-cara penyembelihan) . Cara menyembelih hewan dengan 

memotong leher bagian atas dan leher bagian bawah. 

2.  Cara penyembelihan hewan yang tidak bisa disembelih 

                 Hewan yang tidak bisa disembelih ada dua macam yaitu : hewan 

buruan dan hewan biasa (ternak) yang karena keadaan , seperti kerbau masuk 

sumur, lembu yang mengamuk, dan lain-lain cara menyembelih hewan yang 

demikian adalah dengan melukainya dibagian tubuh yang mematikannya atau 

dengan cara yang paling bisa dilakukan , seperti menembak , dan lain-lain. 

Selain itu , mengenai penyembelihan secara Islam juga disebutkan dalam 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar 

Sertifikasi Penyembelihan Halal yang di dalamnya mengatur lebih rinci lagi 

mengenai standar bagi penyembelih , alat penyembelih , dan proses 

penyembelihan. 
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E. Hewan Yang Disembelih 

Dari sudut penyembelihan menurut hukum syara‟ mempunyai tiga kategori
40

 

binatang yang halal disembelih.Yaitu, hewan darat, hewan air, dan hewan dua 

alam (hidup di darat dan dalam air).Dan di antaranya ada yang halal dimakan 

tanpa disembelih, dan ada yang tidak halal dimakan walaupun disembelih. 

1. Hewan Darat 

Para ulama fikih bahwa hewan darat bila keadaannya maqdur „alaih (dapat 

dikuasai sembelih lehernya) dan hidupnya belum putus dan disembelih dengan 

penyembelihan syara maka halal dimakan.
41

Binatang yang tidak mempunyai 

darah langsung seperti belalang, lalat, semut, lebah, laba-laba dan binatang-

binatang yang berbisa.Semua binatang jenis binatang ini tidak halal dimakan 

kecuali belalang, karena semuanya dalam binatang yang kotor yang tidak sesuai 

dimakan. 

Ulama maliki mensyaratkan apabila belalang itu halal dimakan maka perlu 

disembelih dengan apapun cara yang boleh mematikannya seperti menggaretkan 

anggotanya. Ulama Hambali berkata, “Barang siapa yang memakan belalang 

dalam keadaan hidup adalah makruh karena perbuatannya itu menyiksa. 

Hewan yang mempunyai darah mengalir, jika ia merupakan binatang jinak 

maka yang halal yaitu binatang ternak seperti unta, lembu, dan kambing. Hal ini 

adalah pendapat ijma di kalangan para ulama, berdasarkan firman Allah: 

 

                                                 
40
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41
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Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) 

yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu 

makan.(An-Nahl (16) :5).
42

 

 
2. Hewan Air 

Dalam penyembelihan binatang air ini, ulama mempunyai dua pendapat 

tentang hukum memakannya. 

a. Mazhab Hanafi 

Semua jenis hewan yang hidup di dalam air adalah haram dimakan kecuali 

ikan saja.Ikan halal dimakan tanpa disembelih dengan syarat ikan tersebut mati 

tanpa disembelih serta dalam keadaan terapung maka tidak halal dimakan. 

Selain ikan yang ada di dalam air binatang tersebut adalah binatang yang 

kotor.Seperti :katak, ketam ular dan sebagainya.Rasulullah telah melarang 

menggunakan obat yang dibuat dari binatang katak, karena kata bukan kehidupan 

yang terhormat dan adapun larangan membunuhnya disebabkan karena ia haram 

dimakan. 

 

 

b. Pendapat jumhur ulama Selain Mazhab Hanafi 

Semua kehidupan yang hidup di dalam air seperti ikan adalah halal dimakan 

tanpa perlu disembelih tanpa mengira bagaimana cara ia mati, baik mati dengan 

sendirinya, dipukul oleh nelayan ataupun air pasang atau surut.Akan tetapi 
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sekiranya ia kembung terapungnya itu menyebabkan keracunan dan madharat, 

maka ia haram dimakan. 

3.  Hewan Amfibia  

Yaitu jenis binatang yang boleh hidup di darat dan di dalam air sekaligus 

seperti katak, kura-kura, ketam ular, buaya, dan sebagainya, ada tiga pendapat 

yang berkaitan dengan binatang jenis ini:  

a. Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi”i 

Binatang ini tidak halal dimakan karena tergolong dalam binatang yang kotor 

dan disebutkan keraacunan yang terdapat pada ular khususnya.Dalam firman 

Allah telah di tegaskan : 

                  

                  

                     

                     

  
43

   

 

 (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) 

mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang 

menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari 

mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik 

dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari 

mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka 

orang-orang yang beriman kepadanya.memuliakannya, menolongnya dan 

mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka 

Itulah orang-orang yang beruntung.(Al-A‟raf (7) :157) . 
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b. Pendapat Mazhab Maliki 

Memakan katak dan segala jenis serangga karena tidak terdapat nash yang 

mengharamkannya. Maksud benda kotor yang diharamkan adalah setiap perkara 

yang diharamkan oleh syara‟ saja, oleh karena itu perkara yang tidak terdapat 

nashdan dianggap tidak menjijikan oleh orang yang memakannya tidaklah 

menjadi haram. 

 

c. Pendapat Mazhab Hambali 

Setiap binatang air yang merayap adalah halal dengan syarat disembelih 

terlebih dahulu.Seperti : burung air, kura-kura, anjing laut. Berbeda halnya dengan 

yang tidak mempunyai darah seperti ketam, maka ia halal tanpa disembelih, hal 

ini menurut sebagian Mazhab Hambali. Pendapat yang ashah sebagaimana yang 

tercatat dalam Surat Al mughni’ oleh Ibn Mufli al Hambali, berkata : ketam adalah 

tidak halal kecuali disembelih. 

 

d. Pengaruh Sembelihan Untuk Hewan yang Sakit  

 Hewan yang sakit parah dan hampir mati menurut jumhur ulama, 

sembelihan bisa berfungsi. 

 Menurut Malik ,suatu saat pendapatnyaa seperti jumhur , namun suatu saat 

mengatakan tidak berfungsi. Perbedaan tersebut berasal dari pertentangan antar 

Qiyas dengan Hadis. 

 Qiyasnya adalah, seperti diketahui bahwa sembelihan itu berfungsi apabila 

hewannya dalam keadaan hidup. Sedangkan hewan yang sakit parah, akan segera 
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mati walaupun tidak disembelih. Semua ulama yang memperbolehkan 

menyembelih binatang seperti itu sepakat bahwa sembelihan tidak berfungsi 

kecuali bila ada tanda-tanda hidup pada hewan tersebut. 

Menurut Abu Hurairah, masih ada gerak. 

 Menurut  Zaid bin Tsabit, gerak bukan ukuran. 

 Menurut Said bin al-musayyab dan Zaid bin Aslam, tiga gerakan, yaitu 

pelupuk mata, ekor, dan kaki. Inilah yang dipilih oleh Muhammad bin al-

Mawwaz. 

           Menurut Ibnu Habib, di samping tiga gerakan tersebut disyaratkan lagi 

masih bernafas.
44

 

 

F. Alat Menyembelih 

Ijmak ulama menetapkan bahwa besi, batu, kayu, dan belahan kayu yang bias 

mengalirkan darah (melukai) dan memutuskan urat-urat leher boleh di pakai untuk 

menyembelih. 

