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ABSTRAK 

 
Menurut beberapa pakar pariwisata, menjelaskan bahwa wisata halal 

merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata 

konvensional. Sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia 

yang menjunjung tinggi budaya dan nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan 

dan orisinalitas daerah. Dengan wisata biasanya juga indentik dengan buah tangan 

(oleh-oleh) dengan ciri khas daerah. Pada umumnya wilayah Madura yang 

notabene sebagai pulau kecil masih mengandalkan produk usaha mikro. Usaha 

usaha mikro ini perlu dibantu untuk tetap menyokong perekenomian daerah secara 

umum, dan keluarga secara khusus. 

Perumusan masalah yang ingin dikaji adalah bagaimana penguatan produk 

usaha mikro halal sebagai daya tarik wisata halal Madura (studi kasus produk 

usaha mikro Kabupaten Pamekasan Madura) dengan studi fenomenologi. 

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan jenis 

penelitiannya adalah fenomenologi. Rancangan tujuan penelitian yaitu ingin 

memahami dan mengungkapkan fenomena dalam penguatan produk usaha mikro 

halal sebagai daya tarik wisata halal Madura yang terjadi di lapangan secara 

alami, utuh, dan akurat. 

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa penguatan produk usaha mikro 

halal sebagai daya tarik wisata halal Madura (studi kasus produk usaha mikro 

Kabupaten Pamekasan Madura) dengan studi fenomenologi sangat dibutuhkan. 

Dimulai dari produk usaha mikro unggulan sampai tradisional. Untuk jenis 

produk usaha mikro unggulan lebih mudah diinovasi dan dikembangkan. Berbeda 

dengan produk usaha mikro unggulan yang memiliki prospek lebih baik dan 

mampu menarik minat dalam wisata halal di Kabupaten Pamekasan Madura. 

Untuk produk usaha mikro yang sifatnya lebih tradisional, aspek kehalalan lebih 

mengarahkan pada indikator transaksi jual beli yang dilakukan.  

 

Kata Kunci: Produk Usaha Mikro, Produk Halal, Wisata Halal 
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PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, 

serta karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian yang 

berjudul “Studi Fenomenologi: Penguatan Produk Usaha Mikro Halal Sebagai 

Daya Tarik Wisata Halal Madura (Studi Kasus Produk Usaha Mikro Kabupaten 

Pamekasan Madura)” untuk memenuhi hibah penelitian Fakultas Keislaman 

Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2018 ini. 

Laporan penelitian ini disusun berdasarkan pada Panduan Pengusulan dan 

Pelaksanaan Hibah Penelitian Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura 

Tahun 2018 (Sumber Dana DIPA Universitas Trunojoyo Madura) ini. Secara 

garis besar, laporan penelitian ini tercover dalam 5 Bab, yaitu antara lain: 

 Bab I Pendahuluan; 

 Bab II Tinjauan Pustaka; 

 Bab III Metode Penelitian; 

 Bab IV Hasil dan Pembahasan; serta 

 Bab V Penutup. 

Peneliti berharap mudah-mudahan laporan penelitian ini dapat membantu 

dan mengembangkan khasanah dalam dunia penelitian, motivasi, serta kualitas 

pengelolaan penelitian di Universitas Trunojoyo Madura yang pada akhirnya juga 

akan meningkatkan kualitas penelitian yang dilaksanakan. Sehingga diharapkan 

inovasi dalam karya intelektual yang dihasilkan oleh dosen-dosen Fakultas 

Keislaman di Universitas Trunojoyo Madura yang berkaitan dengan produk halal 

dan pariwisata syariah. 

Peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun 

selalu peneliti harapkan demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Akhir kata, 

peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam 

pelaporan penelitian yang berjudul “Studi Fenomenologi: Penguatan Produk 

Usaha Mikro Halal Sebagai Daya Tarik Wisata Halal Madura (Studi Kasus 

Produk Usaha Mikro Kabupaten Pamekasan Madura)”. Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan petunjuk-Nya, sehingga peneliti dapat melakukan yang 

lebih baik lagi. 

 

 

Bangkalan, Juli 2018 

 

 

 

Aldila Septiana 

aldilaseptiana@yahoo.co.id 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat saat ini menjelaskan bahwa 

konsep syariah telah menjadi tren dalam ekonomi global, mulai dari produk 

makanan dan minuman, keuangan, hingga gaya hidup. Sebagai tren baru gaya 

hidup, maka banyak negara yang mulai memperkenalkan produk wisatanya 

dengan konsep halal dan Islami. Bahkan negara seperti Jepang, Australia, 

Thailand, Selandia Baru, dsb yang notabene bukan negara mayoritas berpenduduk 

Muslim turut menciptakan produk wisata halal. Terminologi wisata halal masih 

belum memiliki batasan yang jelas, terbukti masih menggunakan beberapa nama 

yang beragam antara lain: Islamic Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, 

Halal Travel, Muslim-Friendly Travel Destinations, halal lifestyle, dsb.  

Bahkan di Negara Indonesia sendiri batasan konsep wisata halal juga belum 

memiliki terminologi yang jelas. Menurut beberapa pakar pariwisata, menjelaskan 

bahwa wisata halal merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan 

jenis pariwisata konvensional. Sebagai cara baru untuk mengembangkan 

pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai Islami tanpa 

menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah (Laporan Akhir Kemenpar, 

2015). 

Namun, walaupun belum memiliki terminologi yang jelas tetapi 

menunjukkan bahwa dalam masyarakat adanya ketertarikan dan kesadaran 

terhadap produk barang maupun jasa yang memenuhi persyaratan halal sesuai 

dengan Syariah Islam. Tidak dapat dipungkiri dengan fenomena ini membuat 

semakin menjamur dan gencarnya diadakan sosialisasi halal dalam segala 

berbagai bidang. Misalnya dapat dilihat dengan adanya hotel syariah, jasa laundry 

syariah, pedagang makanan kaki lima juga melabeli jenis makanannya dengan 

label “halal”, rumah potong hewan dengan label “halal” juga turut menjamur.  

Fakta pendukung lain menunjukkan Indonesia memiliki potensi besar dalam 

pengembangan wisata halal mengingat sebagian besar penduduknya adalah 

Muslim dan adanya faktor pendukung seperti ketersediaan produk halal. Indonesia 
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yang mayoritas penduduknya beragama Islam, secara alami budayanya telah 

menjalankan kehidupan bermasyarakat yang Islami, sehingga di sebagian besar 

wilayahnya yang merupakan destinasi wisata telah ramah terhadap Muslim 

Traveller. Terkait kebutuhan umat muslim dunia, dari 6,8 milyar lebih penduduk 

dunia, tercatat tidak < 1,57 milyar (23%) adalah muslim. Bahkan di Negara 

Indonesia, pemeluk Agama Islam diperkirakan mencapai angka 203 juta jiwa 

(88,2%) dari jumlah penduduk. Hal ini merupakan potensi bagi pengembangan 

wisata halal, misalnya dengan menciptakan paket wisata halal. 

Dengan melihat kondisi wisata halal Indonesia yang semakin berkembang 

pada tahun 2017 saat ini, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata 

terus berupaya melakukan pembenahan dalam berbagai bidang. Salah satu upaya 

yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan wisata syariah (halal) adalah 

mempersiapkan 13 provinsi untuk menjadi destinasi wisata syariah, yaitu antara 

lain: Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, 

Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, 

Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Namun dari ke-13 provinsi tersebut yang 

dinyatakan siap, yaitu antara lain: Jakarta, Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, dan 

Jawa Timur (di dalamnya adalah Madura). 

Pada dasarnya pengembangan wisata halal bukanlah wisata eksklusif karena 

wisatawan non-Muslim juga dapat menikmati pelayanan yang beretika syariah. 

Wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi, 

melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan 

hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat. Produk, jasa wisata, 

serta tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama seperti wisata umumnya 

selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Contohnya, 

menyediakan tempat ibadah nyaman seperti sudah dilakukan di Thailand dan 

negara lainnya yang telah menerapkan terlebih dahulu.  

Merujuk pada Pulau Madura sebagai salah satu destinasi pengembangan 

wisata halal di Indonesia. Pulau Madura memiliki potensi yang cukup besar untuk 

dikembangkan sebagai objek pariwisata halal. Seperti beberapa pulau-pulau kecil 

yang berada di wilayah Madura, yaitu antara lain: Gili Labak, Kangean, Sapeken, 

Gili Yang, dan beberapa pulau lain yang menyimpan keindahan laut yang tidak 
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kalah dengan Pulau Maladewa. Potensi ini yang kemudian dilihat Badan 

Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk dikembangkan lebih 

jauh. Menurut PLT Deputi Perencanaan BPWS Agus Wahyudi menuturkan, 

“pihaknya berencana untuk mengembangkan potensi pariwisata Madura ke arah 

yang lebih syariah. Hal ini karena masyarakat Madura terkenal dengan 

karakternya yang taat terhadap budaya ketimuran. Sehingga pihaknya pun 

menginginkan seluruh potensi pariwisata yang dikembangkan juga berada pada 

koridor syariah (Senin, 31 Juli 2017)”. Konsep wisata halal mengarahkan pada 

salah satunya dengan tidak mengizinkan turis yang berkunjung ke pantai untuk 

menggunakan “bikini”, walaupun di Madura terdapat banyak pantai.  Selain itu, 

juga diterapkan pada komposisi makanan di seluruh hotel dan restoran yang 

dijamin kehalalannya.  

Dengan wisata biasanya juga indentik dengan buah tangan (oleh-oleh) 

dengan ciri khas pada masing-masing daerah. Pada umumnya wilayah Madura 

yang notabene sebagai pulau kecil masih mengandalkan produk usaha mikro 

sebagai andalan dalam bidang oleh-oleh asli Pulau Madura. Usaha usaha mikro ini 

perlu dibantu untuk tetap menyokong perekenomian daerah secara umum, dan 

keluarga secara khusus. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ingin melihat 

bagaimana penguatan produk usaha mikro halal sebagai daya tarik wisata halal 

Madura (studi kasus produk usaha mikro Kabupaten Pamekasan Madura) 

berdasarkan studi fenomenologi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penguatan produk usaha 

mikro halal sebagai daya tarik wisata halal Madura (studi kasus produk usaha 

mikro Kabupaten Pamekasan Madura) dengan studi fenomenologi? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan pada uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan dan 

manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis penguatan produk usaha mikro halal sebagai daya tarik wisata halal 
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Madura (studi kasus produk usaha mikro Kabupaten Pamekasan Madura) dengan 

studi fenomenologi. 

