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1.1 Latar Belakang
Efek globalisasi mendorong peningkatan jumlah

penduduk di dunia secara perlahan. Kettani (2010)
dalam penelitiannya mengatakan bahwa terjadinya
peningkatan pertumbuhan penduduk muslim di dunia
selama 20 tahun terakhir serta memprediksikan bahwa
estimasi populasi muslim akan mencapai 2,049 milyar
jiwa pada tahun 2020. Lebih lanjut, simatupang (2016)
menambahkan bahwa penduduk muslim di dunia
akan terjadi peningkatan sebanyak 35% dari tahun
2010 ke tahun 2030. Sehingga dari data tersebut,
menunjukan bahwa pertumbuhan masyarakat muslim
semakin meningkat setiap tahunnya. Data penduduk
muslim diberbagai negara dapat dilihat pada Gambar
1.1 yang menunjukan bahwa Indonesia merupakan
negara dengan jumlah penduduk terbanyak dengan
angka 205 Juta jiwa serta diikuti oleh Pakistan sebanyak
178 Juta jiwa dan India sebanyak 177 Juta jiwa (Simatu-
pang, 2016).
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Gambar 1.1 Komposisi Penduduk Muslim
(Sumber: Simatopang, 2016)

Potensi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk
muslim terbesar didunia merupakan pasar konsumen
yang paling besar di dunia. Banyak terdapat produk
yang berasal dari pasar internasional atau lokal yang
masuk ke Indonesia untuk memanfaatkan potensi
market ini (OECD, 2013). Sehingga tingginya sebaran
produk ini mengakibatkan produk-produk yang
tersebar dipasar memiliki kualitas yang berbeda-beda.
Hal ini mendorong masyarakat harus selektif dalam
menentukan pilihan terhadap produk yang masuk ke
Indonesia. Akibat banyaknya produk yang masuk ke
Indonesia, terdapat isu yang sensitive terhadap
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keberadaan produk yang di konsumsi oleh masyarakat
seperti barang harian dan makanan. Jenis produk barang
harian tidak akan memberikan efek langsung terhadap
kesehatan masyarakat. Namun, produk makanan akan
memberikan pengaruh langsung terhadap pola hidup
masyarkat yang mengkonsumsinya.

Destiani dkk (2016) mengungkapkan bahwa produk
daging merupakan produk yang tingkat permintaannya
tinggi di Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar
produk makanan di Indonesia menjadikan daging
sebagai sumber utama bahan bakunya. Namun, data
kebutuhan daging di Indonesia menunjukan bahwa
Indonesia memiliki keterbatasan pasokan daging dari
peternak lokal. Akibatnya banyak ditemukan bahan
baku pasokan daging yang didatangkan dari berbagai
negara untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sehingga
angka impor daging di Indonesia sangat tinggi dari
tahun ke tahun. Data impor daging ke Indonesia me-
nunjukan bahwa terdapat beberapa negara pengimpor
daging yang menjadi rekan kerja sama bisnis dengan
pemerintah Indonesia.

Berdasarkan data impor daging ke Indonesia
menunjukan bahwa Australia merupakan negara
pemasok daging terbesar ke Indonesia (Agus dan
Ayuningsasi, 2016). Porsi terbesar produk daging yang
di impor oleh Australia ke Indoneisa berupa daging
mentah yang akan diolah oleh industri untuk dikonsumsi
oleh masyarakat. Lebih lanjut, MLA Global Consumer
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Tracker (2016) mengeluarkan informasi tentang jumlah
pasokan daging yang masuk ke Indoneisa dari Aus-
tralia. Sehingga untuk menjaga kuliatas produk daging
maka diperlukan peran pemerintah untuk ikut serta
dalam penanganan distribusi daging ini. Hal ini ber-
tujuan untuk menjaga masyarakat dari berbagai
penyakit dan akibat yang ditimbulkan dari meng-
kosumsi daging yang tidak baik. Untuk mengatasi hal
tersebut, pemerintah Indonesia harus berkerja sama
dengan lembaga penjamin mutu produk makan.