Ada tiga alat yang diperselisihkan, yaitu gigi, kuku, dan tulang. 
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Sebagian ulama memperbolehkan menyembelih dengan menggunakan tulang, dan 

melarang dengan menggunakan gigi dan kuku.Larangan menggunakan gigi dan 

kuku ini berbeda-beda. Menurut sebagian mereka , gigi dan kuku yang belum 

lepas tidak boleh.Gigi dan kuku yang sudah lepas,boleh.Menurut sebagian yang 

lain, larangan tersebut artinya makruh. 

 ُ ِ َصهَّٗ َّللاَّ ٍِ َخِدٚجٍ قَاَل ُكَُّا َيَع َزُظِٕل َّللاَّ ٍْ َزافِعِ ْب ِ إََِّا  َع َظهََّى فِٙ َظفٍَس فَقُْهُت َٚا َزُظَٕل َّللاَّ َٔ  ِّ ْٛ َعهَ

ْٛسَ  ِّ فَُكْم َغ ْٛ ِ َعهَ ذُِكَس اْظُى َّللاَّ َٔ َس اندََّو  َٓ َْ ٌُ َيعََُا ُيدًٖ فَقَاَل َيا أَ غَاِش٘ فَََل َُٚكٕ ًَ ٌُ فِٙ اْن ٍِّ ََُكٕ  انّعِ

انظُّْفِس  ٍَّ َعْظٌى َٔ ٌَّ انّعِ انظُّْفَس ُيدَٖفَئِ اْنَحبََشةِ  َٔ
45

 

Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW 

dalam sebuah perjalanan, lalu aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami 

pernah berada dalam suatu peperangan, dan kami tidak membawa pisau.' 

Maka beliau bersabda, 'Tidaklah (binatang) yang dialirkan darahnya 

(disembelih) dan disebut nama Allah, maka makanlah selain gigi dan 

kukunya. Karena gigi hewan itu (dianggap sebagai) tulang dan kukunya 

(dianggap) pisau oleh orang Habasyah."
46

 

Ulama mazhab sepakat bahwa boleh menyembelih dengan tulang apabila 

tajam, namun tentang gigi dan kuku ada tiga pendapat , yaitu dilarang secara 

mutlak, boleh kalau sudah lepas, dan tidak boleh kalau belum lepas yang bersifat 

makruh. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan pemahaman terhadap hadist 

Rasulullah Saw. Dari Rafi‟ bin Khudaij, dia bertanya : 

Larangan menyembelih dengan gigi dan kuku yang ada dalam hadis 

tersebut dipahami bermacam-macam oleh para ulama sebagai berikut: 

1. Dilarang karena pada umumnya gigi dan kuku tidak bisa mengalirkan 

darah dengan ampuh (tidak tajam). 

                                                 
45

 Muhammad Ibn Yazid Abu Allah al-Qazwiniyy, Op.chit, hal.342 
46

Muhammad Nashiruddin Al-Abani,Shahih Sunan Abu Daud,penerjemah,(Jakarta : Pustaka 
Azam,2007)h.303 
 



 36 

2. Dilarang karena syar‟i tidak boleh dianalisis. 

Mereka yang memahami larangan tersebut karena syar‟i dan tidak boleh 

dianalisis, berbeda pendapat sebagai berikut:  

1. Apabila diterjang, sembelihannya tidak halal. 

2. Apabila diterjang sembelihannya tetap halal dengan syarat tajam. 

3. Bukan larangan mutlak, hanya makruh. 

Alat penyembelihan yang tajam dimaksudkan agar tidak menyakiti 

hewan.Sedangkan larangan menggunakan kuku, tulang merupakan bentuk 

penyiksaan pada hewan . Ketika digunakan untuk menyembelih  

Mereka yang memahami larangan tersebut karena gigi dan kuku pada 

umumnya tidak tajam berpendapat bahwa apabila gigi dan kuku bias tajam, maka 

boleh dipergunakan. Karena itu, Abu Hanifah mensyaratkan gigi dan kuku 

tersebut harus sudah lepas bias diupayakan menjadi tajam. 

Mereka yang memahami larangan tersebut dari segi syar‟i yang tidak boleh 

dianalisis, yang berakibat sembelihannya tidak halal, walaupun kenyataannya gigi 

dan kuku itu bisa tajam dan mengalirkan darah (melukai) dengan ampuh, 

sembelihannya tetap tidak halal. 

Mereka yang memahami larangan tersebut dari segi syar‟i yang tidak boleh 

dianalisis, yang sembelihannya bisa halal kalau gigi dan kuku tersebut sangat 

tajam berpendapat bahwa perbuatan menyembelih seperti itu berdosa walaupun 

sembelihannya halal dimakan. 
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Mereka yang memahami larangan tersebut bersifat makruh berpendapat 

bahwa menyembelih dengan gigi dan kuku yang sangat tajam tidak berdosa 

karena tidak haram, hanya makruh. 

Mereka yang membedakan antara tulang dan gigi tidak ada gunanya karena 

Rasulullah Saw, telah menjelaskan didalam hadisnya bahwa yang dimaksud 

dengan larangan menyembelih dengan gigi itu artinya dengan menggunakan 

tulang. 

Para ulama mazhab sepakat bahwa menyembelih dengan menggunakan alat 

selain besi hukumnya makruh selama ada alat yang terbuat dari besi berdasar 

sabda Nabi Saw : 

َجمَّ َكتََب اْلِ  َٔ َ َعصَّ  ٌَّ َّللاَّ َظهََّى قَاَل إِ َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهَّٗ َّللاَّ ٌَّ َزُظَٕل َّللاَّ َ ٍض أ ْٔ ٍِ أَ ٍْ َشدَّاِد ْب ٌَ َعهَٗ َع ْحَعا

ٍء فَئِذَا قَتَْهتُْى  ْٙ ْنُِٛسْح ُكّمِ َش َٔ ْنُِٛحدَّ أََحدُُكْى َشْفَستَُّ  َٔ إِذَا ذَبَْحتُْى فَأَْحِعُُٕا انرَّْبَح  َٔ فَأَْحِعُُٕا اْنِقتْهَةَ 

ذَبَِٛحتَُّ 
47

 

Dari Syadad bin Aus, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah 

SWT mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Maka jika kalian 

membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kalian 

menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah 

seseorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan 

sembelihannya."
48

 

Kendati begitu, para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya gigi atau 

kuku untuk menyembelihnya, sebagai berikut : 

a. Madzhab Hanafi 

  Imam Al-Kasani dari kalangan Hanafiyyah berkata, “dalam hadist tersebut, 

maksudnya adalah gigi dan kuku tidak terpisah dari tubuh , berdasarkan ijma’ 
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menyembelih dengan dua alat ini adalah tidak boleh. Nabi Saw telah 

mengungkapkan alasan beliau tentang tidak dibolehkannya gigi dan kuku 

digunakan untuk menyembelih, dalam sabda beliau: 

ٍِ ِزفَ  ٍْ َعبَاَٚةَ ْب ِّ َع ٍْ أَِبٛ ٌُ َع ٍِ َخِدٚجٍ قَاَل َحدَّثََُا قَبَِٛصةُ َحدَّثََُا ُظْفَٛا ٍْ َزافِعِ ْب اَعةَ َع

انظُّفُسَ  َٔ  ٍَّ َس اندََّو إَِلَّ انّعِ َٓ َْ ُِٙ َيا أَ َْٚع َظهََّى ُكْم  َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ُّٙ َصهَّٗ َّللاَّ قَاَل انَُّبِ
49

 

Telah menceritakan kepada kami Qabishah berkata, telah menceritakan 

kepada kami Sufyan dari Bapaknya dari Abayah bin Rifa'ah dari Rafi' bin 

Khadij ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:"Makanlah -

yakni apa-apa yang mengalirkan darah- kecuali tulang dan kuku."
50

 