 

1.4 Target Luaran 

Berdasarkan pada uraian tujuan dan manfaat di atas, maka target luaran 

dalam penelitian ini adalah prosiding seminar lokal, regional, maupun nasional (1 

prosiding). Serta publikasi dalam jurnal lokal atau jurnal nasional terakreditasi (1 

artikel). 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Produk Halal 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama 

ilmu pangan, persoalan kehalalalan produk makanan, minuman, kosmetik maupun 

obat-obatan tidak lagi dipandang secara sederhana. Dengan rekayasa genetika dan 

teknologi pangan saat ini, telah memungkinkan semua yang ada di muka bumi ini 

dijadikan sebagai bahan baku makanan yang dapat dikonsumsi manusia. Misalnya 

seekor hewan, tidak lagi hanya dagingnya yang dapat dimanfaatkan, tetapi juga 

tulang, kulit, bulu, tanduk bahkan air liurnya dapat direkayasa sedemikian rupa 

menjadi bahan pangan. Belum lagi masalah produk dan bahan baku makanan 

impor, terutama dari negeri yang penduduknya mayoritas muslim, sekalipun 

sepintas terlihat berasal dari barang suci dan halal tidak tertutup kemungkinan 

dalam proses pembuatan penyimpanan, penyajian dan medianya tercampur, 

menggunakan atau bersentuhan dengan bahan-bahan yang tidak suci atau haram. 

 Bagi konsumen yang beragama Islam, pangan yang sesuai dengan 

keyakinan agama berarti jaminan kehalalan pangan dan terpelihara dari produk 

yang haram menjadi suatu keharusan. Dalam ajaran Islam, makanan merupakan 

tolok ukur dari segala cerminan penilain awal yang bisa mempengaruhi berbagai 

bentuk perilaku seseorang. Makanan bagi umat Islam tidak sekedar pemenuhan 

kebutuhan secara lahiriah, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spritual yang 

mutlak dilindungi. Untuk itu ajaran agama Islam memerintahkan umatnya agar 

memakan dan menggunakan bahan-bahan yang halal thayyib. Dengan demikian 

halal-haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, melainkan 

masalah yang penting dan mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam. 

Mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib merupakan aktualisasi kualitas 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang notabene 

merupakan salah satu butir arah kebijakan pembangunan bidang agama.  

Oleh karenanya pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan berupa 

jaminan, perlindungan kepada umat beragama (umat Islam) terhindar dari bahaya 

produk-produk yang haram bahkan syubhat. Selain itu, memberikan pelayanan 
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bimbingan kepada pemberdayaan umat beragama (umat Islam) untuk 

mengkonsumsi yang halal dan thayyib, serta menghindari dari perilaku boros 

(israf) dan berlebih-lebihan (tabzir) dan di luar kewajaran.  

Diketahui bahwa Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika 

(LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang 

mengeluarkan sertifikasi halal bagi sebuah produk. Keberadaan sertifikasi halal 

sangat membantu umat Islam untuk memastikan bahwa makanan dan minuman 

yang dikonsumsi atau barang yang digunakan dapat dipastikan kehalalannya. MUI 

melalui komisi fatwa pernah mengeluarkan tentang penetapan produk halal, yakni 

pada tahun 2009.  

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa produk halal adalah 

produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk 

Halal (PPH) merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk 

mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 

pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal yang (BPJPH) adalah badan yang dibentuk oleh  Pemerintah untuk 

menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikat halal adalah 

pengakuan kehalalan suatu produk  yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan 

atwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. 

Rujukan MUI tentang pentingnya mengeluarkan fatwa penetapan produk 

halal berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis, yaitu antara lain: 

a. Surat Al-Baqarah (2):168  

Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; 

karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. 

 

b. Surat Al-Baqarah (2):172  

Hai orang yang beriman! Makan lah di antara rezeki yang baik-baik yang 

Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar 

hanya kepada- Nya kamu menyembah. 

 

c. Surat Al-Maidah (5):88 dan An-Nahl (16):114 

Surat-surat tersebut merupakan ayat yang mengharuskan manusia 

mengonsumsi yang halal. 
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d. Surat Al-Baqarah (2):29  

Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. 

 

e. Surat Al-Baqarah (2):173 

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging 

babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. 

Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang 

Ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak 

ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang. 

 

f. Hadis-hadis nabi yang berkaitan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang 

dikonsumsi. Diantara HR Muslim, yaitu yang halal itu sudah jelas dan yang 

haram pun sudah jelas; dan diantara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat 

(syubhat, samar-samar, tidak jelas halal-haramnya), kebanyakan manusia tidak 

mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh Ia 

menyelamatkan agama dan harga dirinya. 

Kriteria makanan halal dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu antara lain: 

halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau subtansi barangnya. Halal dalam 

mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. 

Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, 

makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan 

haram seperti; mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara 

otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. Makanan halal 

secara dzatiyah (subtansi barangnya), menurut Sayyid Sabiq dibagi dalam dua 

kategori, yaitu jamad (benda mati) dan hayawan (binatang). 

 

2.2 Produk Usaha Mikro  

Secara sederhana dan mudah untuk dipahami bahwa usaha mikro 

merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang ini dengan kriteria aset: maksimum sebesar 50 juta dan kriteria 

omzet: maksimum sebesar 300 juta rupiah. Definisi lain menjelaskan bahwa usaha 

yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang, atau berdasarkan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang kategori usaha mikro adalah yang 
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memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (tidak termasuk 

tanah dan bangunan). 

Jika ditelisik lebih jauh lagi dapat dilihat bahwa berdasarkan UU No. 23 

Tahun 2014 telah terjadi pergeseran wewenang urusan dari kabupaten/kota ke 

tingkat provinsi yaitu Usaha Kecil dan Menengah merupakan urusan provinsi dan 

bukan lagi menjadi urusan di tingkat kabupaten/kota. Namun, Usaha Mikro saat 

ini merupakan wewenang urusan di tingkat kabupaten/kota.  

Di dalam dunia bisnis tentunya memiliki beberapa jenis atau bentuk yang 

usaha yang berbeda-beda. Suatu bisnis atau usaha dapat dikelompokkan kedalam 

kategori tertentu tergantung dari jenis usaha dan besar usahanya. Untuk jenis 

usaha dengan skala besar biasanya disebut usaha makro dan sebaliknya untuk 

jenis usaha mikro ialah usaha dengan skala kecil hingga menengah. Pengertian 

dari usaha mikro itu sendiri menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 

40/KMK.06/2003 yaitu suatu usaha produkif milik perorangan atau keluarga 

warga negara Indonesia dimana memiliki hasil penjualan paling banyak sejumlah 

Rp. 100.000.000,00 per tahunnya.  

Perkembangan usaha mikro itu sendiri mempunyai peran yang cukup tinggi 

bagi perekenomian suatu negara terutama negara Indonesia yang masih dalam 

status berkembang. Perbedaan tingkat ekonomi yang ada mengakibatkan 

kebutuhan setiap golongan menjadi berbeda-beda satu sama lainnya. Untuk 

golongan dengan ekonomi diatas tentunya akan memenuhi kebutuhan hidup nya 

dengan dana yang tinggi dan sebaliknya untuk golongan menengah ke bawah 

akan memenuhi kebutuhan hidup sesuai anggaran yang sudah dimiliki. Maka dari 

itu, kehadiran dari usaha mikro pun turut membantu baik kebutuhan kalangan 

menegah hingga keatas. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin dengan mudah 

untuk menemukan suatu usaha di sekitar kita ada yang mulai dengan skala kecil 

atau besar.  

Usaha mikro itu sendiri termasuk kedalam suatu usaha yang dilakukan oleh 

masyarakat kalangan menengah ke bawah dalam memulai usahanya dengan 

modal yang sangat kecil. Daripada itu bentuk usaha dari mikro patut dicontoh, 

karena perkembangan usaha mikro yang memulai modal udaha tidak lebih dari 10 
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juta rupiah turut serta dalam membangun perekonomian rakyat. Berikut ini akan 

dijelaskan tentang ciri-ciri usaha mikro, yaitu antara lain: 

a. Modal tidak lebih dari 10juta 

Dilihat dari segi modal yang dikeluarkan oleh pengusaha, pada dasarnya setiap 

para wirausahawan yang ingin berusaha tentunya telah mengetahui seberapa 

besar modal yang akan Ia keluarkan dalam memulai bisnis. Modal merupakan 

faktor terpenting bagi yang ingin memulai usaha. Ciri pembeda antara usaha 

mikro dan makro dapat dilihat dari modal usahanya, modal yang dikeluarkan 

oleh usaha mikro biasanya tidak melebihi 10 juta. Dengan modal yang sedikit 

itu pula memotivasi banyak para penguasa-pengusaha baru untuk memulai 

bisnisnya, pada masa kini usaha mikro pun terus menumbuhkan inovasi-

inovasi terbaru lainnya seperti kehadiran UKM serta outlet-outlet Baju Distro 

yang banyak ditemui.  

b. Tenaga Kerja Tidak Lebih dari 10 Pekerja 

Usaha mikro biasanya memiliki pekerja atau pegawai yang tidak lebih dari 10 

pekerja, hal tersebut didasari oleh ruang lingkup usaha yang kecil serta 

dipengaruhi oleh kekuatan modal pengusaha dalam memperkerjakan para 

pegawainya. Para pengusaha mikro secara umumnya, pemilik akan ikut terjun 

langsung dalam mengurus usahanya sehingga pemilik jarang membutuhkan 

pegawai lain untuk mengawasi jalannya bisnis. Tidak hanya di Indonesia, 

jumlah pekerja usaha mikro di negara Amerika dan Eropa juga memiliki 

pegawai dibawah 10 pekerja. Pada umumnya, usaha mikro cenderung memiliki 

pekerja yang tidak terlalu banyak karena ruang usahanya pun tidak cukup luas 

sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak.  

c. Menggunakan Anggota Keluarga sebagai Karyawan atau Rekan Kerja 

Dalam mengembangkan bisnisnya usaha mikro cenderung menggunakan 

kerabat atau keluarga yang dikenal untuk menjadi karyawan. Serta para 

pengusaha usaha mikro biasanya meningkatkan usahanya dengan bekerja sama 

dengan keluarganya seperti bekerja sama dalam menyetok bahan baku, 

menyewa toko milik keluarga lainnya. Selain menggunakan kerabat atau 

keluarga sebagai pekerja, para pengusaha mikro melakukan manajemen bisnis 

dengan berdiri sendiri.  
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d. Usaha dengan Skala Kecil 

Ciri usaha mikro lainnya yakni usaha yang dijalani tergolong skala kecil. 