 (Sumber : MLA Global Consumer Tracker, 2016)
Gambar 1.2: Import Daging ke Indonesia
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LPPOM-MUI meruapakan lembaga yang ditunjuk
secara resmi oleh pemerintah dalam melakukan pengon-
trolan produk yang bersertifikasi halal. Lembaga ini
menjelaskan bahwa konsep sertifikasi halal ditandai
dengan adanya label halal pada sebuah produk makan.
Sehingga produk daging yang masuk ke Indonesia
harus memalui uji proses oleh lembaga ini yang me-
miliki otorisasi dalam mengeluarkan sertifikasi halal.
Tahun 2013 pemerintah Indonesia membatasi quota
impor daging sapi dari Australia (Pulungan dan Afrizal,
2014). Hal ini dikarenakan produk pangan yang diteliti
tersebut menunjukan bahwa bahan baku menggunakan
bahan tambahan terlarang atau telah melebihi batas
penggunaan, merupakan pangan yang tercemar bahan
kimia, pangan yang tidak memenuhi standar mutu dan
komposisi makanan impor yang tidak sesuai persya-
ratan. Sehingga dalam hal pelabelan produk makanan
masih banyak ditemukannya produk daging tidak
memenuhi kebenaran informasi berdasarkan pencan-
tuman label halal pada suatu produk.

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa ada 22 lembaga
sertifikasi halal di Australia yang diperoleh dari
Departemen Pertanian dan Sumberdaya Air Australia
tahun 2017. Lebih lanjut, LPPOM MUI (2017) menge-
lurakan daftar resmi lembaga sertifikasi halal yang
diakui oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat
pada Gambar 1.3.
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Table 1.1. D
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Gambar 1.3: Lembaga Sertifikasi halal yang diakui
Pemerintah Indonesia

Label halal pada produk daging yang berasal
dari Australia ini perlu untuk diteliti karena negara ini
memiliki jumlah umat muslim yang terbatas (mino-
ritas) namun negara ini mampu mengimpor daging
dengan jumlah besar ke Indoneisa. Sehingga ada do-
rongan dari pelaku bisnis atau industri di Australia
untuk mendapatkan sertifikasi halal dikarenakan
produk halal dibutuhkan tidak hanya oleh penduduk
lokal namun dibutuhkan juga oleh pasar internasional
seperti pengiriman produk daging ke Indonesia. Hal
ini yang menjadi dorongan utama adanya jamin halal
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pada produk daging yang diexport oleh pelaku usaha
di Australia (Alqudsi, 2013). Lebih lanjut, Latif dkk (2014)
mengatakan hal ini berbeda dengan Indonesia dan
Malaysia kerena negara ini memiliki peduduk muslim
dominan sehinga kompleksitas permasalahan produk
halal tidak setinggi kasus di Australia. Dilain sisi, Peme-
rintah Australia didorong untuk menyusun regulasi
tetang sertifikasi halal karena adanya kritisisasi dari
berbagai pihak terkait permasalahan akan adanya
sertifikasi halal pada produk daging. Beberapa kom-
plen yang datang dari pelaku bisnis di Australia berupa
standari sari pembuatan sertifikat halal. Hal ini di-
karenakan bahwa dari 22 lembaga sertifikasi halal
hanya 6 lembaga yang diakui Indoneisa serta adanya
keperluan biaya untuk pengurusan label pada sebuah
produk sehingga biaya ini dibebankan ke harga jual
produk di pasar (Cook, 2014).