Karena pada umumnya, penyembelihan tersebut dilakukan dengan 

mencekiknya.Apapun pendapat ulama tentang alasan dilarangnya menyembelih 

hewan dengan gigi dan kuku, cukup mengambil alasan yang dikemukakan oleh 

Rasullulah Saw bahwa tulang dan kuku adalah pisaunya orang-orang Habasyah. 

b. Madzhab Maliki 

Riwayat-riwayat dari Imam Malik bin Anas rahimahullah tentang alat 

menyembelih ini berbeda-beda. Ibn Al-Mawaz meriwayatkan dari Malik berkata 

,”Rasulullah Saw membolehkan menyembelih dengan batu dan tulang.Maksudnya 

adalah setiap alat yang mengalirkan darah, sembelihannya adalah haram kecuali 

gigi dan kuku. 
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 Al-Qadhi Abu Al-Hasan berkata, “Menurutku , jika gigi dan kuku yang 

digunakan untuk menyembelih itu panjang dan tajam sehingga dapat memutuskan 

tenggorokan secara sekaligus, maka sembelihannya adalah sah.Demikian pula 

dengan benda-benda dari tulang lainnya, baik yang menyatu (dengan anggota 

badan) maupun yang terpisah dari padanya, baik berasal dari hewan yang tidak 

halal dimakan dagingnya.
51

 

c. Madzhab Syafi’i 

  Imam Syafi‟I rahimahullah berkata, “Setiap alat yang digunakan untuk 

menyembelih, dari apapun bahannya yang dapat mengalirkan darah dan 

memutuskan urat leher dan bagian yang disembelih, dengan tanpa meremukkan, 

maka menyembelih dengan alat tersebut adalah boleh, kecuali kuku dan 

gigi”.Larangan menggunakan kuku dan gigi dalam menyembelih adalah 

berdasarkan Hadis dari Nabi Saw.Karenanya, siapa yang menyembelih dengan 

kuku atau gigi, baik menyatu dengan tubuh atau terpisah daripadanya, atau dengan 

menggunakan kuku hewan buas atau giginya, benda lain yang sejenis kuku maka, 

mengonsumsi sembelihan itu tidak halal. 

Di kalangan ulama madzhab Syafi‟I tidak ada perbedaan dalam masalah ini. 

Imam al-Nawawi berkata, “Imam al-Syafi‟I dan murid-murid atau penerus 

madzhabnya, mengatakan bahwa menyembelih dengan menggunakan kuku, gigi, 

dan semua jenis tulang adalah tidak sah.Selain itu, semua alat tajam baik berasal 
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dari besi seperti pedang, pisau, perak, kayu, batu, atau bahan lainnya dapat 

digunakan untuk menyembelih. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat 

diantara kami.
52

 

d. Madzhab Hanbali 

Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughi berkata, “Mengenai alat yang 

digunakan untuk menyembelih, ada dua syarat: pertama, alat tersebut harus tajam, 

dapat memotong atau membelah bagian yang disembelih karena ketajamannya, 

bukan karena beratnya.Kedua, alat tersebut tidak berupa gigi dan kuku. Apabila 

dua syarat ini terpenuhi dalam sebuah alat, baik berupa besi , batu, tongkat maka 

sembelihannya adalah halal. 

ٍْ َعبَاَٚةَ  ٍِ َيْعُسٍٔق َع ٍْ َظِعِٛد ْب ٍْ ُشْعبَةَ َع ٌُ قَاَل أَْخبََسَِٙ أَبِٙ َع َحدَّثََُا َعْبدَا

ٍْ َجدِّ  ٍِ ِزفَاَعةَ َع َس اندََّو ْب َٓ َْ َْٛط نََُا ُيدًٖ فَقَاَل َيا أَ ِ نَ ُ قَاَل َٚا َزُظَٕل َّللاَّ ِِ أَََّّ
 ٍُّ ا انّعِ أَيَّ َٔ دَٖ اْنَحبََشِة  ًُ ا انظُّفُُس فَ ٍَّ أَيَّ انّعِ َٔ َْٛط انظُّفَُس  ِ فَُكْم نَ ذُِكَس اْظُى َّللاَّ َٔ

رِ  َٓ ٌَّ ِن ََدَّ بَِعٌٛس فََحبََعُّ فَقَاَل إِ َٔ ا َغهَبَُكْى فَعَْظٌى  ًَ ْحِش فَ َٕ ابِِد اْن َٔ َ ابِدَ َكأ َٔ بِِم أَ ِِ اْلِ
ََْكرَا  ِّ ا فَاْصَُعُٕا بِ َٓ ُْ ِي

53 

 

Telah menceritakan kepada kami Abdan ia berkata; telah mengabarkan 

kepadaku Bapakku dari Syu'bah dari Sa'id bin Masruq dari Abayah bin 

Rifa'ah dari Kakeknya bahwa ia berkata,"Wahai Rasulullah, kami tidak 

memiliki pisau tajam?" beliau pun bersabda: "Apa saja yang dapat 

mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah. 

Kecuali kuku dan As-Sin. Sebab kuku adalah alat penyembelihan orang-

orang Habasyah, sementara As-Sin adalah tulang." Lalu ada seekor unta 

yang kabur kemudian (mereka) menangkapnya, beliau lalu bersabda: 
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"Sesungguhnya di antara unta-unta ini ada unta yang beringas, jika kalian 

mampu, maka hendaklah kalian melakukannya seperti ini."
54

 

 Oleh sebab itu , alasan dilarangnya kuku adalah karena alat tersebut 

merupakan pisau bagi orang-orang Habasyah.Tetapi menyembelih dengan pisau 

tidak diharamkan meskipun alat tersebut merupakan pisau juga bagi mereka.Hal 

itu karena tulang sudah tercakup di dalam makna Hadist-hadist yang bersifat 

umum, sehingga maksud menyembelih pun dapat dicapai dengan tulang itu maka 

tulang mirip dengan alat-alat menyembelih lainnya.
55

 

Kesimpulan para ulama diatas adalah menyembelih menggunakan kuku 

dan tulang haram dan tidak diperbolehkan, sedangkan menyembelih 

menggunakan tulang hukum nya makruh bahkan diperbolehkan karena tulang 

sudah tercakup didalam Hadist-hadist yang bersifat umum. 

G.  Pengertian Ihsan Dalam Menyembelih 

  Dalam kamus , kata Ihsan dan kata-kata bentuknya memiliki beberapa 

makna, diantaranya: Hasuna: menjadi atau tampak sempurna, indah, bagus; 

Ihsanan: (berbuat secara) sempurna; Ahsana: ia melakukan sesuatu kebaikan yang 

besar; Ihsan: kebaikan; Husna: Hadiah atau balasan yang baik; Hasan: sempurna, 

indah, bagus; Hisanun: sesuatu yang tidak sempurna.
56
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 Imam Az-Zubaidi, Mukhtasar Shahih Al-Bukhari, Op.chit, hal.716 
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 Ali Mustofa Yaqub,Op.,Chit.,h.300 
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Ihsan adalah kata benda verbal (masdar) yang mengacu kepada apa yang 

seharusnya dilakukan seseorang dengan cara yang sebaik-baiknya. Dari tinjauan 

syariat kata ini berarti beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Nya, dan 

apabila kau tidak melihat-Nya sesungguhnya Dia melihatmu.
57

Para Ulama 

menjelaskan bahwa Ihsan diterapkan pada dua hal: 

 

1.  Ihsan dalam beribadah kepada Allah, yaitu: 

Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau 

tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu 

Ihsan kepada Allah dalam beribadah ini terbagi menjadi dua; 

a. Maqoomul Musyaahadah: beribadah seakan-akan menyaksikan Allah. 

