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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kota solo sebagai salah satu kota kuliner mempunyai banyak ragam dan jenis 

jajanan dan hidangan yang ditawarkan. Salah satu diantaranya adalah “Sate Jamu” 

yang berbahan dasar daging anjing. Istilah Sengsu untuk warung-warung yang 

menjual sate yang berbahan dasar Sate Anjing juga menjadi nama yang banyak 

ditemukan jika kita berjalan-jalan ke daerah Yogyakarta. Perihal mengapa dinamakan 

sate Jamu menurut informasi umum yang kami dapatkan, konon karena diyakini oleh 

sebagian orang bahwa racikan sate dari daging anjing tersebut bisa digunakan sebagai 

jamu atau obat tradisional untuk penyakit kulit (gatal-gatal).  

 Mengenai kebenaran dari keyakinan sebagian orang tersebut kami tidak tahu 

persis, tetapi begitulah kira-kira asal-usul penamaan Sate Jamu. Karena penamaannya 

yang “Sate Jamu” itulah tersebut pulalah kadang menyebabkan orang yang tidak tahu 

„terjebak‟. Beberapa kasus calon konsumen yang urung menikmati sate jamu gara-

gara mengetahui bahan dasarnya daging anjing pernah terjadi. 

 Biasanya calon konsumen yang tidak tahu adalah mereka yang berasal dari 

luar Kota Solo, wisatawan atau orang yang sekedar singgah. Umumnya calon 

konsumen yang tidak tahu-menahu perihal Sate Jamu mendatangi warung Sate Jamu 

sekedar ingin mencicipi hidangan kuliner yang sekaligus bermanfaat bagi kesehatan 

karena di dalam namanya terdapat kosakata „jamu‟ yang sekilas mengarah kepada 

konotasi kesehatan, namun setelah mengetahui bahwa penamaan Sate Jamu adalah 

substansi yangb berbeda maka ada yang langsung mengurungkan niatnya.  

 Umumnya para calon konsumen tidak  jadi menikmati sate jamu karena alasan 

agama (diharamkan) ataupun karena daging anjing bukan hidangan yang 

populer/umum di tempat asal mereka. Di dalam laporan ini akan disajikan mengenai 

fenomena sate gu-guk atau sate jamu yang ada di Daerah Solo khususnya yang ada di 

Kecamatan Laweyan. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Dimana sajakah persebaran warung sate/rica-rica guk-guk yang ada di kecamatan 

laweyan ? 

2. Bagaimana hukum mengkonsumsi sate/rica-rica guk-guk jika dilihat dari sudut 

pandang agama? 

3. Bagaimana proses pengolahan daging guk-guk agar menjadi hidangan seperti 

sate dan rica-rica ? 

4. Apa yang menjadi daya tarik konsumen sate/rica-rica daging guk-guk? 

5. Bagaimana karakteristik konsumen sate/rica-rica daging guk-guk? 

6. Fenomena apa yang muncul akibat keberadaan sate/rica-rica daging guk-guk 

yang ada di daerah Solo? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah: 

1. Mengetahui dimana saja persebaran warung sate/rica-rica guk-guk yang ada di 

kecamatan laweyan. 

2. Mengetahui hukum mengkonsumsi sate/rica-rica guk-guk jika dilihat dari sudut 

pandang agama 

3. Mengetahui proses pengolahan daging guk-guk agar menjadi hidangan seperti 

sate dan rica-rica 

4. Mengetahui daya tarik konsumen sate/rica-rica daging guk-guk 

5. Mengetahui karakteristik konsumen sate/rica-rica daging guk-guk 

 

D. Manfaat Penulisan 

a. Manfaat Toritis  

1. Makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca 

2. Sebagai dasar penyusunan makalah berikutnya 
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b. Manfaat Praktis 

 Memberikan informasi mengenai persebaran warung sate/rica-rica guk-guk di 

Kecamatan Laweyan, hukum mengkonsumsi sate/rica-rica guk-guk jika dilihat dari 

sudut pandang agama, proses pengolahan daging guk-guk agar menjadi hidangan 

seperti sate dan rica-rica, daya tarik konsumen sate/rica-rica daging guk-guk, dan 

karakteristik konsumen sate/rica-rica daging guk-guk. 