Uraian permasalahan yang muncul akibat pener-
bitan sertifikasi halal di Australia secara umum juga
melibatkan keterkaitan beberapa pelaku bisnis meliputi
pemasok daging, pemerintah dan konsumen. Lebih
rinci, hal ini dapat mendeskripsikan aktivitas bisnis
sertifikasi halal meliputi breeding (perternakan), manu-
facturer, distributor and customer. Keterkaitan hubung-
an kerja sama antar pelaku bisnis pada proses sertifikasi
dapat ditinjau berdasarkan pendekatan analisis rantai
pasok (supply chain management). Strategi rantai pasok
makanan halal dapat didefinisikan sebagai pengelolaan
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jaringan produk halal dengan tujuan untuk memper-
panjang integritas halal dari sumber ke titik pembelian
konsumen dalam rangka untuk memastikan bahwa pro-
duk tersebut benar kehalalannya (Tieman dkk, 2012).

1.2 Rumusan Masalah
Pertanyaan penting terkait sertifikat halal pada

penelitian ini adalah bagaimana menganalisis imple-
mentasi produk halal di Australia dengan pendekatan
strategi rantai pasok (suplay chain management) untuk
melindungi integritas bagi konsumen Muslim. Ber-
dasarkan masalah tersebut, perlunya menganalisis
aliran rantai produk halal dalam pembuatan sertifikat
halal yang melibatkan pelaku bisnis di Australia. Study
kasus yang diteliti merupakan produk daging yang
diproses dan diolah di Australia. Analisis dilakukan
untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas serta
disertai dengan bukti ilmiah mengenai implementasi
rantai pasok makanan halal terhadap kepuasan kon-
sumen dengan tujuan sebagai rekomendsaai perbaikan
mutu kinerja proses sertifikasi halal di Indonesia. Ru-
musan masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai
berikut:

1. Bagaimana mekanisme proses binsis penerbitan
sertifikasi produk halal di Australia

2. Indikator apa yang mempengaruhi kepuasan pe-
langgan terhadap kinerja sertifikasi halal
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3. Bagaimana menganalisis kinerja sertifikasi produk
halal berdasarkan keterkaitan hubungan kerjasama
antara pelaku bisnis produk halal

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses bisnis sertifikasi pro-
duk halal di Australia.

2. Untuk menentukan indikator kinerja system ser-
tifikasi produk halal.

3. Untuk menganalisis implementasi sertifikat
produk halal menggunakan pendekatan strategi
rantai pasok.

1.4 Signifikansi Penelitian
Penelitian ini diharapakan akan memberikan man-

faat keberbagai pihak terhadap keberlangsungan penye-
baran produk makanan halal. Signifikasi dari penelitian
ini berupa:

1. Akademik
Kajian produk makanan halal dapat diteliti ber-
dasarkan integrasi 3 keilmuan untuk menghasil-
kan sebuah kajian yang kompresenhif.

2 . P r a k t i s i

K o n s e p  h a l a l  i n i  d a p a t  d i t e r a p k a n  t i d a k n y a  u n t u k

n e g a r a I s l a m  ( Islamic country) namun bisa diadopsi
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oleh negara yang memiliki komunitas Islami
(Islamic community).

3. Pemerintah
Otoritas produk makanan halal diterbitkan oleh
lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah yang ber-
tanggung jawab untuk menjada kualitas makanan.
Untuk itu, dengan adanya kajian ini dapat mem-
berikan pertimbangan kepada pengambil kebi-
jakan dalam mengevaluasi sertifikat yang telah
dikelaurkan oleh lembaga yang telah ditunjuk.

1.5 Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pembahasan masalah

maka dibuat suatu sistematika yang dapat menggaris-
kan secara jelas, adapun penulisannya sebagai berikut:

BAB  I PENDAHULUAN
Bab pendahuluan berisi tentang pembahasan
latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, signifikansi penelitian, dan siste-
matika penulisan.

BAB  II LANDASAN TEORI
Landasan teori mencakup semua teori serta
prinsip yang digunakan untuk membahas per-
masalahan yang akan dibahas dalam laporan
penelitian ini.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian menjelaskan mengenai
langkah-langkah yang digunakan dalam pro-
ses penelitian yang dilakukan dalam pelak-
sanaan laporan penelitian.