Dimulai dari kegiatan produksi serta barang yang dijual masih tergolong dalam 

jumlah yang sedikit. Dalam menjalankan usahanya pun biasanya para 

pengusaha mikro menggunakan pengalaman otodidak yang dimilikinya. Tidak 

seperti usaha mikro yang pada umumnya memiliki perencanaan usaha secara 

matang serta target pemasaran yang lebih luas dari pada usaha mikro. Jenis 

usaha mikro saat ini tampaknya dengan mudah dapat ditemukan di sekitar kita, 

antara lain seperti warung kelontong, warteg, dan pedangan makanan gerobak.  

e. Banyaknya Para Pelaku Usaha 

Dilihat dari modal yang dikeluarkan cukup terjangkau bagi sebagian kalangan, 

tampaknya usaha mikro tetap menjadi pilihan alternatif bagi para pelaku usaha. 

Minimnya rintangan aktivitas bisnis yang mungkin dihadapi oleh para 

pengusaha mikro seperti aspek manajemen, perlindungan hak cipta, 

penggunaan teknologi, pembayaran pajak menjadikan usaha mikro lebih 

mudah untuk dijalani sehingga para pelaku usahanya pun menyebar di segala 

daerah. Selain itu ciri, dari usaha mikro ialah daerah operasinya yang bersifat 

lokal artinya pasar yang ditiju oleh para pelaku usaha dalam skala kecil. 

Misalnya penguasa A mendirikan sebuah toko kelontong di dekat rumahnya 

dengan menyediakan kebutuhan rumah tangga maka target pasar yang dituju 

oleh pengusaha A ialah warga sekitar rumahnya. Lain halnya dengan usaha 

makro dengan beberapa contoh usaha yang membuka usahanya secara 

langsung, dengan membuka beberapa cabang serta rencana pemasaran yang 

besar sehingga cakupan dari bisnisnya pun akan lebih besar.   

f. Menggunakan Sumber Daya Tradisional 

Para pengusaha usaha mikro pada umumnya menggunakan sumber daya alam 

atau peralatan tradisional lainnya dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut 

tampak berbeda dibanding usaha makro yang cendering menggunakan 

perkembangan teknologi dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, Indonesia 

terkenal dengan sumber dayanya yang melimpah juga menjadi alasan utama 

bagi para pengusaha usaha mikro. 
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Dengan berbagai bidang yang didalami oleh berbagai usaha mikro 

diharapkan mampu menghasilkan berbagai macam produk dari berbagai bidang. 

Produk inilah yang merupakan kreasi yang mampu diciptakan dengan dikreasi 

oleh para pelaku usaha mikro yang ada di berbagai daerah di Indonesia. 

 

2.3 Wisata Halal 

Terminologi wisata halal di beberapa negara ada yang menggunakan istilah 

seperti Islamic tourism, halal tourism, halal travel, ataupun as moslem friendly 

destination. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel 

syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana 

yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 

1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, 

pegadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah. 

Menurut salah satu buku berjudul “The Lawful and the Prohibited in Islam”, 

yang ditulis oleh Sheikh Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama Islam global yang 

dihormati dan ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional menjelaskan bahwa 

halal didefinisikan sebagai  “yang diizinkan, sehubungan dengan yang tidak ada 

pembatasan, dan memberlakukan hukum dari Allah SWT, dan diperbolehkan”. 

Oleh karena itu, istilah halal berarti “diperbolehkan” menurut ajaran Islam 

(hukum syariah). Halal juga merupakan salah satu dari lima tindakan (al-ahkam 

al-khamsah) yang mengkategorikan moralitas tindakan manusia dalam Islam, 

orang lain menjadi Fard (wajib), Mustahabb (dianjurkan), Makruh (tidak 

menyukai), dan Haram  (dilarang) (Faruki, 1966 dalam Masful, 2017). 

Definisi pariwisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 

pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kemenpar, 2012). 

Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk 

dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan 

tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama dengan produk, jasa, objek dan 

tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan 
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etika syariah. Dapat disimpulkan bahwa pariwisata halal tidak terbatas hanya pada 

wisata religi.  

Berdasarkan pengertian di atas, konsep halal yang tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram 

di dalam Islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. 

Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan 

perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai 

hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai 

keyakinannya. Hal ini membawa konsuekensi adanya perlindungan konsumen. 

Sedangkan dari perspektif industri, khususnya bagi produsen pangan 

menunjukkan konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi 

industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan 

adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa 

intangible value. Contoh produk pangan yang kemasannya tercantum label halal 

lebih menarik bagi konsumen muslim (Hamzah & Yudiana, 2015) dan Lada, S., 

Tanakinjal, H. G., & Amin, H, 2009). 

Konsep wisata halal adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai 

keisalaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata.  Nilai syariat Islam sebagai 

suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar 

dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata halal mempertimbangkan nilai-

nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restoran,  

hingga aktivitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keisalaman  

(Tourism Review, 2013). Konsep wisata halal merupakan aktualisasi dari konsep 

keislaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti 

seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus 

manjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata (Chookaew, 2015). Konsep wisata 

halal dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan 

dakwah. Di saat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil 

pencipataan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban 

sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan 

baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya (Kamarudin, 2013). 



13 
 
 

Menurut Sofyan (2012:33) definisi wisata halal lebih luas dari wisata religi 

yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang 

dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata halal 

bukan hanya umat Muslim tetapi juga non-Muslim yang ingin menikmati kearifan 

lokal. Pemilik jaringan hotel, Sofyan (dalam Abdul Latiff, Z.A., Mohamed, Z.A., 

Rezai, G. and Kamaruzzaman, N.H, 2013) itu menjelaskan bahwa kriteria umum 

pariwisata syariah ialah (1) memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, (2) 

memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan, (3) menghindari 

kemusyrikan dan khurafat, (4) bebas dari maksiat, (5) menjaga keamanan dan 

kenyamanan, (6) menjaga kelestarian lingkungan, serta (7) menghormati nilai-

nilai sosial budaya dan kearifan local. 

Selain istilah wisata halal, dikenal juga istilah halal tourism atau wisata 

halal. President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, 

menyampaikan bahwa, “wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Hal ini 

bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal 

adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan 

sesuai kebutuhan dan permintaan traveler muslim”. Dalam hal ini hotel yang 

mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol, memiliki kolam 

renang dengan fasilitas spa terpisah pria dan wanita (Wuryasti, 2013) dan 

(Jonathan A.J. Wilson, Jonathan Liu, 2011). Perhatikan tabel di bawah ini untuk 

membandingkan wisata halal dengan lainnya. 
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Tabel 2.1: Perbadingan Wisata Konvensional, Religi, dan Halal 

No. Perbandingan 
Wisata 

Konvensional 
Wisata Religi Wisata Halal 

1. Objek Alam, budaya, 

heritage, kuliner 

Tempat ibadah, 

peninggalan sejarah 

Semuanya 

2. Tujuan  Menghibur  Meningkatkan 

spiritualitas  

Meningkatkan 

spiritualitas dengan 

cara menghibur 

3 Target Menyentuh kepuasan 

dan kesenangan yang 

berdimensi nafsu, 

semata-mata hanya 

untuk hiburan. 

Aspek spiritual yang 

bisa menenangkan 

jiwa. Guna mencari 

ketenangan batin. 

Memenuhi keinginan 

dan kesenangan serta 

menumbuhkan 

kesadaran beragama. 

4 Guide Memahami dan 

menguasai informasi 

sehingga bisa 

menarik wisatawan 

terhadap objek 

wisata. 

Menguasai sejarah 

tokoh dan lokasi 

yang menjadi objek 

wisata. 

Membuat turis 

tertarik pada objek 

sekaligus 

membangkitkan 

spirit religi 

wisatawan. Mampu 

menjelaskan fungsi 

dan peran syariah 

dalam bentuk 

kebahagiaan dan 

kepuasan batin 

dalam kehidupan 

manusia. 

5 Fasilitas ibadah Sekedar pelengkap Sekedar pelengkap Menjadi bagian yang 

menyatu dengan 

obyek pariwisata, 

ritual ibadah menjadi 

bagian paket hiburan 

6 Kuliner  Umum  Umum  Spesifik yang halal  

7 Relasi dengan 

masyarakat di 

lingkungan objek 

wisata 

Komplementer dan 

hanya untuk 

keuntungan materi 

Komplementer dan 

hanya untuk 

keuntungan materi 

Integrated, interaksi 

berdasar pada prinsip  

syariah 

8 Agenda 

perjalanan 

Setiap waktu Waktu-waktu 

tertentu 

Memperhatikan 

waktu shalat 

Sumber: Ngatawi Al Zaztrow dalam Hamzah dan Yudiana, 2015 

 

Perlu diketahui bahwa Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia dan 

MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara), memberikan pengaruh terhadap daya 

beli wisatawan Muslim. Sedangkan di Eropa Barat, meskipun pertumbuhan 

ekonomi tidak tinggi, banyak kalangan kelas menengah Muslim dari belahan 

dunia lain ingin mengeksplorasi tempat-tempat wisata baru. Berikut ini dapat 

dilihat tabel populasi dan daya beli masyarakat muslim. 
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Tabel 2.2: Populasi dan Daya Beli Masyarakat Muslim 

 

 

Berdasarkan data di atas, Malaysia mampu memanfaatkannya dalam 

meningkatkan wisatawan Muslim. Total estimasi wisatawan mancanegara Muslim 

ke Malaysia berdasarkan Islamic Tourism Malaysia tahun 2010 sebesar 5.817.571 

(24 %) dari total wisatawan mancanegara Malaysia sebesar 24.557.200 (Sofyan, 

2012:40) dan (CAP, 2006).  