Seorang manusia di dunia tidak akan bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Ia 

hanya bisa menyaksikan Allah dengan mata kepalanya langsung di akhirat 

(surga). Namun, dengan penghambaan dan keyakinan yang tinggi ia beribadah 

seakan-akan menyaksikan sesuatu yang ghaib menjadi nyata. Ia merasa beribadah 

dengan berdiri di hadapan Allah dan melihat Allah. Sebagian Ulama menyatakan: 

seakan-akan ia menyaksikan Allah dengan hatinya. 

b. Maqoomul murooqobah: beribadah dengan perasaan selalu diawasi oleh Allah. 

Pada tingkatan ini perasaan yang menonjol adalah perasaan menghinakan 

diri dan takut kepada Allah.Tingkatan yang pertama (muqoomul musyaahadah) 

lebih tinggi kedudukannya dibandingkan tingkatan yang kedua (maqoomul 

murooqobah). 
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c. Ihsan (berbuat baik) kepada mahluk 

Orang yang senantiasa berbuat ihsan akan mendapat kedekatan bersama 

Allah, kecintaan dari Allah, pahala yang berlipat, balasan jannah (surga) serta 

kenikmatan melihat wajah Allah. Ada beberapa bagian ihsan, termasuk semua 

sifat baik seorang muslim seperti takwa, wara‟, zuhul, khusuk, sidik (benar), 

tawakkal, adab (budi baik), taubah (kembali kejalan yang benar), hilm (lembut), 

rahman (kasih sayang), dan lain-lain. 

Balasan yang akan diterima oleh orang yang senantiasa berbuat ihsan:Mendapat 

kedekatan dengan Allah  

            

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang 

berbuat kebaikan.
58

 (Q.S an-nahl:(16) :128). 

 

Mendapatkan kecintaan dari Allah, syariat Islam diturunkan dari Allah, 

dan di sampaikan oleh Nabi yang pemurah penuh kasih sayang sebagai rahmat 

bagi seluruh alam. 

 Karena itu seluruh aturan-aturan dalam agama Islam mengandung kasih 

sayang, sekalipun orang yang pendek akalnya menganggap itu sebagai kekerasan, 

dzhalim terhadap hewan adalah perbuatan dosa dan bisa berakibat adzab di 

neraka. 

Maka berperilaku ihsan terhadap hewan yang disembelih dengan cara:
59
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1. Menggunakan benda tajam. 

2. Tidak menyembelih dengan benda tumpul sehingga menyakiti hewan. 

3. Tidak menyembelih hewan dihadapan teman-temannya (hewan lain) 

sehingga. membuat hewan-hewan yang lain takut. 

4. Tidak mengasah pisau di depan hewan sembelihan. 

5. Tidak memotong hewan yang disembelih atau memutus salah satu anggota 

tubuhnya sebelum hilang ruh hewan tersebut. 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Rumah  Potong Hewan Desa Podomoro 

Sesuai dengan objek yang akan penulis teliti maka penulis akan 

memberikan gambaran umum tentanng Rumah Potong Hewan Desa Podomoro. 

Dalam beberapa hal yang berkenaan dengan pembahasan ruang lingkup skripsi 

ini.
60

 

1. Sejarah Rumah Potong Hewan Desa Podomoro 

Rumah Potong Hewan Desa Podomoro terletak di jalan nawa tama dusun 

dua Desa Podomoro. Batas Sebelah timur  ke arah perkantoran pemda Kabupaten 

Pringsewu, batas barat dekat dengan bendungan way semah, Kemudian tepat di 

belakang Rumah Potong Hewan Desa Podomoro persawahan milik masyarakat 

Desa Podomoro. 

Rumah Potong Hewan Desa Podomoro Kabupaten Pringsewu diresmikan 

pada tahun 1993. Asal mula Rumah Potong Hewan tersebut adalah milik 

masyarakat Desa Podomoro itu sendiri , keadaan gedung Rumah Potong Hewan 

pada saat itu masih sederhana dan belum ada perkembangan. Mereka masih 

menggunakan metode penyembelihan hewan secara manual tanpa alat modern 

apapun . Kemudian , pada tahun 2012 Rumah Potong Hewan tersebut diambil alih 

oleh Pemda Kabupaten Pringsewu.  
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Karyawan pokok Rumah Potong Hewan tersebut berjumlah empat dan 

setiap penjagal sapi tersebut mempunyai lima karyawan . KUPTD ( Kepala Unit 

Pelaksana Teknis Daerah ) adalah bapak Sunarwoto , kemudian Kiur Master di 

Rumah Potong Hewan tersebut adalah bapak Buyung dan dua OB di RPH tersebut 

adalah Wahyu dan Sugito halim yang merupakan warga Desa Podomoro tersebut. 

Kemudian para penjagal sapi tersebut adalah Hj. Mukri yang bertempat tinggal di 

Sumber Agung , Beni yang bertempat tinggal di Tulung agung , Erik yang 

bertempat tinggal di Pringsewu Selatan dan Rian yang bertempat tinggal di Desa 

Podomoro tersebut. Karyawan tetap di Rumah Potong Hewan tersebut di gaji oleh 

Dinas Pertenakan Pemda Kabupaten Pringsewu dan bagi penjagal sapi tersebut 

mereka memperoleh penghasilan dari penjualan daging sapi tersebut.Dinas 

Pertanian  tersebut bekerja sama dengan PT GGLC dimana ada perjanjian 

pemeriksaan administrasi , ada surat kesepakatan kerja dan kontrak kerja selama 

lima tahun. 

Sarana dan Prasarana dalam Stunning di Rumah Potong Hewan Desa 

Podomoro adalah loading rem yaitu tangga turun sapi untuk dilakukannya proses 

stunning , kemudian kandang peristirahatan (resting box) , kesnoker ( alat tembak 

dengan peluru tumpul ) dan alat pemotong secara mekanis nya seperti pisau, 

golok, kampak. 

Alur SOP pemotongan di Rumah Potong Hewan adalah : 

1. Penerimaan dan penampungan hewan.  

2. Tahap pemeriksaan Ante Mortem yaitu pemeriksaan dari suhu tubuh , 

mata, hidung , hidung , mulut dan anus. 
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3. Persiapan penyembelihan 

Sapi digiring masuk ke restingbox kemudian dilakukan proses stunning lalu 

pemotongan secara mekanis. 

4. Pengulitan 

5. Pengeluaran Jeroan 

6. Pemeriksaan Post Mortem 

7. Pembelahan Karkas 

2. Kondisi Geografis Rumah Potong Hewan Desa Podomoro 

Batas Wilayah 

Sebelah Utara : Tepat dibelakang Rumah Potong Hewan masuk wilayah  

   Pringsewu utara. 

Sebelah Timur : Terletak antara Desa Podomoro menuju Perkantoran  

   Pemda Kabupaten Pringsewu. 

Sebelah Selatan : Pemukiman masyarakat terletak di jalan Nawa Tama  

   Dusun 2 Desa Podomoro. 

Sebelah Barat : Terletak di sebelah Barat Bendungan Way Semah. 

3. Sejarah Desa Podomoro 

Desa Podomoro adalah desa yang terletak di sebelah Barat Ibu Kota 

Kabupaten Pringsewu dengan topografi dataran rendah, secara administratif 

masuk dalam wilayah Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Batas sebelah 

utara dengan Sungai Way Sekampung dan Pekon Podosari, sebelah timur 

Kecamatan Gadingrejo sebelah Barat Kelurahan Pringsewu Utara, dan sebelah 

Selatan Desa Sidoharjo dan Kelurahan Pringsewu Utara. 
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Sebagaimana pada umumnya penduduk desa untuk mayoritas penduduk Desa 

Podomoro buruh tani dan berimbas pada tingkat ekonomi yang sangat rendah 

pula. 

Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu diresmikan 

pada tahun 1927. Asal mula Desa Podomoro adalah Desa Kolonialisasi yang 

dibuka oleh orang pendatang dari Jawa Tengah yang semula tinggal di Pekon 

Wates Gadingerjo yaitu : 

1. Kromodimejo 

2. Mat Sengat 

3. Amat Toyib 

4. Amat Mukim 

5. Amat Danom 

6. Mat Asli 

7. Pogati 

8. Mat Jarman 

9. Wiro Semito 

10. B.Tilam 

Pekon Podomoro terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Pringsewu, + 

3 Km dan 56 Km dari Ibu Kota Propinsi Lampung. 

Sejak berdiri Pekon Podomoro telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala 

Pekon dengan masa jabatan yang berbeda. 

Pekon Podomoro merupakan salah satu desa dari kecamatan Pringsewu 

Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung dengan Luas wilayah 253 hektar, 
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dengan topografi dataran. Pekon Podomoro terletak di dalam wilayah Kecamatan 

Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang berbatasan dengan : 

Sebelah Utara  : Pekon Podosari dan Sungai Way Sekampuh 

Sebelah Timur  : Pekon Bulukarto Kec. Gadingrejo 

Sebelah Selatan  : Pekon Sidoharjo dan Kelurahan Pringsewu Utara 

Sebelah Barat  : Kelurahan Pringsewu Utara 

 

 Wilayah bawahan terdiri dari : 

a. Desa Podomoro terdiri dari 3 Dusun  

b. Desa Podomoro terdiri dari 17 RT 

 

4. Kondisi Geografis Desa Podomoro 

Jarak pusat pemerintahan dengan : 

- Desa/kelurahan terjauh : 16 Km 

Lama tempuh : 30 menit 

- Pusat kedudukan kecamatan : 2 Km 

Lama tempuh : 15 menit 

- Ibukota Kabupaten : 15 Km 

Lama tempuh : 30 menit 

- Ibukota Propinsi : 55 Km 

Lama tempuh : 2 jam 
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a. Batas Wilayah 

Sebelah Utara   : Pekon Podosari dan Sungai Way Sekampuh 

Sebelah Timur   : Pekon Bulukarto Kec. Gadingrejo 

Sebelah Selatan   : Pekon Sidoharjo dan Kelurahan Pringsewu Utara 

 Sebelah Barat   : Kelurahan Pringsewu Utara 

b. Topografi dan Jenis Tanah 

Desa Podomoro memiliki topografi dataran dengan kemiringan rata-rata 

45% danberada pada ketinggian rata-rata 400-700 dpl.  

c. Iklim 

Desa Podomoro termasuk beriklim sejuk dengan suhu rata-rata antara 20 

OC - 29 OC dan kelembaban rata-rata 70% - 85% serta curah hujan cukup tinggi 

mencapai3000- 3500 mm/tahun. 

d. Luas wilayah : 

- Luaswilayah desa Podomoro 253 Ha 

B. Pelaksanaan Stunning di Masyarakat Desa Podomoro 

Proses penyembelihan sapi tersebut di mulai dari jam 3 pagi sampai dengan 

jam 6 pagi. Setelah di lakukan metode pemotongan hewan, sapi tersebut kemudian 

dagingnya di distribusikan ke pasar dengan menggunakan mobil box yang di 

dalamnya sudah ada freezer atau pendingin sehingga daging tersebut bisa awet 

dan masih segar saat didistribusikan. 

Biasanya di Rumah Potong Hewan Desa Podomoro menyembelih lima ekor 

sapi itupun tergantung dari pemasok , menurut keterangan bapak KUPT 

Sunarwoto mengatakan , ada lima ekor sapi yang akan disembelih biasanya satu 
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dari ekor sapi tersebut mengalami stress yang mengakibatkan tubuh sapi tersebut 

memberontak sehingga pada saat dilakukan penembakan captive bolt pistol 

dibagian kepalanya dan  tulang kepala tersebut mengalami keretakan dan 

bergeser. Hal tersebut haram hukumnya apabila diteruskan untuk menyembelih 

dan dikonsumsi.Dan kerusakan tersebut tentu saja menyakiti hewan dan tidak 

diperbolehkan karena mafsadat bagi hewan. 

Kebaikan dari proses stunning ini adalah mempermudah proses pemotongan 

hewan sehingga bisa cepat selesai. Sedangkan Keburukan nya adalah menyakiti 

hewan (sapi) yang disembelih akibat proses pemingsanan dengan menggunakan 

pistol yang dapat membuat keretakan atau memar pada tulang kepala sapi 

tersebut. 

hal ini tentu dilarang sebagaimana kaidah ushul fiqih  

Jika illat itu tidak ada, yaitu apabila stress tidak terjadi pada hewan. Maka hukum 

kebolehan stunning akan berubah, dapat berubah menjadi makruh dan haram. Pada kasus 

ini, penulis menyimpulkan haram dan diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang 

terkait dalam proses stunning tersebut , alasan penulis adalah posisi normal pada hewan 

baik otot dan jantungnya stabil, kemudian dengan sengaja dikejutkan pada hewan.Akibat 

proses penembakan pada kepala hewan tersebut kemungkinan terjadi kerusakan organ 

dalam yang serius, terutama pada tulang kepala sapi apabila mengalami memar atau 

keretakan saat proses penembakan tersebut, dan diperbolehkan apabila proses stunning 

tersebut sesuai dengan SOP yang benar menurut fatwa MUI , kalau tidak mengikuti 

prosedur yang benar Dengan demikian hewan akan mengalami penyiksaan sebelum 

menyembelih, Jadi jelas perintah Nabi adalah berprilaku ihsan terhadap sembelihan, 
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meskipun dengan metode terbaru dalam menyembelih, pada masa yang sekarang atau 

pada masa yang akan datang haruslah berprilaku ihsan. 

 

Pengertian Penyembelihan Hewan Secara Stunning 

Sebagian ulama berpendapat bahwa diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh penyembelih adalah ia harus berakal.Apa hukum menyembelih hewan 

dengan menggunakan mesin potong (slaughtering machine), sementara mesin 

potong ini sekarang telah digunakan untuk menyembelih hewan.Penyembelihan 

hewan ternak dengan menggunakan mesin dan disertai pemingsanan terlebih 

dahulu sehingga dapat mempermudah dan mempercepat penyembelihan hewan 

secara mekanis adalah sebagai berikut:
61

 

a. Sebelum disembelih,hewan ternak dipingsankan terlebih dahulu 

dengan cara penembakan menggunakan pistol. 

b. Setelah dipingsankan, hewan yang akan disembelih tetap dalam 

keadaan hidup (bernyawa) sehingga jika tidak  jadi disembelih tetap 

dapat hidup secara normal. 

c. Sesudah dipingsankan,hewan tersebut baru dipotong dengan 

menggunakan pisau yang tajam sehingga dapat memutuskan saluran 

pernafasan (hulqum), saluran makanan (mari’), dan dua urat leher 

(wadajain). 

d. Pemotongan hewan dilakukan oleh petugas pemotong yang beragama 

Islam dan terlebih dahulu membaca basmalah. 
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e. Sesudah dipotong dan darahnya telah berhenti mengalir, maka isi perut 

hewan tersebut dikeluarkan semua dan selanjutnya dagingnya 

dipotong-potong, 

Metode Stunning atau penyembelihan dengan cara melemahkan binatang 

sebelum disembelih telah diterapkan dinegara-negara maju seperti Belanda, 

Australia dan negara-negara barat, metode ini lahir karena kebutuhan daging yang 

terus meningkat sehingga cara ini dinilai sangat membantu dalam proses 

penyembelihan.Metode stunning telah diterapkan di banyak negara seperti 

Amerika, Eropa, Australia, termasuk juga di Indonesia.Metode ini di satu sisi 

memang memberikan banyak kemudahan dalam menyembelih hewan ternak, 

khususnya dalam skala besar. Namun di sisi lain metode ini juga menyebabkan 

resiko dalam kehalalan, jika tidak dilakukan dengan tepat dan baik. 