 

E. Metodologi Penelitian 

a.) Sasaran penelitian dan lokasi penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah warung-warung yang menjajakan hidangan yang 

berasal dari daging anjing seperti sate dan rica-rica. Sedangkan sasaran 

pendukungnya adalah konsumen yang membeli hidangan tersebut. Adapun lokasi 

penelitian bearda di Kecamatan Laweyan, Solo. 

 

b.) Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan selama ± 3 minggu terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2011.  

Tabel Jadwal Penelitian 

No Jadwal Penelitian Minggu I Minggu II Minggu III 

1 Persiapan data X   

2 Pengumpulan data  X  

3 Analisa Data   X 

4 Penyusunan Data   X 

 

 Teknik Pengumpulan Data 

Ada bermacam-macam metode untuk mengumpulkan data dan dalam suatu 

penelitian yaitu metode dokomentasi, observasi, wawancara, angket, test, dan 

sebagainya. 
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Dalam penelitian ini data diperoleh melalui metode: 

1. Metode Wawancara 

 Yaitu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang terfokus kepada permasalahan yang akan dibahas dan menggunakan 

bantuan pedoman wawancara. Tehnik ini digunakan untuk mendapatkan data yang 

cukup akurat. 

2. Metode dokumentasi 

 Yaitu cara mengumpulkan data dengan cara menggunakan berbagai literature, 

surat kabar, majalah serta data-data yang diambil dari internet. 

3. Metode angket  

 Yaitu cara mengumpulkan data dengan cara menyebarkan angket kepada para 

subyek yang akan dijadikan  sasaran penelitian. Tujuannya untuk menguatkan data 

yang diperoleh dari hasil wawancara. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. PERSEBARAN SATE GUGUK DI KECAMATAN LAWEYAN 

 

Gambar Peta Administrasi Kecamatan Laweyan 

 Dalam observasi persebaran warung Guk-Guk di Kecamatan Laweyan, 

Surakarta yang di lakukan pada tanggal 17 Oktober 2011 mulai dari jam 15.00 

sampai 21.00 WIB kegiatan yang kami lakukan adalah: 

 Melakukan survey tempat atau warung-warung 

 Mengeplot dan mememukan sepuluh titik persebaran sate guk-guk 

 Interview 

 Pengambilan gambar (dari proses awal sampai sate guk-guk siap disajikan) 

Berikut ini beberapa warung sate guk-guk yang ada di Kecamatan Laweyan: 
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1.) Warung 1 

Sate guk-guk rica-rica Adipura (depan Solo Pos) 

( Warung Sate Guk-guk Bu Nina ) 

 

Gambar  Warung Sate Guk – Guk Ibu Nina 

 Warung sate guk – guk Bu Nina terletak pada titik 151. Lokasi warung ini 

yaitu terletak pada 49 M 0475598 UTM 9165798 dengan ketinggian 121 meter. Ibu 

Nina berasal dari Medan, Sumatra Selatan. Beliau berumur 40 – 45 tahun dan 

menganut agama Kristen.   

 Lama berjualan sate guk – guk di daerah ini yaitu sekitar 20 tahun. Modal 

awal yang digunakan dalam usaha warung sate ini besar dengan omset penjualan 

tidak menentu. Rata – rata penghasilan yang didapatkan dari penjualan sate guk – guk 

ini yaatu berkisar antara Rp 75.000,00 – Rp 100.000,00. Warung ini membeli daging 

anjing dengan harga Rp 20.000,00/kg. Dalam satu hari warung Bu Nina 

menghabiskan daging sebesar 5 – 10 kg. 
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 Menu makanan yang tersedia di warung ini yaitu: es teh, nasi, sate, rica – rica. 

Di warung Bu Nina ini satu porsinya dijual dengan harga Rp 13.000,00. Untuk 

memenuhi kebutuhan berjualan sate guk – guk sehari – harinya warung ini 

mendapatkan  daging dari distributor di kampung – kampung. 

 Pembeli yang terdapat pada warung Bu Nina ini memiliki karakteristik yaitu:  

 Kebanyakan laki-laki yang berumur antara  ± 30-40 tahun 

 Agamanya Kristen 

 Pekerjaan Swasta (kaya) 

 Kalangan menengah atas 

2.) Warung 2 

(Teh Gardu Rica-rica Guk-guk) 

(Om Brew ,Jajar Depan USAHID) 

 

Gambar  Warung Om Brew ,Jajar Depan USAHID 

 Warung guk – guk kedua yang diobservasi yaitu terletak pada titik 151. Nama 

warung yang diobservasi yaitu Teh Gardoe Rica – rica Guguk Om Brew. Warung ini 

terletak pada lokasi 49 M 0476403 UTM 9165496 dengan ketinggian 117 meter. 