BAB IV PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS
Bab ini menyajika data hasil penelitian yang
diperoleh dari pengumpulan data yang di-
perlukan untuk pemecahan masalah. Pengum-
pulan data penelitian dilakukan di Sydney
Australia. Bab ini juga berisikan tentang
analisa dari hasil pengolahan data pada bab
sebelumnya yang didapat dan kemudian
penjelasan dari penomena yang terjadi.

BAB VI PENUTUP
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari
hasil penelitian dan saran-saran dari penulis
laporan untuk perbaikan penelitian di masa
yang mendatang.
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2.1 Halal
Masalah halal dan haram dalam Islam mempunyai

kedudukan yang sangat penting, karena masalah
tersebut meliputi hampir sebagian besar ajaran Islam.
Pada garis besarnya ajaran Islam itu terbagi ke dalam
3 (tiga) kelompok meliputi pertama, berisi perintah-
perintah (al-awâmir) yang harus dikerjakan oleh umat
Islam baik sebagai hamba Allah maupun sebagai
khalifah-Nya di muka bumi (khalifah fi al-ardh). Kedua,
berisi larangan-larangan (al-nawâhi) yang harus di
tinggalkan umat Islam. Ketiga, petunjuk-petunjuk (al-
irsyâdât) untuk kebahagian hidup manusia di dunia dan
akhirat (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2003). Dari
kelompok pertama, lahirlah ajaran-ajaran yang harus
ditaati, sedangkan dari kelompok kedua lahirlah ajaran-
ajaran yang harus di hindari. Ketiga pokok bahasan
tersebut kemudian diperinci lagi ke dalam beberapa
bagian. Pokok pembahasan pertama diperinci menjadi

BAB  II

LANDASAN TEORI
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empat bagian meliputi makanan dan minuman (al-
ath’imah wa al-asyribah), pakaian dan perhiasan (al-
malbas wa al zînah), rumah tempat tinggal (al-maskan),
dan pekerjaan (al-kasb wa al-ihtiraf). Pada semua bagian
tersebut, Islam telah menetapkan batasan yang tegas
antara halal dan haram seperti tercermin dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Nu’man
bin Basyir r.a (Adam, 2017).

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti
“melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologis
halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan
karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-
ketentuan yang melarangnya atau diartikan segala
sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi
(Ma’luf, 1986). Sedangkan thayyib berarti makanan
yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya atau ter-
campur benda najis dengan pengertian baik. Ada juga
yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang
selera konsumennya dan tidak membahayakan fisik serta
akalnya sehingga secara luas dapat diartikan dengan
makanan yang menyehatkan (Adam, 2017). Lebih lanjut,
Adam (2017) menjelaskan bahwa makanan halal adalah
pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang
haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam,
baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan
tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong
lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui
proses genetika dan iradiasi pangan.
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Selanjutnya Islam memberikan penjelasan
mengenai persoalan-persoalan mana saja yang halal
dan mana saja yang haram. Dalam masalah makanan,
Islam menghalalkan semua jenis makanan dan
minuman yang baik dan bergizi (al-thayyibât) dan meng-
haramkan semua jenis makanan dan minuman yang
menjijikkan (al-khabâ’its) (Q.S al-A’raf: 157). Ketentuan
tersebut kemudian diperinci lagi oleh Allah dalam surat
al-Baqarah ayat 173 (Adam, 2017). Ayat tersebut men-
jelaskan secara tegas mengenai 4 (empat) jenis makanan
yang haram dikonsumsi yaitu bangkai, darah, babi, dan
binatang yang disembelih untuk selain Allah. Semen-
tara itu, hanya ada 1 (satu) jenis minuman yang diharam-
kan, yaitu khamar seperti dijelaskan oleh Allah swt
dalam surat al-Maidah ayat 90. Selain itu, hadis-hadis
Nabi saw menambahkan beberapa jenis binatang yang
haram dikonsumsi seperti binatang buas yang bertaring,
berkuku tajam, binatang yang hidup di dua alam (darat
dan laut), potongan dari binatang yang masih hidup,
dan sebagainya (Sabiq, 1983). Sehingga secara umum
makanan dan minuman yang haram terdiri dari bina-
tang dan tumbuh-tumbuhan sebagai berikut:

1. Binatang: bangkai, darah, babi, dan hewan yang di-
sembelih dengan nama selain Allah (Q.S al-Baqarah:
173). Hewan yang dihalalkan akan berubah status-
nya menjadi haram apabila mati karena tercekik,
terbentur, jatuh tertanduk, diterkam binatang buas
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dan yang disembelih untuk berhala (Q.S al-Maidah:
3), kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa
disembelih. Binatang yang dipandang jijik atau kotor
menurut naluri manusia (Q.S al-A’raf: 157). Binatang
dan burung buas yang bertaring dan memiliki cakar,
binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperin-
tahkan membunuhnya seperti ular, gagak, tikus,
anjing galak, dan burung elang dan sejenisnya, bina-
tang-binatang yang dilarang membunuhnya seperti
semut, lebah, burung hudhud, belatuk, hewan yang
hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu, dan
buaya.

2. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buah-
an boleh dimakan kecuali yang mendatangkan
bahaya atau memabukkan baik secara langsung
maupun melalui proses. Maka semua jenis tumbuh-
tumbuhan yang mengandung racun atau yang me-
mabukkan haram dimakan.

3. Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman
yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur
dengan benda-benda najis, baik sedikit maupun
banyak.

Prinsip Islam berhubungan dengan halal dan
haram berupa membatasi kewenangan untuk memu-
tuskan haram dan halal. Islam mencabut hak itu dari
tangan manusia tanpa memandang status manusia
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tersebut karena Islam menetapkannya hanya pada
Allah swt. Para rahib atau pun pendeta, raja atau sul-
tan, tidak berhak melarang sesuatu secara terus-menerus
kepada hamba Allah swt. Jika ada orang melakukan
hal seperti ini, sesungguhnya dia telah melewati batas.
Dia telah merebut kekuasaan Allah swt dengan tujuan
menetapkan suatu hal bagi manusia. Mereka yang men-
dukung dengan bersikap diam terhadap pelanggaran
seperti ini termasuk kedalam golongan yang disebut-
kan al-Qur’an dalam ayat berikut:





“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain
Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang
tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang
menentukan dari Allah tentulah mereka telah dibinasa-
kan. Dan sesungguhnya orang-orang yang lalim itu akan
memperoleh azab yang amat pedih.”(Q.S al-Fushshilat:
21).

Amin (2013) menyatakan bahwa makanan halal-
haram bukan hanya masalah umat Muslim saja, melain-
kan juga berkaitan dengan masyarakat luas pada umum-
nya. Hal ini sejalan dengan ketentuan syariat Islam yang
mengaskan bahwa tujuan dan tugas hidup manusia
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yang pertama dan utama di muka bumi ini adalah
untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Lantas
bagaimana mungkin ibadah dan doa seseorang dapat
diterima oleh Allah, jika makanan dan minumannya
tidak suci dan baik. Oleh karena itu, agar ibadah dan
doa diterima oleh Allah, maka harus berusaha semak-
simal mungkin agar makanan dan minuman yang
dikonsumsi terjamin halal dan thayyib-nya sebagai bagi-
an dari syarat diterimanya ibadah dan doa (Mubarok,
2006). Mubarok mengemukakan bahwa membicarakan
halal-haram lebih banyak berhubungan dengan ma-
kanan, minuman, dan pakaian. Oleh sebab itu, meng-
gunakan atau mengkonsumsi produk halal menurut
keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup
dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang
dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Mashudi,
2015).