Adapun tujuan stunning ada dua :
62

 

1. Menghilangkan kesadaran dan perasaan dari hewan yang akan 

disembelih, sehingga ketika disembelih,hewan tersebut tidak 

merasakan sakit sama sekali. 

2. Mempermudah kerja produksi, dimana penyembelihan tidak perlu 

waktu lama untuk proses penyembelihannya, Apabila penyembelih ini 

menggunakan stunning maka produksi yang dihasilkan akan sangat 

sedikit. 

Penyembelihan hewan secara mekanik ini ada beberapa macam metode: 

Stunning  jenisPenetrative Captive Bolt dan Non-Penetrative Captive Bolt  
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(Mushroom Head Gun) 

Stunning jenis Kejutan Elektrik (Electrical Stunning) dengan syarat-syarat  

berikut: 

1. Stunner yang digunakan adalah jenis kejutan di kepala saja (head only 

stunner). 

2. Perlu dikawal selalu oleh petugas muslim yang mengetahui tentang stunning. 

Metode stunning captive bolt pistol memang memberikan banyak 

kemudahan dalam menyembelih hewan, khususnya berskala besar.Sekalipun 

hanya pingsan sesaat, tetapi dapat melukai kepala hewan hingga mengakibatkan 

madarat bagi hewan sembelihan, hal ini tentu dilarang karena sebagaimana kaidah 

63
ushul fiqih: 

Dalam kaidah tersebut dapat dijadikan argumen, karena menolak 

kerusakan pada adab menyembelih (berprilaku ihsan) itu lebih diutamakan dari 

pada mengambil manfaat, seperti menghemat waktu, biaya atau lain sebagainya. 

G. Tidak boleh dalam hal ini bukanlah dagingnya haram, selama terpenuhinya syarat 

penyembelihan maka halal dagingnya. Hanya cara stunning captive bolt pistol 

yang tidak diperbolehkan karena mafsadat bagi hewan, kerusakan yang terjadi 

adalah menembusnya peluru ke dalam kepala hewan yang mengakibatkan 

kerusakan tulang kepala pada waktu stunning, hal ini tentu saja menyakiti hewan. 
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Stunning Seiring dengan kemajuan zaman, ditemukan hal-hal baru yang 

sekiranya dapat membaikkan hewan sembelihan, salah satunya penemuan baru 

yang sekarang mulai dipraktikkan adalah stunning yang merupakan salah satu 

teknis dalam bidang peternakan. Adapun menurut Dr. Yusuf Qardhawi , beliau 

berpendapat : “ Dengan berpedoman kepada apa yang telah diuraikan, maka kita 

mengerti bahwa hukum daging import dari negeri penduduk ahli kitab yang 

diawetkan dan penyembelihan dilakukan dengan aliran listrik (Stunning) dan lain 

sebagainya hukumnya adalah halal, selama penduduk ahlul kitab menganggap hal 

ini halal dan suci.
64

 

Kemudian fatwa dari Dr. Yusuf Qardhawi ini dibantah oleh Syaikh Dr. 

Shalih Al-Fauzan, dengan perkataannya : “Bahwasannya fatwa penulis kitab Al-

Halal wal-Haram fil-Islam (Dr. Yusuf Qardhawi) tentang kehalalan daging import 

yang penyembelihannya dilakukan dengan sengatan listrik dan yang semisalnya 

adalah fatwa yang bathil. Karena penyembelihan dengan cara ini merupakan 

penyembelihan dengan cara ini merupakaan penyembelihan tidak syar‟i terlebih 

jika yang menyembelihnya bukan orang Islam” 

 Secara praktis stunning adalah menembak hewan pada sisi tanduknya 

dengan menggunakan peluru khusus untuk menghilangkan kesadarannya agar 
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tidak terlampau merasakan sakit akibat dari sembelihannya.Dalam keadaan 

pingsan inilah hewan disembelih. 

Manfaat teknik stunning ini berantai. Bukan saja sebagai bentuk pemenuhan hak-

hak hewan namun juga mengurangi kondisi stress pada hewan ternak yang Diakan 

disembelih, yang juga berarti turut menjaga kenormalan PH daging dan 

berpengaruh terhadap kesehatan konsumen , tapi juga untuk mengefisiensikan 

waktu dan tenaga. Banyaknya sapi yang dipotong tidak efektif dilakukan satu 

persatu secara manual , Di beberapa Rumah Potong Hewan di Indonesia , 

stunning telah diterapkan . Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat juga telah 

mengeluarkan fatwa membolehkan penggunaan teknik dan alat stunning melalui 

fatwa MUI tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Hewan. 

Fatwa Tentang Standar Penyembelihan Halal 

Ketentuan Umum :  

Dalam Fatwa ini , yang dimaksud dengan : 

1. Penyembelihan adalah Penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan Hukum 

Islam. 

2. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, 

yang meliputi antara lain pengulitan, dan pemotongan daging. 

3. Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum 

pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak 

bergerak. 

4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi 

standar penyembelihan halal. 
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Ketentuan Hukum : 

A.   Standar Hewan Yang Disembelih 

1. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan. 

2. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih. 

3. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh 

lembaga yang memiliki kewenangan. 

B.   Standar Penyembelihan 

1. Beragama Islam dan sudah akil baligh. 

2. Memahami tata cara penyembelihan secara syar‟i. 

3. Memiliki keahlian dalam penyembelihan. 

C.   Standar Alat Penyembelihan  

1. Alat Penyembelihan harus tajam. 

2. Alat dimaksud bukan kuku, gigi, tulang. 

D.  Standar Proses Penyembelihan  

1. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma 

Allah. 

2. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan 

saluran makanan (mari‟) , saluran pernafasan (hulqum) , dan dua pembuluh darah 

(wadajain). 

3. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali secara cepat. 

4. Memastikan adanya aliran darah atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya 

hewan (hayah mustaqirrah). 

5. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut. 
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E.  Standar Pengolahan , Penyimpanan , dan Pengiriman 

1. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab 

penyembelihan. 

2. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan. 

3. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara halal dan non halal. 

4. Dalam proses pengiriman daging harus ada informasi dan jaminan mengenai 

status kehalalannya, mulai dari penyiapan sampai pengangkutan. 

F. Lain-lain 

1. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat. 

2. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa 

didahului dengan stunning (pemingsanan) dan semacamnya. 

3. Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan 

hukumnya boleh dengan syarat : 

a.  Stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan 

kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen. 

b.  Bertujuan untuk mempermudah penyembelihan. 

c.  Pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan , bukan untuk menyiksa hewan 

d. Peralatan stunning harus bisa menjamin terwujudnya syarat yang ditentukan 

dalam syariat Islam. 

e.  Penetapan ketentuan stunning , pemilihan jenis , dan teknis pelaksanaannya 

harus dibawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya kehalalan dalam 

syariat Islam. 
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Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tanggal 18 oktober 1976 tentang 

penyembelihan hewan secara mekanis yang menyatakan bahwa teknik 

pemingsanan pada hewan sebelum penyembelihan dapat dibenarkan menurut 

syari‟at Islam, karena hal ini merupakan upaya untuk meringankan rasa sakit 

hewan setelah penyembelihan. 