Nama penjual warung guk – guk ini yaitu Bu Brew. 
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3.) Warung 3 

Sate guk-guk rica-rica Bu Sri atau Bapak Tukino 

(Depan Samsat Jajar Sukoharjo) 

 Warung sate yang ketiga yaitu warung sate guk – guk rica – rica Bu Sri atau 

Bapak Tukino yang terletak di depan Samsat Jajar Sukoharjo. Warung ini terletak 

pada titik 153 dengan lokasi 49 M 0475598 UTM 9165798 dengan ketinggian 117 

meter. Nama penjual warung ini yaitu Bapak Tukino. Beliau menganut agama Islam 

dan berumur antara 50 – 60 tahun. Bapak Tukino baru membuka usaha ini selama 

satu tahun. Modal yang digunakan untuk membuka warung ini besar dengan omset 

yang tidak menentu dan pernah mengalami jatuh bangun. 

 Menu yang disediakan di warung Bapak Tukino ini yaitu: sate dan rica – rica 

guk – guk. Penjualan puncak pada warung ini tidak menentu bergantung pada 

permintaan. Warung ini termasuk dalam kategori warung menengah kebawah. Hal 

tersebut dapat dilihat dari pembeli yang dating di warung tersebut. Pembeli yang 

dating di warung Bapak Tukino ini kebanyakan laki – laki yang beruumur kisaran 

antara 50 – 60 tahun. 

4.) Warung 4 

 Warung Rica – Rica Guk – Guk Pak Bagong 

 Warung keempat berada pada titik 154 dengan lokasi 49 M 0476735 UTM 

9164243 dengan ketinggian 116 meter. Warung ini terletak di sebelah timur Solo 

Square.  

 

Gambar  Warung Rica – Rica Guk – Guk Pak Bagong 
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5.) Warung 5 

Rica-rica Guk-Guk Pak Yo Purwosari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Warung Guk – Guk Pak Yo 

 Warung rica – rica guk – guk Pak Yo ini berada pada daerah Purwosari 

dengan ketinggian 155. Observasi yang dilakukan pada warung ini yaitu pada tanggal 

17 Oktober 2011 pada pukul 06:23:31 PM. Lokasi warung Pak Yo yaitu 49 M 

0477560 UTM 9164056 dengan ketinggian 117 meter. Letak warung ini berada di 

depan Indosat Purwosari. 

 Mayoritas pembeli di warung ini yaitu orang Chinese. Di warung Pak Yo ini 

pembeli yang dating relative cukup banyak. Modal dalam mendirikan warung ini 

besar dangan omset yang tidak menentu. Untuk mencukupi kebutuhan daging di 

warung ini, Bapak Yo mendapatkan daging dari pemasok. Menu yang terdapat pada 

warung ini yaitu rica – rica guk – guk. Penghasilan perhari di warung Pak Yo ini 

tidak menentu. Salah satu pembeli di warung ini yang berhasil kami wawancarai yaitu 

menganut agama Tionghoa. Beliau berumur antara 20 – 40 tahun.   

6.) Warung 6 

 Warung 6 ini berada pada titik 156 dengan lokasi 49 M 0476797 UTM 

9163393 dan ketinggian 116 meter. Nama warung 6 yaitu Gardu Rica – rica guk – 

guk Pak Wito Pasar  Jongke. 
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7.) Warung 7 

Sate Jamu Mas Dwi Pajang 

 

  Gambar  Warung Sate Jamu Mas Dwi Pajang 

 Warung Sate Jamu Mas Dwi Pajang terletak pada lokasi 49 M 0476150 UTM 

9162937 dengan titik 157 dan ketinggian 118 meter. Observasi di warung ini 

dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2011 pada pukul 06:49:49 PM. Menu yang 

tersedia di warung ini yaitu sate, tongseng, dan rica – rica. Di warung ini jumlah 

pembeli yang tidak begitu ramai. 