Pertanyaan tentang apa yang halal dan haram
adalah masalah yang lebih dulu muncul sebelum ke-
indahan Islam dirasakan manusia. Orang-orang di
dunia sudah sangat jauh tersesat, sangat kebingungan,
membolehkan hal-hal yang tidak baik dan melarang
hal yang baik. Mereka melakukan kesalahan yang me-
nyedihkan dengan menganut paham ‘ekstrim kanan’
atau ‘ekstrim kiri (Qaradhawi, 2009). Kelompok ‘ekstrim
kanan’ yaitu para pertapa India penganut ajaran Brahma
dan biarawan/biarawati Kristen yang sebenarnya me-
nyangkal fitrah mereka sendiri sebagai manusia. Selain
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dua golongan ini, ada agama lain yang melarang
makanan yang baik dan menjauh dari kesenangan
hidup yang telah Allah swt berikan kepada manusia.
Fenomena munculnya biarawan Kristen berupa men-
cuci kaki seseorang dianggap sebagai dosa dan mandi
merupakan perbuatan yang tercela dan disesali. Kelom-
pok ‘ekstrim kiri’ adalah penganut filsafat Mazdak yang
muncul di Persia. Paham ini mendukung kebebasan
mutlak dan membolehkan manusia untuk mengambil
apa pun yang mereka mau dan melakukan apa pun yang
mereka suka. Bahkan paham ini mendesak penganut-
nya untuk melakukan kekerasan yang dianggap wajar
dan tidak dapat diganggu gugat (Qaradhawi, 2009).

Kita bisa mencermati keadaan bangsa Arab sebelum
Islam datang. Saat itu, mereka sangat kebingungan
dalam menetapkan kriteria untuk memutuskan halal
haram-nya suatu hal dan tindakan. Mereka memboleh-
kan minuman keras, praktek riba yang merajalela, pe-
nyiksaan dan pengasingan wanita, dan banyak sekali
aksi serupa lainnya. Para pemimpin mereka yang me-
miliki pikiran jahat membuat bangsa Arab terbujuk untuk
membunuh anak-anak mereka sendiri, hingga mem-
berangus rasa kasih sayang mereka sebagai orang tua.
Mereka menaati pemimpinnya sebagaimana Allah swt
berfirman:

“Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah
menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang musyrik
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itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk
membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi
mereka agamanya.” (Q.S al-An’aam: 137).

Para pemimpin yang merupakan para pelindung
dan sembahan mereka, mengemukakan alasan yang
kuat untuk membujuk para ayah membunuh anak-
anaknya. Diantara alasan-alasan tersebut adalah untuk
mengentaskan dan mencegah kemiskinan, meng-
hilangkan rasa malu yang muncul karena memiliki
anak perempuan, dan kedekatan kepada Tuhan yang
akan didapat dengan mengorbankan anak laki-laki
(Qaradhawi, 2009). Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa
dalam mengonsumsi tidak hanya halal saja, namun
juga harus thayyib. Hal ini terbukti dengan kata-kata
halalan thayyiban (Q.S 2: 168). Karena tidak semua ma-
kanan yang halal akan menjadi thayyib bagi konsu-
mennya. Misalnya penderita penyakit diabetes, dalam
kondisi sakit dengan kadar gula yang tinggi dalam
tubuhnya namun tetap tetap saja dia mengonsumsi gula.
Hal ini tentu saja membahayakan kesehatan konsumen
gula tersebut, walaupun gula terebut halal untuk
dikonsumsi namun tidak baik/thayyib bagi konsumen
tersebut (Amin, 2013).