Setiap produk yang beredar di Indonesia , baik Industri pengolahan 

pangan, obat, kosmetik dan Rumah Potong Hewan (RPH) harus melakukan 

pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. 

A. Proses sertifikasi penyembelihan halal mempunyai proses yang sama 

terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai 

berikut : 
65

 

a.  Produsen menyiapkan suatu Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System). 

b. Sistem Jaminan Halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci 

serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan. 

c. Dalam pelaksanaanya, Sistem Jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk 

panduan halal (Halal Manual). Tujuannya membuat panduan halal adalah untuk 

memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen. 

d. Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap 

proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin. 
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e. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus 

disosialisasikan dan diuji coba dilingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran 

dari mulai direksi sampai karyawan memahami betul bagaimana memproduksi 

produk halal dan baik. 

B. Proses Sertifikasi Halal :  

a. Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi 

produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan. 

b. Formulir yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke 

sekretariat LPPOM MUI sesuai daerah masing-masing untuk diperiksa 

kelengkapannya , dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai 

dengan ketentuan. 
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BAB IV 

ANALISIS 

A. Praktek Stunning Pemotongan Hewan di Desa Podomoro 

Berdasarkan penjabaran mengenai praktik pemotongan hewan dengan 

metode stunning ditinjau dalam hukum Islam penulis menganalisis subjektif 

mungkin rekam jejak.Praktik pemotongan hewan dengan stunning sebelum hewan 

tersebut di distribusikan untuk dijual di pasar.Dalam sudut pandang yang rasional 

agar permasalahan ini dapat dipahami. 

Praktik pemotongan hewan dengan metode stunning adalah Secara praktis  

menembak hewan pada bagian kepala nya dengan menggunakan peluru khusus 

untuk menghilangkan kesadarannya agar tidak terlampau merasakan sakit akibat 

dari sembelihannya.Dalam keadaan pingsan inilah hewan disembelih. Kemudian, 

hewan tersebut disembelih dengan  sebuah alat  tradisional yang tajam guna 

mempermudah pemotongan hewan sebelum hewan dipotong. 

Akan tetapi, di Rumah Potong Hewan Desa Podomoro ada beberapa ekor 

sapi yang mengalami stress sebelum ditembak yang mengakibatkan hewan 

memberontak ketika dilakukan penembakan dengan captive bolt pistol.Sehingga 

tulang kepala pada sapi tersebut mengalami kerusakan dan keretakan. Hal tersebut 

tidak diperbolehkan didalam syariat Islam. Menurut Fatwa MUI bahwa praktik 

pemotongan dengan stunning harus memenuhi standar ketentuan seperti 

menembakan dibagian tanduk sehingga tidak terjadi keretakan pada tulang kepala  

sapi .  
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Alur SOP Pemotongan Hewan di Rumah Potong Hewan Desa Podomoro : 

1.  Penerimaan dan Penampungan Hewan 

a. Hewan ternak yang baru datang di RPH harus diturunkan dari 

alat angkut dengan hati-hati dan tidak membuat hewan stree. 

b.  Dilakukan pemeriksaan dokumen 

c. Hewan ternak harus diistirahatkan terlebih dahulu di kandang 

penampungan minimal 12 jam sebelum dipotong. 

d. Hewan ternak harus dipuasakan tetapi tetap diberi minum 

kurang lebih 12 jam sebelum dipotong. 

e.   Hewan ternak harus diperiksa kesehatannya sebelum dipotong . 

2. Tahap pemeriksaan Ante Mortem 

Hewan ternak yang dinyatakan sakit atau diduga sakit dan tidak 

 boleh dipotong atau ditunda pemotongannya, harus segera 

 dipisahkan dan ditempatkan pada kandang isolasi untuk 

 pemeriksaan lebih lanjut. 

3. Persiapan Penyembelihan 

a. Ruang proses produksi dan peralatan harus dalam kondisi bersih 

sebelum dilakukan proses penyembelihan atau pemotongan. 

b. Hewan ternak harus ditimbang sebelum dipotong. 

c. Hewan ternak harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air 

sebelum memasuki ruang pemotongan. 
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d. Hewan ternak digiring dari kandang penampungan ke ruang 

pemotongan melalui gang way dengan cara yang wajar dan tidak 

membuat stress. 

4. Penyembelihan 

Apabila dilakukan pemingsanan , maka tata cara pemingsanan 

harus mengikuti Fatwa MUI tentang cara pemingsanan hewan yang 

diperbolehkan. 

5. Pengulitan 

Pengulitan dilakukan secara bertahap , diawali membuat irisan 

panjang pada kulit sepanjang garis dada dan bagian perut. 

6. Pengeluaran Jeroan 

Rongga perut dan rongga dada dibuka dengan membuat irisan 

sepanjang garis perut dan dada. 

7. Pemeriksaan Post Mortem 

Pemeriksaan postmortem dilakukan terhadap kepala, isi rongga 

dada dan perut serta karkas. 

8. Pembelahan Karkas 

1. Karkas dibelah dua sepanjang tulang belakang dengan kampak 

yang tajam atau mesin yang disebut automatic cattle splitter. 

2. Karkas dapat dibelah dua atau empat sesuai kebutuhan. 

Dalam praktik pemotongan hewan menggunakan metode stunning di 

Rumah Potong Hewan desa Podomoro ada beberapa langkah diantaranya  sebagai 

berikut:  
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1. Sapi masuk ke Rumah potong hewan. Kemudian sapi tersebut turun di 

loading rem sesudah di istirahatkan selama 1 x 24 jam. 

2. Sapi tersebut di periksa oleh Dinas Peternakan sebelum dilakukan 

pemotongan lebih lanjut. Ada dua tahap pemeriksaan yang dilakukan pada 

hewan tersebut yang pertama adalah pemeriksaan sebelum dipotong (anti 

mortem) dan pemeriksaan sesudah dipotong (pos mortem). 

3.   Sapi tersebut tidak dipuasakan , kemudian dilakukan penimbangan berat 

hidup dengan sapi tersebut. 

4.  Setelah selesai penimbangan tersebut kemudian sapi masuk di ruang 

stunning box , kemudian sapi masuk lalu dipingsankan sementara melalui 

proses stunning lalu dipotong. 

3. Kemudian pengangkutan hewan tersebut menggunakan mobil box 

pendingin langsung didistribusikan ke kios-kios di pasar. 

Praktik pemotongan hewan dengan stunning di desa Podomoro dilakukan oleh 

8 karyawan 2 diantaranya KUPT dan Kiur Master sebagai ketua dan wakil 

pelaksanaan pemotongan hewan tersebut , menurut keterangan Kiur Master bapak 

Bernani mengatakan gaji pendapatan karyawan pemotongan hewan tersebut 

diperoleh dari Dinas Peternakan Kabupaten Pringsewu , namun gaji pada 

pemotong hewan tersebut perharinya Rp 70.000 . 
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proses pemotongan hewan dengan stunning tersebut pernah menjadi pro dan 

kontra dengan masyarakat desa Podomoro dikarenakan ruang stunning box yang 
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belum sesuai dengan syariat Islam. Yaitu menghadapkan kepala hewan dengan 

arah kiblat  . 