8.) Warung 8 

Rica-rica sate jamu Pak Dodo 

 

 Gambar Warung Sate Rica-rica sate jamu Pak Dodo 
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 Warung 8 ini terletak pada lokasi 49 M 0476165 UTM 9163046 dengan 

ketinggian 115 meter. Pada warung ini observasi dilakukan pada tanggal 17 Oktober 

2011 pada pukul 06:57:38 PM. Nama warung ini yaitu Rica-rica sate jamu Pak Dodo. 

9.) Warung 9 

 Observasi yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2011 pada pukul 07:30:11 

PM. Warung 9 berada di titik 159 dengan lokasi 49 M 0476927 UTM 9163412 

dengan ketinggian 114 meter. Warung ini berada di depan Pasar Jongke dekat 

jembatan. Warung ini buka pada pukul 12.00 – 15.00 WIB. 

10.) Warung 10 

 Gardu Rica – Rica Guk – Guk Pak Joko, Kadipolo. 

 

 Gambar Warung Gardu Rica – Rica Guk – Guk Pak Joko, Kadipolo. 

  Pada warung 10 ini observasi dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2011 

pada pukul 07:48:09 PM. Lokasi warung ini yaitu berada pada 49 M 047 9622 UTM 

9162960 dengan ketinggian 111 meter. Warung gardu rica – rica iwak guk – guk Pak 

Joko. Warung ini berada di depan Pasar Kembang. Penjual di warung ini yaitu 

keturunan orang China. Seperti warung – warung yang sebelumnya modal awal untuk 

mendirikan warung ini juga besar. Namun omset yang didapatkan juga besar. 
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 Menu yang tersedia di warung ini yaitu: rica – rica, tongseng, dan sate. 

Berbeda dari warung – warung sebelumnya yang mendapatkan daging anjing dari 

pemasok, warung ini mendapatkan daging anjing dengan cara menyembelih sendiri. 

Warung ini mendapatkan omset yang besar karena tempat atau lokasi warung ini 

cukup strategis sehingga pembeli yang datang kewarung ini relative banyak. 

 Dari data – data warung tersebut diatas maka dapat dipetakan menjadi sebuah 

peta persebaran warung sate guk – guk di Kecamatan Laweyan. 

 

Gambar Persebaran Warung Sate Guk – Guk di Kecamatan Laweyan 
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B. PROSES PENGOLAHAN SATE GU-GUK SAMPAI SIAP 

DIHIDANGKAN 

 Proses pengolahan sate atau rica gu-guk tidak berbeda jauh dengan sate 

kambing pada umumnya. Yang membedakan antara kedua jenis makanan ini terletak 

pada saat proses pembunuhan hewannya saja. Jika kambing umumnya dibunuh 

dengan cara disembelih ( atau dipotong lehernya) dan diiringi dengan bacaan doa 

apabila yang menyembelih adalah orang yang beragama Islam, lain halnya dengan 

pembunuhan anjing yang menjadi bahan dasar sate gu-guk atau sate jamu. 

 Untuk lebih jelasnya, berikut ini proses pengolahan sate gu-guk dari mulai 

proses pembunuhan hewan sampai dengan sate gu-guk siap di hidangkan: 

1.PROSES PEMBUNUHAN HEWAN  

 Tentunya untuk membuat suatu sajian makanan yang bahan utamanya adalah 

daging hewan hal yang pertama dilakukan adalah membunuh hewan tersebut sampai 

mati. Pada umumnya, proses pembunuhan hewan ini menggunakan sutu cara yang 

biasanya disebut dengan proses penyembelihan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar anjing-anjing yang akan digunakan untuk membuat sate guguk 

Tetapi lain halnya dengan sate gu-guk, anjing-anjing yang telah dipersiapakan 

untuk membuat sate gu-guk dibunuh bukan dengan cara disembelih. Ada beberapa 

cara yang dilakukan untuk membunuh anjing-anjing tersebut, diantaranya: 
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1. Dengan cara dipukul-pukul 

 Pada cara ini, dimasukan kedalam karung, kemudian di pukul-pukul sampasi 

benar-banar mati ( ini merupakan cara lama). Sedangkan cara yang baru adalah 

dengan cara ditenggelamkan atau dipukul-pukul. 