 

Tabel 2.3: Sepuluh Negara Besar Tujuan OIC (Organization of Islamic Cooperation)  

dan Non-OIC Global Muslim Travel Index  (GMTI) 2015 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Indonesia sebagai negara 

dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, belum mampu menjadi negara  tujuan 

wisata bagi muslim traveller. Berikut contoh dari negara-negara yang menjadi 

destinasi bagi muslim traveller, yaitu antara lain: Malaysia, Turki, Uni Emirat 

Arab, Saudi Arabia, dan Qatar (Laporan Akhir Kemenpar, 2015). 

Walaupun kondisi wisata syariah Indonesia masih kalah dengan negara lain, 

tetapi Indonesia terus melakukan pembenahan yaitu dengan ditandai dengan salah 

satu cara memperkenalkan wisata halal di Indonesia kepada masyarakat dan dunia 

Internasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan 
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Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Global Halal Forum bertema 

Wonderful Indonesia as Moslem Friendly Destination pada 30 Oktober 2013 di 

JIExpo Kemayoran, Jakarta.  

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata halal 

mengingat sebagian besar penduduknya adalah Muslim dan adanya faktor 

pendukung seperti ketersediaan produk halal. Indonesia yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam, secara alami budayanya telah menjalankan 

kehidupan bermasyarakat yang Islami, sehingga di sebagian besar wilayahnya 

yang merupakan destinasi wisata telah ramah terhadap Muslim Traveller.  Terkait 

kebutuhan umat muslim dunia, dari 6,8 milyar lebih penduduk dunia, tercatat 

tidak kurang dari 1,57 milyar (23%) adalah muslim. Bahkan di Negara Indonesia, 

penganut Islam diperkirakan mencapai angka 203 juta jiwa (88,2%) dari jumlah 

penduduk. Hal ini merupakan potensi bagi pengembangan wisata syariah, 

misalnya dengan menciptakan paket-paket wisata halal. 

Berdasarkan Laporan Akhir tentang Kajian Pengembangan Wisata Syariah 

oleh Kementerian Pariwisata 2015 menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan 

pemerintah dalam mengembangkan wisata halal adalah mempersiapkan 13 

provinsi untuk menjadi destinasi wisata syariah, yaitu antara lain: Nusa Tenggara 

Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, 

Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, 

Sulawesi Selatan, dan Bali. Namun dari ke-13 provinsi tersebut yang dinyatakan 

siap, yaitu antara lain: Jakarta, Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, dan Jawa Timur (di 

dalamnya adalah Madura) (Laporan Akhir Kemenpar, 2015). 

Penilaian kesiapan destinasi wisata dilihat dari beberapa aspek utama 

pariwisata, yaitu antara lain:  

a. Produk 

Pengembangan produk harus berdasarkan kriteria umum dan standarisasi yang 

diterapkan untuk usaha pariwisata halal dan daya tarik. 

b. SDM dan Kelembagaan 

Kompetensi profesi insan pariwisata halal juga harus ditunjang dengan training 

dan pendidikan yang sesuai dengan sasaran standar kompetensi yang 

dibutuhkan wisatawan Muslim. 
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c. Promosi 

Bentuk promosi dan jalur pemasaran disesuaikan dengan perilaku wisatawan 

Muslim, World Islamic Tourism Mart (WITM), Arabian Travel Mart, Emirates 

Holiday World, Cresentrating.com, halaltrip.com, dsb. 

Meskipun konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar 

penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang di Indonesia 

dikarenakan fasilitasi, tidak mudah memastikan makanan halal, sertifikasi halal, 

dan promosi yang kurang.  Hal tersebut tampak dari hasil laporan lembaga riset 

dan pemeringkat industri pariwisata halal Crescentrating bersama MasterCard, 

Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015, Indonesia berada di urutan keenam 

tujuan wisata halal dunia, di bawah Malaysia dan Thailand. Crescentrating 

menilai Indonesia harus berusaha lebih keras jika ingin melangkahi Malaysia dan 

Thailand dalam mengembangkan wisata halal. Menurut pendiri dan CEO 

Crescentrating Fazal Bahardeen bahwa Indonesia belum begitu agresif dalam 

mempromosikan wisata halal seperti negara tetangga Malaysia dan Thailand. 

Indonesia juga belum mengintegrasikan promosi pariwisata halal ke dalam 

program pariwisata nasional, dan membuat paket khusus wisata halal. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini akan dipaparkan tentang beberapa penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumya yang mendukung dalam penelitian ini, yaitu 

antara lain: 

1 Laporan Akhir tentang Kajian Pengembangan Wisata Syariah oleh 

Kementerian Pariwisata 2015 menjelaskan bahwa terdapat enam pertanyaan 

untuk menguji kesiapan tarik wisata Aceh sebagai destinasi wisata syariah dari 

persepsi wisatawan yang berkunjung, diantaranya adalah berbagai produk 

seperti wisata belanja, kuliner, sightseeing, atraksi budaya, dll. Pertanyaan ini 

menempati urutan No. 2 dalam daftar pertanyaan tersebut. Selanjutnya, 

pertanyaan No. 2 sangat berkaitan dengan pertanyaan No. 3 tentang makanan 

dan minuman halal di destinasi wisata mudah diperoleh. 
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Gambar 2.1: Hasil Penelitian Terdahulu tentang Produk  

 

Berdasarkan gambar di atas dapat ditunjukkan bahwa skoring persepsi 

responden mengenai kondisi berbagai produk wisata belanja, kuliner, 

sightseeing, atraksi budaya di Aceh.  

 

Gambar 2.2: Hasil Penelitian Terdahulu tentang Makanan dan Minuman Halal 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat ditunjukkan bahwa persepsi responden 

mengenai kondisi makanan dan minumam halal mudah diperoleh di Aceh 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebanyak 42% menjawab 

Sangat Tidak Baik, 36% menjawab Baik, dan 16% persen menjawab Netral. 

Skoring jawaban pada pertanyaan pertama dengan menggunakan skala Likert 

menghasilkan nilai 411. 

2 Penelitian yang berjudul “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia” (2015) 

oleh Kurniawan Galang Widagdo menjelaskan tentang the study focuses on 

analysis of halal tourism market in the tourism and hospitality industries in 

Indonesia. Following this is a description of the recent phenomena of “Halal 

tourism” and “Islamic Hospitality” illustrated through selected examples 

from Muslim countries in the world, based on the demand and sharia 

compliance. The development of “Islamically oriented” standards is also 
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discussed giving rise to new concepts such as “Shariah-compliant,” which 

refers to Islamic consideration of being alcohol free, gambling free, and the 

availability of “Halal” food. Lastly, the study discusses future trends and 

challenges related to Halal tourism. 

3 Penelitian yang berjudul “Pariwisata Syariah: suatu Konsep Kepercayaan dan 

Nilai Budaya Lokal Di Daerah Pedalaman Pilubang, Payakumbuh, Sumatera 

Barat” (2017) oleh Mila Falma Masful menjelaskan tentang Sumatera Barat 

banyak dikunjungi wisatawan pada hari-hari besar seperti Idul Fitri, Natal dan 

Tahun Baru, yang mana wisatawan datang ke tempat-tempat wisata, seperti 

Pantai Padang dan Pulau Pasumpahan. Ada beberapa tempat wisata yang 

terkenal, yaitu Lembah Harau dan Pemandian Batang Tabik. Akan tetapi 

belakangan ini, sekitar lima tahun Desa Pilubang, sebuah desa kecil di 

Payakumbuh, menawarkan sesuatu yang berbeda dan menarik bagi para 

wisatawan, yakni perjalanan syariah. Konsep ini diyakini muncul dari nilai-

nilai Islam dan kearifan lokal yang dicampur menjadi suatu tujuan pariwisata. 

Dengan tidak menghilangkan esensi dari lokasi pariwisata yang sejatinya tidak 

Islami, tetapi sebenarnya dapat meningkatkan nilai jual dan ketertarikan bagi 

paket perjalanan pariwisata. Pilubang Resort sendiri menawarkan 

pemandangan alam yang indah dan eksotis, penduduk lokal yang ramah, serta 

situs budaya dengan aturan adat di dalamnya.    

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan tinjauan pustaka yang dipakai 

dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan kerangka berpikir di bawah ini. 

 

Gambar 2.3: Kerangka Berpikir 

 

Produk

Usaha Mikro Halal

Destinasi

Wisatawan Penyedia Wisata

Wisata Halal

Destinasi Produk



20 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, 

salah satu jenis dalam penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Sugiyono, 

2012:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif adalah suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata tertulis atau lisan yang pelaksanaannya terjadi secara alamiah atau 

natural. Sebagaimana tujuan dari jenis penelitian ini yaitu mengungkap fakta, 

keadaan, serta fenomena yang terjadi, maka penelitian inipun bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana penguatan produk usaha mikro halal sebagai daya tarik 

wisata halal Madura. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian fenomenologi. Penelitian dengan pendekatan fenomenologi merupakan 

strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat 

pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Peneliti memilih jenis 

penelitian fenomenologi karena peneliti ingin memahami dan mengungkapkan 

fenomena dalam penguatan produk usaha mikro halal sebagai daya tarik wisata 

halal Madura yang terjadi di lapangan secara alami, utuh, dan akurat, sehingga 

penelitian ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif 

melalui pendekatan fenomenologi. 