Ada beberapa pendapat para ulama tentang hukum menghadap kiblat saat 

menyembelih yaitu ;
67

 

1. Sunat menghadap kiblat 

2. Boleh menghadap kiblat, boleh tidak. 

3. Wajib menghadap kiblat. 

4. Makruh apabila tidak menghadap kiblat. 

Ulama mazhab ada yang memakruhkan ada yang tidak melarang apabila tidak 

menghadap kiblat, karena termasuk masalah yang tidak ada nashnya. 

Pada asalnya, hukum tentang menghadap kiblat pada saat menyembelih itu 

mubah, kecuali bila ada dalil yang menjelaskan bahwa menyembelih itu syaratnya 

harus menghadap kiblat.Didalam ajaran agama Islam tidak ada suatu perbuatan 

yang patut dijadikan pijakan qiyas tentang menghadap kiblat pada saat 

menyembelih, kecuali hanya qiyas mursal (analogi bebas), yaitu qiyas yang tidak 

mempunyai landasan pada hukum asal tertentu, atau qiyas yang sangat 

jauh.Demikian itu, menurut ulama yang memperbolehkan qiyas mursal. 

Qiyas mursal yang dimaksud adalah bahwa kiblat itu arah yang dimuliakan, 

sedangkan menyembelih adalah ibadah, maka disyaratkan menghadap 

kiblat.Namun qiyas seperti itu tidak tepat, karena tidak semua ibadah disyaratkan 

menghadap kiblat kecuali salat, sedangkan mengqiyaskan menyembelih dengan 

salat adalah sangat jauh. 
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Stunning dalam 

Pemotongan Hewan 

Agama Islam tidak melarang kemajuan alat modernisasi salah satu 

perkembangan zaman, selama hal itu bertentangan dengan Al-Qur‟an dan As-

Sunnah, serta dapat menguntungkan bagi umat manusia bukan memberi dampak 

keburukan.Hasil wawancara penulis dengan sekretaris LPPOM MUI 

Bandarlampung Refliyanto mengatakan
68

 , proses stunning sebenarnya 

diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Kalau hewan tersebut memar retak 

tidak bergeser masih bisa diperbolehkan , tapi kalau retak tidak diperbolehkan. 

Alat yang digunakan seperti pisau harus tajam dan dianjurkan membaca basmalah 

sebelum menyembelih hewan tersebut. 

“Bahwanya Allah menetapkan ihsan (berbuat baik) atas tiap-tiap sesuai 

(tindakan). Apabila kamu ditugaskan membunuh maka dengan cara baiklah kamu 

membunuh dan apabila engkau hendak menyembelih maka sembelihlah dengan 

cara baik. Dan hendaklah mempertajam salah seorang kaum akan pisaunya dan 

memberikan kesenangan kepada yang disembelihnya (yaitu tidak disiksa dalam 

penyembelihannya).” 

MUI berpendapat bahwa stunning lebih baik dari pada manual karena 

dapat menghilangkan stress pada hewan dan dapat menghemat biaya.  

Akan tetapi penyembelihan di Rumah Potong Hewan Desa Podomoro 

beberapa sapi mengalami kerusakan pada tulang kepala nya dan mengalami 

keretakan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam syari‟at Islam .Proses stunning 
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memang diperbolehkan namun dengan ketentuan-ketentuan jika melanggar dari 

ketentuan tersebut maka dinyatakan haram. 

Prosedur Operasional Standard Pemotongan Hewan di RPH : 

Perlakuan ternak sebelum dipotong  

Kondisi ternak sebelum dipotong harus bersyarat sehat dan segar , oleh 

sebab itu setelah ternak tiba di rumah potong hewan harus diistirahatkan terlebih 

dahulu sampai kondisi ternak kembali segar. Pada ternak besar, betina bertanduk 

boleh dipotong dengan syarat :  

1. Tidak dipotong untuk diperjualbelikan 

2. Betina tersebut mendapat kecelakaan 

3. Betina tersebut terkena penyakit yang menimbulkan kematian 

4. Betina tersebut membahayakan manusia 

5. Menurut peraturan yang dibuat harus disembelih (umumnya dalam rangka 

memberantas penyakit menular) . Ternak sebelum disembelih harus dipuasakan 

terlebih dahulu selama 12 sampai 24 jam . Ternak di istirahatkan mempunyai 

maksud agar ternak tidak stres , darah dapat keluar sebanyak mungkin dan cukup 

tersedia energi agar proses rigormotis berjalan sempurna.Pengistirahatan ternak 

penting karena ternak yang habis dipekerjakan jika langsung disembelih tanpa 

pengistirahatan akan menghasilkan daging yang berwarna gelap yang biasa 

disebut dark cutting meat , karena ternak mengalami stress (Beef Stress Syndrome) 

, sehingga sekresi hormon adrenalin meningkat yang akan mengganggu 

metabolisme gilkogen pada otot. 
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Proses pemotongan ternak di Indonesia harus benar-benar memperhatikan hukum-

hukum dalam Islam . Ada dua cara yang digunakan di Indonesia :  

1.  Tanpa pemingsanan   

Kegiatan ini banyak dilakukan di rumah potong hewan proses 

penyembelihan dengan cara ini , ternak direbahkan secara paksa menggunakan tali 

yang diikatkan pada kaki ternak yang dihubungkan dengan ring besi yang 

tertanam pada lantai RPH. 

2.  Dengan pemingsanan  

Kegiaatan ini banyak dilakukan di RPH dengan maksud agar ternak tidak 

menderita dan aman bagi yang memotong . Ada beberapa cara proses 

pemingsanan : 

a. Pemingsanan dengan cara memukulkan palu yang terbuat dari 

kayu keras pada bagian atas dahi sehingga, ternak jatuh dan tidak sadar. 

b. Pemingsanan dilakukan dengan menggunakan senapan yang 

mempunyai “pen” dengan tujuan pen ini akan mengenai tempuring otak 

sehingga ternak roboh dan pingsan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh penulis 

peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Stunning Pada 

Pemotongan Hewan ”(Studi Pada Rumah Potong Hewan Desa Podomoro 

Kabupaten Pringsewu). Maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pemotongan hewan dengan stunning di Rumah Potong Hewan desa Podomoro 

adalah dengan cara hewan atau sapi dipingsankan terlebih dahulu dengan 

ditembakkan di kepala sapi menggunakan captive bolt pistol agar mudah untuk 

menyembelihnya. Proses stunning yang benar adalah dengan menembakkan pada 

tanduk sapi , sehingga kepala sapi tidak mengalami kerusakan atau retak. Dan 

cara ini tidak termasuk kategori menyakiti hewan. 

2. Ketetapan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemotongan hewan dengan 

sistem stunning di Rumah Potong Hewan desa Podomoro, hukumnya tidak boleh 

karena yang ditembak kepalanya bukan tanduknya, sehingga beberapa sapi 

mengalami kerusakan pada tulang kepalanya bukan tanduknya dan ini termasuk 

menyakiti hewan. Sistem stunning diperbolehkan apabila sesuai dengan ketentuan 

dan syarat-syarat yang ditentukan oleh MUI, yaitu menembakkan peluru tumpul 

dibagian tanduk bukan kepalanya. 
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B.  Saran 

1. Kepada Karyawan Rumah Potong Hewan supaya lebih teliti dalam proses 

menyembelih dan sesuai dengan syariat Islam. 

2.  Kepada Ahli Ulama agar memberikan kesimpulan yang lebih kongkrit terhadap proses 

pemotongan hewan dengan stunning. 

3. Kepada Masyarakat supaya menambah wawasan tentang proses pemotongan hewan 

dengan stunning. 

 

 