2. Dengan cara ditenggelamkan dalam air. 

Pada cara ini, anjing-anjing dibunuh dengan menenggelamkannya pada 

kubangan air seperti  di sungai.  

3. Dengan cara digantung dengan tali 

Pada cara ini, anjing dengan seutas tali  pada lehernya kemudian digan 

tungkan sampai mati atau seperti orang gantung diri. Cara ini merupakan cara yang 

paling baru. 

Ketiga metode ini digunakan karena adanya suatu alasan. Alasan  mengapa 

daging anjing dibunuh dengan cara seperti ini dan tidak disembelih karena beberapa 

sebab, diantaranya. 

Jika disembelih maka darah anjing akan langsung keluar sehingga akan 

menyebabkan warna daging tampak putih dan terlihat tidak fresh atau segar. Namun 

jika anjing tidak dibunuh dengan cara tidak disembelih maka darah dalam tubuhnya 

tidak banyak kerluar, sehingga daging akan terlihat segar karena kandungan darah  

didaging masih ada.  

2. TAHAP PENGKULITAN DAGING ANJING 

 Tahap kedua setelah anjing-anjing tersebut mati adalah tahapan dimana 

anjing-anjing dikuliti atau dalam istilah Jawanya dikropok. Proses ini bertujuan untuk 

menghilangkan bulu-bulu yang menempel pada tubuh anjing. 

 

 

 

 

Gambar anjing-anjing yang telah dikuliti 
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 Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengkuliti atau menghilangkan 

bulu-bulu pada anjing yang pertama adalah dengan meyiramnya dengan air panas 

kemudian setelah itu dilakukan proses pengerokan menggunakan benda tajam untuk 

menghilangkan bulu-bulunya. 

Langkah lain yang dapat dilakukan  untuk menghilangkan bulu-bulu anjing 

adalah dengan cara mebakar bulu-bulunya dengan api atau dikenal dengan istilah 

dikromos. 

3. PROSES MEMASAK DAGING ANJING 

Setelah anjing-anjing tersebut selesai dikuliti proses selanjutnya adalah 

memotong daging anjing tersebut ke bentuk yang lebih kecil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar daging anjing yang telah dicincang-cincang 

Apabila daging-daging tersebut sudah menjadi bagian yang kecil-kecil daging 

tersebut akan diolah dan dibumbui sesuai dengan sajian yang diinginkan, apakah akan 

diolah menjadi sate,rica-rica, ataupun kedalam bentuk lainnya seperti tongseng. 

 Jika akan dibuat sate prosesnya sama dengan pembuatan sate pada umumnya 

yaitu ditusuk-tusuk kemudian dibakar. Sedangkan apabila akan dibuat menjadi rica 

daging-daging tersebut dibumbui dengan bumbu rempah-rempah. Seperti jahe yang 

membuat rasa dan aromanya menjadi pedas, dan dapat menghangatkan badan. 
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Gambar daging anjing yang siap untuk disate 

 Setelah semua proses selesai sate dan rica-rica guguk siap untuk disajikan atau 

dikonsumsi. Berikut ini gambar yang menunjukan sate guguk yang siap untuk 

dikonsumsi: 

 

Gambar rica dan sate gu-guk yang siap dikonsumsi 

 

C. KHASIAT SATE JAMU 

 Sate jamu adalah istilah yang digunakan untuk makanan sate yang berasal dari 

daging anjing, dapat dikatakan sebagai makanan yang menjadi primadona bagi 

sebagian orang. Mereka meyakini bahwa daging binatang yang memiliki taring dan 

kuku yang tajam ini memiliki khasiat tertentu bagi tubuh manusia. Sate jamu (sate 

guk – guk) memiliki beberapa manfaat bagi tubuh manusia. Khasiat – khasiat yang 

diyakini oleh beberapa orang yang terkandung didalam sate guk – guk tersebut yaitu: 

 



17 
 

1. Dapat dijadikan sebagai obat untuk meningkatkan vitalitas pria 

2. Sebagai obat gatal 

3. Menyembuhkan penyakit yang bertahun – tahun tidak dapat sembuh 

Namun pada masa sekarang sate jamu tidak lagi digunakan sebagai obat bagi tubuh 

manusia akan tetapi dikonsumsi layaknya makanan yang biasa dikonsumsi sehari – 

hari.   