 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Peneliti merupakan alat pengumpul data utama sekaligus perencana, 

pelaksana pengumpul data, penganalisis, dan pada akhirnya yang melaporkan 

hasil penelitiannya. Peneliti melakukan wawancara dan observasi untuk 

mengetahui penguatan produk usaha mikro halal sebagai daya tarik wisata halal 

Madura. Oleh karena itu, kehadiran peneliti mutlak diperlukan untuk berhubungan 

langsung dengan informan di lapangan. Pada waktu mengumpulkan data di 
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lapangan, peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif 

kegiatan kemasyarakatan (Sugiyono, 2012:9). 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa penelitian ini akan dilaksanakan 

di wilayah Madura secara khusus yaitu studi kasus produk usaha mikro 

Kabupaten Pamekasan Madura. Hal ini dipilih oleh karena Kabupaten Pamekasan 

merupakan kabupaten yang berada di tengah-tengah antara 4 kabupaten di Pulau 

Madura (letak geografis). Selain itu, Kabupaten Pamekasan merupakan 

persinggahan sebelum menuju Kabupaten Sumenep yang lebih banyak memiliki 

pilihan tawaran objek wisata (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Pamekasan, 2017). 

 

3.4 Data Penelitian 

Adapun sumber data pada penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu 

sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari informan langsung yaitu wawancara yang diperoleh dari pelaku 

usaha mikro dan wisatawan. Untuk teknik pemilihan responden dengan 

menggunakan snowball sampling. Sementara sumber data sekunder merupakan 

sumber data pelengkap sebagai tambahan dari sumber data primer, seperti 

dokumen-dokumen dinas terkait, data tentang PAD, dsb yang dapat menambah 

kelengkapan informasi terkait dengan fokus kajian penelitian ini. 

Untuk mendapatkan data melalui sumber data baik yang primer maupun 

sekunder yang telah diuraikan di atas, peneliti menggunakan tiga instrumen dalam 

pengumpulan datanya, yaitu antara lain: 

a. Observasi; pengamatan terhadap objek penelitian. Karena penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif, maka objek penelitiannya adalah situasi sosial 

yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (place), pelaku (people), dan 

aktivitas (activity).  

b. Wawancara/Interview; dalam penelitian ini akan digunakan wawancara semi 

terstruktur karena model wawancara ini sangat memungkinkan untuk 

mendapatkan data yang lebih banyak dari yang diharapkan. Wawancara semi 
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terstruktur ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penguatan produk usaha 

mikro halal sebagai daya tarik wisata halal Madura. 

c. Dokumentasi; dalam penelitian dilakukan pada saat melakukan wawancara. 

Dengan menggunakan lembar wawancara, kamera, dan alat perekam. Untuk 

kamera dan alat perekam digunakan untuk merekam pada saat pelaksanaan 

wawancara dan hasilnya akan dijadikan sebagai bukti dan data dalam proses 

pelaporan hasil penelitian. 

 

3.5 Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2012:337-345) analisis data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman (1984) (dalam 

Sugiyono, 2012), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, 

data display, dan conclusion drawing/verification. Langkah-langkah analisis 

dalam penelitian ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. 

 
Gambar 3.1: Komponen dalam Analisis Data (Flow Model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diadopsi dari Miles and Huberman, 1984 (dalam Sugiyono, 2012:337) 
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Gambar 3.2: Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diadopsi dari Miles and Huberman, 1984 (dalam Sugiyono, 2012:338) 

 

Berdasarkan kedua gambar di atas, maka dapat dijelaskan bahwa: 

a. Reduksi Data; dalam penelitian ini reduksi data dilakukan untuk memfokuskan 

pada penguatan produk usaha mikro halal sebagai daya tarik wisata halal 

Madura. 

b. Penyajian Data; dalam penelitian ini penyajian data dilakukan untuk membuat 

uraian singkat untuk mempermudah pemahaman pada penguatan produk usaha 

mikro halal sebagai daya tarik wisata halal Madura. 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi; dalam penelitian ini penarikan kesimpulan/ 

verfikasi dilakukan untuk menarik kesimpulan/verifikasi agar konsisten antara 

tujuan penelitian dan temuan di lapangan pada penguatan produk usaha mikro 

halal sebagai daya tarik wisata halal Madura. 

 

3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Untuk mendapatkan hasil penelitian dengan interpretasi yang absah dari 

data yang berhasil dikumpulkan, dilakukan pengecekan atas keabsahan temuan 

dan interpretasi data sehingga diperoleh nilai nilai kebenaran. Untuk keperluan ini 

dilakukan uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas data. Uji kredibilitas 

menurut Lincoln dan Guba (1985) dan Patton (1984) (dalam Sugiyono, 2012), 

dilakukan dengan berbagai teknik. Dari tujuh teknik yang tersedia, digunakan 

lima teknik diantaranya, yaitu antara lain: (1) observasi secara mendalam atau 

terus menerus, (2) triangulasi sumber data dan metode pengumpulan data, (3) 

pengecekan anggota, (4) pengecekan oleh teman sejawat, serta (5) pelacakan 

kesesuaian hasil (kecukupan inferensial). 

Koleksi Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan/ 

Verifikasi 

Penyajian 

Data 
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Triangulasi dilakukan untuk memeriksa keabsahan temuan dengan 

memanfaatkan penggunaan berbagai sumber data, metode pengumpulan data, 

temuan penelitian terkait dan kesesuaian teori (Denzin dan Lincoln, 1994) (dalam 

Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, digunakan dua teknik triangulasi yaitu 

triangulasi sumber data dan triangulasi pengumpulan data. 

Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara, yaitu antara lain: (1) 

membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, (2) 

membandingkan ucapan informan di depan umum dan ucapan secara pribadi, (3) 

membandingkan ucapan informan tentang setting pada saat tertentu dan pada saat 

yang lain. Cara ini dilakukan untuk memeriksa derajat konsistensi pernyataan 

tentang halal ini dan pemaknaan mereka terhadap penguatan usaha mikro halal, 

serta (4) membandingkan perspektif informan satu dengan yang lain dalam level 

pengalaman yang berbeda tentang persoalan yang serupa. Perbandingan demikian 

juga dilakukan atas rekaman hasil wawancara dan isi dokumen tentang masalah 

yang sama. 

 

3.7 Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dijabarkan, yaitu 

antara lain: 

a. Tahap Persiapan Pengumpulan Data (Tahap Pendahuluan) 

Peneliti berusaha mencari informasi mengenai penguatan produk usaha mikro 

halal sebagai daya tarik wisata halal Madura. Di dalam tahapan ini, peneliti 

menyiapkan data yang berkenaan dengan produk usaha mikro, produk halal, 

wisata halal, dan penetapan lokasi penelitian. Selanjutnya, peneliti 

mengembangkan desain penelitian berdasarkan hasil pengamatan awal di 

lapangan berupa fenomena yang menarik untuk penelitian dengan 

mengembangkan fokus penelitian dan metode penelitian yang dirancang. 

b. Tahap Pengumpulan Data  

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara/interview semi 

terstruktur, serta dokumentasi. Pengumpulan data difokuskan pada informan di 

lokasi penelitian khususnya di Kabupaten Pamekasan Madura. 
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c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam tahap ini diupayakan dilakukan koleksi data yang selanjutnya dilakukan 

reduksi data. Kemudian, tahap analisis data yang dilakukan pada tahap ini, 

yaitu antara lain: 

 Reduksi data; merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

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

 Penyajian data; dalam penelitian kualitatif, bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.  

 Penarikan kesimpulan/verifikasi; kesimpulan awal yang yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil 

Dalam melengkapi data penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan pengumpulan data 

penelitian, dapat diambil lima produk usaha mikro unggulan Kabupaten 

Pamekasan Madura, yaitu antara lain: 

 
Tabel 4.1: Produk Unggulan Kabupaten Pamekasan Madura 

No. Nama Produk Nama Pelaku Usaha Mikro 

1 Teri Krispi (Teri Nasi) H. Rahman “Puspa Marna” dan H. Ibnu “Adi Putra” 

2 Petis PT. H.M.S Pamekasan dan PT. HSH Pamekasan 

3 Lorjuk Ibu Sian Camilan Madura “Nyaman” 

4 Kripik Tette Ibu Nur Hasanah  

5 Krupuk Tangguk Ibu Sunarsih 

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti dari Observasi dan Dinas Perdagangan, 2018 

 

Berikut ini merupakan hasil penelitian yang telah terdokumentasi, yaitu 

antara lain: 

a. Teri Krispi (Teri Nasi) (Dried Anchovy Fish) 

Produk ini merupakan produk unggulan dari Kabupaten Pamekasan (Dinas 

Perdagangan, 2018). Produk yang berbahan utama teri nasi (jenis teri dengan 

ukuran kecil, diketahui bahwa jenis teri ini memiliki protein yang cukup tinggi. 

Selain itu, jenis teri ini banyak ditemukan di sekitar perairan Kabupaten 

Pamekasan (Desa Padelegan, Kec, Pademawu), Kabupaten Sampang dan 

Sumenep (hanya sebagian perairan). Dengan jumlah bahan baku yang 

melimpah di sekitar perairan Desa Padelegan, Kec, Pademawu memotivasi 

para nelayan dan keluarga untuk mengembangkan varian produk teri nasi 

(tidak hanya dijual dalam bentuk teri nasi mentah), namun diinovasikan 

menjadi olahan teri krispi (Gambar 4.1). Setelah olahan teri krispi dikreasi, 

akan menambah nilai jual dan memperpanjang masa konsumsi teri tersebut. 

Inovasi ini juga dapat ditunjukkan dengan varian rasa dalam produk teri krispi 

(Gambar 4.2 dan 4.3). Mayoritas produk teri krispi diproduksi oleh usaha 

mikro rumahan dari para keluarga nelayan bagian pesisir di Desa Padelegan, 

Kec, Pademawu. Salah satu yang terbesar adalah milik usaha Pabrik Dharma 
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Laut yang berlokasi di Desa Padelegan, Kec, Pademawu, Kab. Pamekasan 

(Gambar 4.4). Pemilik dari usaha mikro berupa teri krispi ini adalah Bapak H. 

Rahman. Selain produk teri krispi sebagai produk unggulan yang diproduksi, 

Beliau juga memiliki berbagai produk unggulan, yaitu antara lain: teri nasi 

segar (kualitas ekspor Jepang), owner lesehan “Juko’ Tonoh”, dan aneka ikan 

laut (kualitas ekspor Jepang).  