 Jika menilik komponen gizi yang terdapat pada daging tidak berbeda jauh 

dengan daging ayam maupun sapi. Unsure utama yang terdapat pada ketiga daging 

tersebut adalah protein. Sebenarnya sate jamu (sate guk – guk) ini tidak memiliki 

manfaat bagi tubuh manusia. Jika ditelisik lebih jauh lagi hewan ini memiliki 

penyakit yang sifatnya zoonosis atau penyakit yang mampu menular kepada manusia, 

yaitu penyakit rabies. Apalagi jika kita tinjau dari segi kehalalannya. Jika ada yang 

mengatakan bahwa daging anjing memiliki manfaat yang besar hal tersebut hanyalah 

omong kosong belaka.  

 

D. PERMASALAHAN YANG  TIMBUL OLEH ADANYA KEBERADAAN 

SATE GUGUK DI KOTA SOLO 

 Fenomena keberadaan sate jamu atau sate guguk yang ada di Kota Solo 

membuat Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas ) 

Kota Solo memandang perlu adanyaperubahan nama pada warung-warung yang 

menjual sate gu-guk dengan istilah “Sate Jamu” menjai nama lain agar tidak terjadi 

kesalahan persepsi. 

 Para penjual sate jamu yang ada di Kota Solo diberikan himbauan agar tidak 

memasang nama Sate Jamu dalam daftar menu mereka, namun disarankan untuk 

menggantinya dengan nama yang dirasakan lebik eksplisit, seperti Warung Sate 

Guguk ataupun nama yang lain. 

 Penamaan kuliner warung-warung yang menjual sate atau rica yang berbahan 

dasar anjing ini berkaitan dengan informasi kepada orang awam agar tidak terjadi 

missed persepsi. Terkadang penamaan menggunakan istilah Sate Jamu dapat 
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mnyebabkan orang yang tidak tahu terjebak. Beberapa kasus yang pernah muncul 

diantaranya banyak konsumen yang terjebak untuk menikmati sate jamu karena 

mereka tidak mengetahui bahwa bahan dasarnya adalah daging anjing. Biasanya 

konsumen yang terjebak tersebut berasal dari luar Kota Solo, wisatawan, atau orang 

yang hanya sekedar singgah.  

 Umumnya calon konsumen yang tidak tahu-menahu perihal Sate Jamu 

mendatangi warung Sate Jamu sekedar untuk mencicipi hidangan kuliner yang 

sekaligus  bermanfaat bagi kesehatan karena didalamnya mengandung kosakata 

„jamu‟ yang sekilas mengarah kepada konotasi kesehatan, namun setelah mengetahui 

bahwa penamaan Sate Jamu adalah substansi yang berbeda maka ada yang langsung 

mengurungkan niatnya. 

 Para konsumen yang tidak jadi menikmati Sate Jamu ini, umumnya karena 

alasan agama (diharamkan) ataupun karena daging anjing bukan hidangan yang 

populer atau umum di tempat mereka.  

 

E. HUKUM MEMAKAN SATE JAMU ( SATE GU-GUK) MENURUT 

SUDUT PANDANG AGAMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar konsumen sate guguk 
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Gambar Penjual Sate Guguk 

 Setiap agama memiliki aturan tersendiri yang menyangkut kehidupan 

umatnya. Begitu juga tentang hukum menkonsumsi daging anjing. Seperti halnya 

agama Islam memberikan aturan tersendiri tentang larangan untuk mengkonsumsi 

daging anjing.  

 Sebagai agama yang sempurna, Islam menata undang-undang makanan 

dengan begitu rapi demi kebaikan umatnya. Makanan mempunyai pengaruh besar 

bagi yang memakannya. Artinya, jika makanan itu halal, bersih dan baik, maka akan 

membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya, makanan yang haram 

akan membentuk jiwa yang keji. Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk 

memilih makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram.  

 Akan tetapi, ada saja manusia yang mengikuti hawa nafsunya dengan 

mencari-cari ketergelinciran para ulama, atau menolak Hadist Ahad, atau bahkan 

menolak Hadist secara keseluruhan. Akibatnya, mereka mengharamkan apa yang 

dihalalkan Islam dan menghalalkan apa yang diharamkan. Tentang daging anjing 

misalnya, sebagian orang menghalalkannya, dengan alasan, bahwa Al Qur-an tidak 

mengharamkannya. 