 
Gambar 4.1: Produk Teri Krispi (Teri Nasi) (Dried Anchovy Fish) 

 
 

Gambar 4.2: Varian Produk Teri Krispi Rasa Balado Pedas 
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Gambar 4.3: Varian Produk Teri Krispi Rasa Balado Kacang 

 
 

Gambar 4.4: Pabrik Dharma Laut Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan 

 
 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan 

selama penelitian menunjukkan bahwa produk tersebut belum dilengkapi dengan 

label halal. Namun, hanya terlihat nama produk, nama pelaku usaha, komposisi 

bahan, masa konsumsi, serta kode produksi (P-IRT). Namun terdapat pelaku 

usaha mikro teri nasi yang juga menampilkan label halal, tetapi tidak secara resmi 

seperti yang terlihat pada Gambar 4.5. Terdapat juga produk teri krispi tanpa label 

produksi (dijual secara kosongan) seperti yang terlihat pada Gambar 4.6. 



29 
 

Gambar 4.5: Produk Teri Krispi dengan Label Halal 

 

 

Gambar 4.6: Produk Teri Krispi Tanpa Label Produksi 

  
 

b. Petis 

Produk ini merupakan produk olahan sari ikan, hampir di seluruh Indonesia 

sudah mengenal petis (Gambar 4.7). Lebih khususnya petis diproduksi oleh 

masyarakat pesisir, hal ini karena bahan utama petis adalah berasal dari ikan 

(hasil laut). Pada umumnya petis merupakan bahan tambahan dalam makanan 
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yang merupakan ciri khas Indonesia, secara khusus di Madura. Kita mengenal 

petis biasanya digunakan dalam bahan utama rujak yang merupakan ciri khas 

Madura.  

 

Gambar 4.7: Produk Petis Dengan Label Produksi 

  
 

Gambar 4.8: Produk Petis Tanpa Label Produksi 
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Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan 

selama penelitian menunjukkan bahwa produk tersebut belum dilengkapi dengan 

label halal. Pada Gambar 4.7 merupakan produk petis yang telah berkembang 

secara luas yang dilengkapi dengan label produksi yaitu produk petis dari PT. 

H.M.S Pamekasan dan PT. HSH Pamekasan. Walaupun sudah dilengkapi dengan 

label produksi, yang terlihat nama produk, nama pelaku usaha, komposisi bahan, 

masa konsumsi, keterangan Dep. Kes. RI, serta kode produksi (P-IRT). 

Sedangkan, masih banyak produk petis yang belum dilengkapi dengan label 

produksi (Gambar 4.8). Diketahui bahwa produk petis yang tidak dilengkapi 

dengan label produksi yang justru banyak beredar di kalangan masyarakat. Serta 

dijual bebas di seluruh pasar tradisional.  

c. Lorjuk (Kerang Bambu) (Razor Clam) 

Produk ini merupakan hasil laut yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi, 

dan memiliki kandungan gizi yang baik (Gambar 4.9). Pada umumnya hidup di 

perairan laut tenang di pesisir Pulau Madura dan pesisir utara Surabaya. Lorjuk 

berbentuk kecil panjang dan biasa di pantai berlumpur. Hewan kerang ini 

memiliki cangkang berwarna hijau kecoklatan dan bergaris-garis (sepintas 

mirip dengan bambu). Biasanya lorjuk diburu pada saat air laut surut. Bentuk 

lorjuk yang cukup kecil dan tingkat kesulitan dalam pengolahannya yang 

cukup rumit ditambah dengan ketersediaan lorjuk yang terbatas, membuat 

harga jual relatif mahal. Sehingga untuk menyiasati harga, biasanya pengrajin 

mengolah lorjuk menjadi bahan campuran produk rengginang, otok (Gambar 

4.10), kacang (Gambar 4.11), jagung, masakan campur (khas Kabupaten 

Pamekasan), serta petis. Kandungan gizi yang terdapat pada lorjuk, yaitu antara 

lain: vitamin B12, asam lemak omega3, magnesium, kalium, zat gizi mineral 

lainnya seperti zat besi, kalsium, iodium, fosfor, dan lain-lain. Pada umumnya 

lorjuk tersedia di toko oleh-oleh camilan. maupun supermarket. Observasi 

diambil di salah satu toko oleh-oleh di Kabupaten Pamekasan yaitu Camilan 

Madura “Nyaman” produksi Ibu Sian yang beralamatkan di Jalan Niaga No. 9 

Pamekasan (Gambar 4.12). 
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Gambar 4.9: Produk Lorjuk 

 

 

Gambar 4.10: Otok sebagai Produk Campuran Lorjuk 
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Gambar 4.11: Kacang sebagai Produk Campuran Lorjuk 

 

 
Gambar 4.12: Toko Camilan Madura “Nyaman” 
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Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan 

selama penelitian menunjukkan bahwa produk tersebut belum dilengkapi dengan 

label halal. Pada Gambar 4.9 merupakan produk lorjuk yang telah berkembang 

secara luas yang dilengkapi dengan label produksi yaitu produk lorjuk dari Toko 

Camilan Madura “Nyaman” produksi Ibu Sian. Walaupun sudah dilengkapi 

dengan label produksi, yang terlihat nama produk, nama pelaku usaha, komposisi 

bahan, masa konsumsi, keterangan Dep. Kes. RI, serta kode produksi (P-IRT).  

d. Kripik Tette 

Jenis produk ini merupakan kategori produk unggulan Kabupaten Pamekasan, 

berdasarkan data dan observasi yang dilakukan selama penelitian menjelaskan 

bahwa produk kripik tette (Gambar 4.13) hanya diproduksi oleh masyarakat 

Kabupaten Pamekasan. Pada dasarnya bahan baku utama dari produk kripik 

tette adalah singkong (tanaman pangan yang sangat familiar ditanam di 

Indonesia). Disebut dengan kripik tette karena cara pembuatannya di-tette 

sampii gepeng. Jika dilihat jenis produk kripik tette ini sangat sederhana dan 

dijual dengan harga yang sangat terjangkau (relatif murah). Biasanya dijual 

secara mudah di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan dengan 

kisaran harga (Rp. 10.000; sampai dengan 15.000 per 100 lembar kripik tette). 

Harga ini juga bervariasi tergantung pada kualitas kripik tette dari bahan baku 

utamanya yaitu singkong. Selain itu, produk kripik tette banyak diminati oleh 

masyarakat karena dapat dijadikan bahan pelengkap makanan (rasanya yang 

gurih sangat cocok dengan lidah masyarakat Indonesia secara umum, dan 

Madura secara khusus). Pada umumnya sangat familiar sebagai pelengkap 

rujak yang merupakan makanan tradisional Indonesia. Kecenderungan yang 

ada juga menunjukkan bahwa cara pembuatan produk kripik tette ini masih 

sangat tradisional, yaitu diproduksi oleh usaha keluarga, rumahan yang ada di 

pedesaan Kabupaten Pamekasan. Sehingga untuk penjualannya masih sangat 

tradisional, hanya beberapa yang dijual di pusat-pusat oleh-oleh Kabupaten 

Pamekasan Madura, seperti yang terlihat pada Gambar 4.13 dengan 

menggunakan kemasan. Sedangkan yang tersedia di pasar-pasar tradisional 

Kabupaten Pameksan Madura tanpa menggunakan kemasan seperti yang 

terlihat pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.13: Produk Kripik Tette 

 

 

Gambar 4.14: Produk Kripik Tette Tanpa Kemasan 

 
 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan 

selama penelitian menunjukkan bahwa produk tersebut belum dilengkapi dengan 

label halal. Pada Gambar 4.13 merupakan produk kripik tette yang telah 

berkembang secara luas yang dilengkapi dengan label produksi yaitu hanya 
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berupa nama produk dari kripik tette (sampel diambil dari Toko Camilan Madura 

“Nyaman” produksi Ibu Sian). Dapat dijelaskan bahwa produk kripik tette juga 

tidak dilengkapi dengan label produksi seperti produk-produk lain yang seperti 

yang dijual di toko tersebut. Hanya terlihat nama produk tanpa nama pelaku 

usaha, komposisi bahan, masa konsumsi, keterangan Dep. Kes. RI, serta kode 

produksi (P-IRT).  

e. Krupuk Tangguk 

Jenis produk ini merupakan kategori produk krupuk yang dapat dijadikan 

sebagai bahan pelengkap biasa disebut dengan krupuk tangguk (dalam Bahasa 

Indonesia, sedangkan dalam Bahasa Madura dikenal dengan sebutan kropok 

tangguk. Jika dilihat dari bahan baku pembuatan krupuk tangguk ini berasal 

dari tepung sagu, dengan proses pembuatan yang sangat sederhana dan 

tradisional. Produk krupuk tangguk ini tergolong jenis krupuk yang sangat 

melegenda di Kabupaten Pamekasan (dari 4 kabupaten di Pulau Madura, 

produk krupuk tangguk ini hanya dapat diproduksi di Kabupaten Pamekasan). 

Sedangkan, jika dilihat dari bentuk krupuk tangguk ini tergolong dalam ukuran 

yang besar dengan ukuran sebesar 40 cm x 80 cm. Hal ini berdasarkan pada 

filosofi dari penamaan produk krupuk tangguk ini yaitu kata “krupuk tangguk” 

berasal dari kata “tangguk” yang menunjuk pada topi besar yang digunakan 

oleh para petani ketika bekerja di sawah. Sehingga filososi tersebut yang secara 

turun-temurun dikenal dalam masyarakat Kabupaten Pamekasan. Dengan 

ukuran yang sangat besar membuat kesulitan dalam membawa jenis krupuk 

tangguk ini, sehingga pada umumnya krupuk yang biasa dijual di pasar-pasar 

tradisional di Kabupaten Pamekasan ini dipotong-potong ketika sudah ada 

pembelinya. Pada umumnya krupuk tangguk ini dimakan sebagai bahan 

pelengkap rujak maupun menggunakan sambal. 
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Gambar 4.15: Produk Krupuk Tangguk 

 

 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan 

selama penelitian menunjukkan bahwa produk tersebut belum dilengkapi dengan 

label halal. Pada Gambar 4.15 merupakan produk krupuk tangguk yang telah 

berkembang secara luas yang tidak dilengkapi dengan label produksi. Hal ini 

karena memang pada dasarnya krupuk tangguk ini sangat tradisional yang hanya 

dijual di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan pada uraian pada hasil dalam penelitian ini, maka uraian 

berikutnya adalah pembahasan yaitu dengan menjawab perumusan masalah 

“penguatan produk usaha mikro halal sebagai daya tarik wisata halal Madura 
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(studi kasus produk usaha mikro Kabupaten Pamekasan Madura) dengan studi 

fenomenologi”. Dengan mengambil sampel sebanyak 5 (lima) produk unggulan di 

Kabupaten Pamekasan Madura, yaitu antara lain:  

a. Teri Krispi (Teri Nasi) (Dried Anchovy Fish); 

b. Petis; 

c. Lorjuk Lorjuk (Kerang Bambu) (Razor Clam); 

d. Kripik Tette; serta 

e. Krupuk Tangguk. 

Secara garis besar menunjukkan bahwa produk unggulan Kabupaten Pamekasan 

tersebut tidak dilengkapi dengan label halal, yang tercantum hanya berupa label 

produksi, yaitu antara lain: nama produk, nama pelaku usaha, komposisi bahan, 

masa konsumsi, keterangan Dep. Kes. RI, serta kode produksi (P-IRT). Bahkan 

produk unggulan yang masih diproduksi secara tradisional tanpa dilengkapi 

dengan label produksi. Hal ini ditegaskan oleh responden sebagai penjual kripik 

tette dan krupuk tangguk di Pasar Tradisional (Pasar 17 Agustus dan Pasar 

Gurem), yaitu sebagai berikut: 

 

Ibu Nur Hasanah (Penjual Kripik Tette): 

“Untuk biasanya hanya dijual di pasar-pasar dengan harga Rp. 10.000-15.000 

per 100 lembar. Sedangkan untuk kehalalan, Insyaallah dari bahan baku dan 

proses produksi halal. Terkecuali jika mengurangi jumlah perhitungan pada saat 

transaksi pembelian” (Lihat Lampiran 3.4, 4.4, dan 5.7). 

 

Ibu Sunarsih (Penjual Krupuk Tangguk): 

“Kalau krupuk tangguk hampir tidak dijual di toko-toko, hanya yang menjual di 

pasar-pasar dan dijual jika pasaran. Harga berkisar Rp 10.000-14.000/lembar 

yang besar. Untuk melihat halal tidaknya, dipastikan halal dari bahan pembuat 

dan prosesnya. Tetapi, terkadang untuk transaksi penjulan biasanya menerapkan 

harga yang berbeda pada pembeli” (Lihat Lampiran 3.5, 4.5, dan 5.8) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenis 

produk kripik dan krupuk yang memiliki kecenderungan produk tradisional tidak 
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terdapat label halal. Hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah kecenderungan 

pada proses transaksi jual-beli terlihat ketakutan dalam kecurangan perhitungan 

dan penetapan harga yang berbeda-beda pada konsumen. Memang pada dasarnya 

jenis produk tersebut bersifat tradisional, harus tetap dilestarikan sehingga akan 

menjadi ciri khas dari Kabupaten Pamekasan dan menjadi daya tarik wisatawan 

yang pada saat ini bergeser melihat produk usaha mikro yang telah dilabeli halal. 

Hal ini sesuai dengan Laporan Akhir tentang Kajian Pengembangan Wisata 

Syariah oleh Kementerian Pariwisata 2015 menjelaskan bahwa terdapat enam 

pertanyaan untuk menguji kesiapan tarik wisata Aceh sebagai destinasi wisata 

syariah dari persepsi wisatawan yang berkunjung, diantaranya adalah berbagai 

produk seperti wisata belanja, kuliner, sightseeing, atraksi budaya, dll. 

Berikutnya untuk produk unggulan Kabupaten Pamekasan yang menempati 

urutan pertama yaitu Teri Krispi (Teri Nasi) (Dried Anchovy Fish) lebih fokus 

dengan label produksi, namun terdapat juga label halal (tidak resmi). Dapat 

ditunjukkan dengan hasil wawancara dari responden, yaitu sebagai berikut: 

 

H. Rahman (Pemilik Pabrik Dharma Laut): 

“Jika melihat dari jenis produk yang dijual merupakan kategori hasil laut halal, 

kemudian untuk proses produksi sudah diawasi dari proses produksi sampai 

pengemasan (kebersihan dan kehalalannya). Tetapi, memang label halal belum 

dicantumkan karena yang lebih familiar adalah label produksi sesuai anjuran 

dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun, jika nantinya produk teri 

krispi ini harus dilengkapi dengan label halal dipastikan siap melengkapinya. 

Selain menambah keyakinan dan kepercayaan terhadap produk kami, secara 

otomatis jumlah penjualan akan meningkat. Jika perlu untuk warung lesehan 

juko’ tonoh yang saya miliki akan diikutkan dalam proses sertifikasi halal di 

bidang kuliner. Di sisi lain, sebagai umat Islam tentang halal sangat dijaga 

karena ketika saya berpergian terkadang jika ke Bali juga masih mencari dan 

bertanya makanan halal atau tidak. Jadi halal harus disadarkan dalam segala 

bidang, tidak hanya bahan baku, proses produksi, tetapi transaksi yang dilakukan 

oleh pedagang harus jujur (karena saya sebagai pedagang)” (Lihat Lampiran 3.1, 

4.1, 5.1, 5.2, dan 5.3). 
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H. Ibnu (Produsen Teri Nasi “Adi Putra” dan Kades Padelegan, Kec. Pademawu): 

“Sebenarnya label halal yang dicantumkan hanya buatan sendiri tidak seperti 

yang ada pada produk-produk yang sudah memiliki nama dan terkenal. Karena 

dinilai usaha yang dirintis masih pemula dan bertujuan untuk meyakinkan 

pembeli untuk membeli produk yang saya jual. Tetapi untuk proses pembuatan 

yang dimulai dengan pemilihan jenis teri, pencucian, bumbu yang dicampurkan, 

proses pemasakan, sampai pada pengemasan sudah dijaga kebersihannya. 

Sehingga saya menjelaskan bahwa produk teri krispi yang diproduksi yaitu halal. 

Selanjutnya, sebagai Kepala Desa berkenaan dengan wisata halal yang kebetulan 

Desa Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan sangat dekat dengan salah 

satu objek wisata yaitu Pantai Jumiang yang berada di desa tetangga melihat 

bahwa untuk objek wisata pantai umumnya rawan dengan para pemuda-pemudi 

yang berkunjung (mayoritas belum ada ikatan pernikahan) Hal ini perlu 

diantisipasi oleh pengelola objek wisata dan masyarakat sekitar, terutama kepala 

desa yang bersangkutan harus turut bertanggung jawab atas tingkat wisata halal 

untuk kategori pantai. Selain itu, umumnya wisatawan yang datang berkunjung 

maupun pemudik yang hilir-mudik membawa oleh-oleh ketika kembali ke tempat 

perantauan. Misalnya, Desa Padelegan, Kec. Pademawu ini terletak di daerah 

pesisir yang kaya hasil laut. Tetapi, jika membawa oleh-oleh berupa hasil laut 

segar tidak akan tahan lama, sehingga teri krispi yang banyak diperoleh nelayan 

diinovasi dalam bentuk produk olahan teri krispi yang jauh lebih tahan lama. 

Nah, disini yang diperlukan label halal dalam produk olahan teri krispi ini untuk 

meyakinkan konsumen membeli” (Lihat Lampiran 3.2, 4.2, dan 5.4). 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenis 

produk teri krispi merupakan produk unggulan Kabupaten Pamekasan yang 

memiliki kecenderungan sudah diberikan inovasi mulai memperpanjang masa 

konsumsi, varian rasa, dan bentuk kemasan. Secara umum belum dilengkapi 

dengan label halal. Tetapi yang terlihat hanya berupa nama produk, nama pelaku 

usaha, komposisi bahan, masa konsumsi, serta kode produksi (P-IRT). Namun, 

sebenarnya masih terdapat beberapa pelaku usaha mikro teri nasi yang juga 

menampilkan label halal (tidak secara resmi). Berkenaan sebagai pelaku usaha 
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mikro dapat dijelaskan bahwa turut mendukung penguatan dalam produk usaha 

mikro halal, karena hal ini juga merupakan bentuk keyakinan dan kepercayaan 

konsumen untuk tertarik dan membeli produk yang telah dilengkapi dengan label 

halal. Selain itu, Beliau juga sebagai tokoh masyarakat dengan jabatan Kades 

Padelegan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan juga turut mendukung objek wisata 

yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Hal ini terlihat dalam petikan 

wawancara yang menjelaskan bahwa indikator halal pada dasarnya menunjuk 

tidak hanya pada suatu produk (bahan baku, proses produksi, pengemasan, 

distribusi, serta transaksi yang dilakukan), tetapi juga mengarah pada wisatawan 

(orang yang berkunjung) ke salah satu objek wisata harus memperhatikan tata 

krama. Biasanya, wisatawan khususnya pemuda-pemudi belum terikat pernikahan 

sebaiknya harus menjaga tata krama yang berlaku.  

Pernyataan di atas juga didukung oleh penelitian yang berjudul “Pariwisata 

Syariah: suatu Konsep Kepercayaan dan Nilai Budaya Lokal Di Daerah 

Pedalaman Pilubang, Payakumbuh, Sumatera Barat” (2017) oleh Mila Falma 

Masful menjelaskan tentang perjalanan syariah melalui objek wisata. Konsep ini 

diyakini muncul dari nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang dicampur menjadi 

suatu tujuan pariwisata. Dengan tidak menghilangkan esensi dari lokasi pariwisata 

yang sejatinya tidak Islami, tetapi sebenarnya dapat meningkatkan nilai jual dan 

ketertarikan bagi paket perjalanan pariwisata. Pilubang Resort sendiri 

menawarkan pemandangan alam yang indah dan eksotis, penduduk lokal yang 

ramah, serta situs budaya dengan aturan adat di dalamnya. 