 Mayoritas ulama mengharamkan daging anjing walaupun disembelih dengan 

cara yang syar‟i. Hal ini berlandaskan beberapa alasan antara lain: 

Pertama, anjing merupakan hewan buas (assiba‟) yang memiliki taring untuk 

memangsa. Padahal, Nabi telah bersabda, “Semua yang memiliki taring dari hewan 
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buas, maka memakannya adalah haram”  (HR. Muslim (1933)). Kedua, adanya 

larangan memanfaatkan hasil penjualan anjing, menunjukkan keharaman 

mengkonsumsi dagingnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas‟ud bahwa 

Rasulullah melarang hasil penjualan anjing, mahar (hasil) pelacuran dan upah dukun. 

(HR. Al Bukhary (4/424)). Jika harganya terlarang, maka dagingnya pun haram. 

Sebagaimana sabda Rosulullah, “Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan kepada 

suatu kaum memakan sesuatu, maka (Allah) haramkan harganya atas mereka” (HR. 

Ahmad dalam Musnadnya (1/247) 

 Sedangkan hukum mengkonsumsi daging anjing dari sudut pandang agama 

Kristen adalah diperbolehkan.  Dasarnya tercantum dalam kitab – kitab umat 

Kristiani diantaranya yaitu: 

“Semua makanan adalah halal, yang masuk ke dalam mulut manusia adalah 

halal karena besuk akan dibuang ke jamban. Namun yang keluar dari mulut manusia 

adalah haram karena yang keluar dari mulut manusia timbul dalam hati ( Roma 14 : 

13 ) 

“ Bagi orang yang makan jangan memperdebatkan yang tidak makan. Bagi 

yang tidak makan maka jangan mempermasalahkannya ( Roma 14:13 ) 

“ Siapa yang makan jangan menghina orang yang tidak makan. Dan orang 

yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan ( Roma 14 : 3 ) 

 “ Hal kerajaan Allah bukanlah masalah makanan.Segala sesuatu adalah suci 

tetapi celakalah orang yang karena makanan orang lain tersandung. Janganlah makan 

jikalau menjadi batu sandungan untuk saudaramu ( Roma 14 : 17-20 ) 

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam masalah makan 

daging anjing menurut agama kristen adalah tidak perlu diperdebatkan. Jadi di dalam 

agama kristen tidak ada kata halal ataupun haram. Karena di dalam agama kristen 

memberikan toleransi kepada umatnya terhadap hal makanan bahwa jika kalian 

makan dan terjadi batu sandungan maka jangan dimakan. Sumber: Al kitab. Lembaga 

Al Kitab Indonesia. Jakarta.183 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Di wilayah Solo khususnya Kecamatan Laweyan, terdapat banyak warung 

yang menjajakan hidangan dengan bahan dasar daging anjing atau yang biasa di sebut 

„Sate Jamu‟. Dalam penelitian ini, ditemukan  10 titik warung di Kecamatan Laweyan 

yang menjajakan hidangan berbahan dasar anjing tersebut. Dari sudut pandang 

agama, sebenarnya mengkonsumsi daging anjing ini tidak diperbolehkan, hal ini 

disebutkan dalam kitab Taurat yang tidak memperbolehkan memakan daging hewan 

yang berkuku, namun seiring berjalannya waktu dan banyak perubahan, ada beberapa 

agama yang memperbolehkan memakan daging anjing.  

Bagi masyarakat Solo dan sekitarnya, daging anjing di percaya mempunyai 

beberapa khasiat seperti mengobati penyakit kulit, meningkatkan vitalitas, dan 

mengobati penyakit menahun. Walau sebenarnya hal itu hanya bohong belaka, tetapi 

„Sate Jamu‟ warung „Sate Jamu‟ masih mempunyai banyak peminat dari yang masih 

berumur 20 th hingga 50
 
th, dari yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah 

hingga berasal dari ekonomi menenagh ke atas. 

 

B. SARAN 

 Bagi yang beragama muslim, hendaknya menghindari hidangan yang berasal 

dari daging anjing ini walau dengan alasan untuk kesehatan, karena 

sesungguhnya memakan daging anjing itu diharamkan 

 Hormatilah orang-orang yang mempunyai agama dan pandangan yang 

berbeda mengenai „Sate Jamu‟ 