Berikutnya adalah lorjuk dan petis yang merupakan produk unggulan 

Kabupaten Pamekasan produk teri krispi. Untuk produk ini juga belum dilengkapi 

dengan label halal, namun hanya label produksi yang tercantum, yaitu antara lain: 

hanya terlihat nama produk, nama pelaku usaha, komposisi bahan, masa 

konsumsi, keterangan Dep. Kes. RI, serta kode produksi (P-IRT). Dapat 

ditunjukkan dengan hasil wawancara dari responden, yaitu sebagai berikut: 

 

Mbak Wiwin (Kasir di Toko Camilan Madura “Nyaman): 

“Untuk produk yang dijual di toko Camilan Madura “Nyaman” pemilik Ibu Sian 

di Jalan Niaga No. 9 Pamekasan ini mencapai kurang lebih 37 macam produk. 
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Dapat dilihat mulai dari aneka kripik, krupuk, kacang, kue, petis, dan minuman 

rata-rata merupakan khas Kabupaten Pamekasan dan Madura secara umum. 

Produk yang paling laris adalah jenis produk berupa kripik dan krupuk, baik 

yang berasal dari Kabupaten Pamekasan dan Sumenep yang banyak diburu oleh 

konsumen. Jika berkenaan dengan label produksi, mayoritas sudah dilengkapi di 

toko Camilan Madura “Nyaman”. Berbeda hal dengan label halal yang secara 

umum tidak  tercantum dalam kemasan produk. Karena memang produk yang 

dijual ini merupakan usaha mikro dan rumahan. Tetapi jika harus mencantumkan 

label halal, nantinya toko kami akan melengkapi sesuai aturan, kaidah dalam 

Agama Islam, dan agar omzet penjualan toko dapat meningkat” (Lihat Lampiran 

3.3, 4.3, 5.5, dan 5.6) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenis 

produk lorjuk (kerang bambu) (Razor Clam) dan petis merupakan produk 

unggulan Kabupaten Pamekasan yang memiliki kecenderungan sudah diberikan 

inovasi untuk produk lorjuk (kerang bambu) (Razor Clam), misalnya dicampurkan 

dengan otok, kacang, rengginang, masakan campur, dsb. Sedangkan, untuk petis 

dapat divariasi dengan bahan baku yang digunakan, bisa berasal dari lorjuk, ikan 

tuna, dsb. Secara umum belum dilengkapi dengan label halal, tetapi yang terlihat 

hanya berupa nama produk, nama pelaku usaha, komposisi bahan, masa 

konsumsi, serta kode produksi (P-IRT). Jika diharuskan mencantumkan label, 

pihak toko akan mematuhi aturan tersebut karena pada akhirnya mampu 

memberikan nilai tambah, kaidah dalam Agama Islam, dan peningkatan pada 

omzet penjualan produk. 

Hal ini selaras dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pasar Pariwisata 

Halal Indonesia” (2015) oleh Kurniawan Galang Widagdo menjelaskan tentang 

The development of “Islamically oriented” standards is also discussed giving rise 

to new concepts such as “Shariah-compliant,” which refers to Islamic 

consideration of being alcohol free, gambling free, and the availability of 

“Halal” food. Lastly, the study discusses future trends and challenges related to 

Halal tourism. 
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Berdasarkan serangkaian kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi 

yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian, maka dapat disimpulkan 

bahwa penguatan produk usaha mikro halal sebagai daya tarik wisata halal 

Madura (studi kasus produk usaha mikro Kabupaten Pamekasan Madura) dengan 

studi fenomenologi sangat dibutuhkan. Dimulai dari produk usaha mikro 

unggulan sampai produk yang sifatnya tradisional. Untuk jenis produk usaha 

mikro unggulan lebih mudah diinovasi dan dikembangkan. Berbeda jauh dengan 

produk tradisional, kecenderungan yang timbul adalah proses produksi masih 

mempertahankan cara-cara yang sederhana. Hal ini berbeda dengan produk usaha 

mikro unggulan yang memiliki prospek lebih baik dan mampu menarik minat 

dalam wisata halal secara khusus di Kabupaten Pamekasan dan Madura secara 

umum. Diketahui bahwa Madura cukup tersohor dengan suguhan objek-objek 

wisata religi, yang secara mendasar berkaitan erat dengan wisata halal. Misalnya 

produk teri krispi, petis, dan lorjuk (mayoritas bahan baku berasal dari hasil laut). 

Selain itu, aspek kehalalan yang dimaksud dalam cakupan produk unggulan 

Kabupaten Pamekasan Madura tidak hanya berpatokan pada bahan baku yang 

dipakai (sudah sesuai dengan kehalalan dalam anjuran Islam). Tetapi, lebih 

mendalam lagi makna halal yang dimaksud dapat meliputi indikator-indikator, 

yaitu antara lain: peralatan dan penyimpanan, proses produksi, pendistribusian 

dan penyajian, serta pengawasan (MUI, 2015). Jika indikator tersebut mampu 

dipenuhi, akan menambah kepercayaan dan keyakinan konsumen yang 

berkunjung ke Pulau Madura secara umum dan sekedar singgah di Kabupaten 

Pamekasn untuk tertarik dan membeli produk usaha mikro yang telah dilabelisasi 

halal. Pada akhirnya mampu meningkatkan omzet penjualan produsen dan 

perekonomian keluarga. Capaian berikutnya juga mampu memenuhi ajaran Islam 

yang menuntut umatnya untuk lebih intens dengan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan kehalalan.  

Untuk produk usaha mikro yang sifatnya lebih tradisional, aspek kehalalan 

lebih mengarahkan pada indikator transaksi jual beli yang dilakukan. 

Kecenderungan yang ada terdapat unsur kecurangan yang dilakukan oleh penjual 

(misalnya dalam hal mengurangi takaran, jumlah, serta kualitas), hal ini tidak 

diperkenankan dalam Islam yang menuntut lebih intens tentang kehalalan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa penguatan produk usaha mikro halal sebagai daya tarik wisata halal 

Madura (studi kasus produk usaha mikro Kabupaten Pamekasan Madura) dengan 

studi fenomenologi sangat dibutuhkan. Dimulai dari produk usaha mikro 

unggulan sampai produk yang sifatnya tradisional. Untuk jenis produk usaha 

mikro unggulan lebih mudah diinovasi dan dikembangkan. Berbeda jauh dengan 

produk tradisional, kecenderungan yang timbul adalah proses produksi masih 

mempertahankan cara-cara yang sederhana. Hal ini berbeda dengan produk usaha 

mikro unggulan yang memiliki prospek lebih baik dan mampu menarik minat 

dalam wisata halal secara khusus di Kabupaten Pamekasan dan Madura secara 

umum. Diketahui bahwa Madura cukup tersohor dengan suguhan objek-objek 

wisata religi, yang secara mendasar berkaitan erat dengan wisata halal. Misalnya 

produk teri krispi, petis, dan lorjuk (mayoritas bahan baku berasal dari hasil laut). 

Untuk produk usaha mikro yang sifatnya lebih tradisional, aspek kehalalan 

lebih mengarahkan pada indikator transaksi jual beli yang dilakukan. 

Kecenderungan yang ada terdapat unsur kecurangan yang dilakukan oleh penjual 

(misalnya dalam hal mengurangi takaran, jumlah, serta kualitas). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan bahwa dengan 

penguatan produk usaha mikro halal nantinya diharapkan dapat menjadi daya tarik 

wisatawan yang berkunjung ke wilayah Madura secara umum dan Kabupaten 

Pamekasan secara khusus. Dengan demikian, menuntut peran dari dinas-dinas 

pemerintah di daerah terkait (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) lebih 

memperhatikan penguatan produk usaha mikro untuk memperoleh kemudahan 

labelisasi halal. Selain itu, pelaku usaha mikro lebih intens atas pelabelan halal 

yang secara mendasar sangat berperan penting di masa kompetitif pariwisata. 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana pandangan Ibu tentang halal dalam Islam? 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana pandangan Ibu tentang produk usaha mikro halal? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana pandangan Ibu tentang penguatan produk usaha mikro halal sebagai 

daya tarik wisata halal Madura (studi kasus produk usaha mikro Kabupaten 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Nama   :  

Alamat  : 
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1. Bagaimana deskripsi produk yang Ibu produksi? 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana pandangan Ibu tentang halal dalam Islam? 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana pandangan Ibu tentang produk usaha mikro halal? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana pandangan Ibu tentang penguatan produk usaha mikro halal sebagai 

daya tarik wisata halal Madura (studi kasus produk usaha mikro Kabupaten 

Pamekasan Madura)? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………… 

 

 













60 
 

Lampiran 5 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
Lampiran 5.1: Suasana Pabrik Dharma Laut 

 
 

Lampiran 5.2: Tahap Pengemasan Di Pabrik Dharma Laut 

 
 

 

 



61 
 

 
 

Lampiran 5.3: Wawancara dengan H. Rahman (Pemilik Pabrik Dharma Laut) 

 
 

Lampiran 5.4: Wawancara dengan H. Ibnu  

(Produsen Teri Nasi “Adi Putra” dan Kepala Desa Padelegan Kec. Pademawu) 

 
 

 

 

 



62 
 

 
 

Lampiran 5.5: Toko Camilan Khas Madura “Nyaman” 

 
 

Lampiran 5.6: Wawancara dengan Mbak Wiwin Kasir Di Toko Camilan Madura “Nyaman”  

 



63 
 

 
 

Lampiran 5.7: Wawancara dengan Ibu Nur Hasanah (Penjual Kripik Tette) 

 
 

Lampiran 5.8: Wawancara dengan Ibu Sunarsih (Penjual Krupuk Tangguk) 

 
 








	1.Halaman Sampul
	2.Halaman Pengesahan
	3.Abstrak
	4.Prakata
	5.Daftar Isi
	6.Daftar Tabel
	7.Daftar Gambar
	8A.Bab I
	8B.Bab II
	9.Bab III
	10.Bab IV
	11.Bab V
	12.Daftar Pustaka
	13.Lampiran Biodata Peneliti
	14.Lampiran Biaya Penelitian
	15.Lampiran Instrumen Penelitian
	16.Lampiran Hasil Wawancara
	Scan-309
	Scan-310
	Scan-311
	Scan-312
	Scan-313

	17.Lampiran Dokumentasi Penelitian
	18.Lampiran Surat-surat Penelitian
	Scan-314
	Scan-315
	Scan-316