2.2. Haram
Syari’ah memberi petunjuk yang jelas tentang

halal dan yang haram berdasarkan ajaran al-Qur’an
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dan Sunnah. Tidak seorangpun dapat menentukan
sesuatu yang itu halal atau haram, bahkan Rasulullah
tidak dapat menentukan dengan pertimbangan pri-
badinya. Apa yang dianggap halal sesuai dengan ke-
tentuan al-Qur’an harus diterima sebagai halal. Demi-
kian pula tidak seorang pun memiliki otoritas untuk
menyatakan halal atau haram pada makanan, minuman,
pakaian atau perdagangan dan bisnis. Al-Qur’an mene-
rangkan:




“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara
rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan
bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya
kepada-Nya kamu menyembah.” (Q.S al-Baqarah: 172)

Ayat di atas dikhususkan bagi orang-orang yang
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka dituntut
untuk memakan rezeki yang baik dan bersyukur kepada-
Nya karena bersyukur terhadap pemberian Allah
adalah satu bentuk ibadah. Mereka yang beriman telah
diajarkan bahwa dengan menerima Islam berarti me-
nerima ajaran Ilahi, kemudian menghindari khurafat
dan larangan-larangan makanan tertentu pada masa
jahiliyah. Hal ini tidak dikutuk Allah melainkan dikutuk
rahib-rahib Quraisy dan Yahudi. Nabi mengatakan
tentang hal yang sama:
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“Barangsiapa yang shalat sebagaimana shalat kita dan
menghadap kiblat kita dan makan makanan dari sem-
belihan kita maka dia adalah orang islam”.

Menurut hadis di atas, orang yang sembahyang
dan mengahadap kiblat, tidak lupa diri di tengah-tengah
umat Islam sampai meninggalkan semua praktek
jahiliyah terhadap makanan dan minuman dan bebas
dari tahayul yang telah dibuat oleh nenek moyangnya.
Bila ia sembahyang mengahadap Ka’bah dan tetap
melakukan praktek jahiliyah seperti ini, maka ia bukan
lagi seorang muslim yang benar (Doi, 2002).

Al-Qur’an menjelaskan makanan yang tidak sehat
secara fisik, moral dan spiritual:





“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu
bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika
disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang
siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia
tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui
batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Al-
lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S al-
Baqarah: 173)
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“Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan
dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-
hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan)
rezeki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disedia-
kan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan
dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demi-
kianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang
yang mengetahui. Katakanlah: “Tuhanku hanya meng-
haramkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau
pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar
hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharam-
kan)mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah
tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan)
mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu
ketahui”. (Q.S. Al-A’raf: 32-33).

Prinsip dasar aturan ketat tentang sesuatu itu di
anggap halal sebagaimana pendapat ahli fiqh (al-Ibahah
Aslan fi al-Asyya’) Ibahah sebagai dasar pijakan segala
sesuatu. Dengan kata lain, segala suatu dianggap halal
kecuali kalau diharamkan. Sebagian ulama berpendapat
lain yaitu segala sesuatu itu haram kecuali kalau
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dihalalkan. Namun pendapat ini tampaknya sangat
mustahil, apalagi bertentangan dengan ajaran al-Qur’an
bahwa segala sesuatu yang diciptakan itu berguna bagi
manusia, yang mengarah kepada anggapan yang
mungkin bahwa sesuatu itu dapat digunakan kecuali
kalau ada batasan penggunannya (Doi, 2002).

Kata makanan berasal dari lafazh al-ath’imah. Kata
al-ath’imah adalah bentuk jamak dari kata tha’aam.
Menurut lughat ialah perkara yang dapat di makan dan
segala perkara yang di jadikan untuk kekuatan (Hadi,
1997). Menurut pendapat lain, kata tha’aam diungkap-
kan untuk segala perkara yang dapat dimakan termasuk
air. Sebagaimana Allah swt, berfirman:

...
“Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah
ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya,
kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah
pengikutku.” (Q.S. Al-Baqarah: 249).

Berdasarkan ayat ini, tha’aam di ungkapkan umum-
nya untuk segala perkara yang dapat dimakan dan
kadang diungkapkan pula untuk perkara yang dapat
diminum.

Sesungguhnya, hukum-hukum tentang ath’imah
(makanan) itu disandarkan pada al-Qur’an, al-Sunnah,
ijma’,qiyas dan ijtihad. Sumber dari al-Qur’an diantara-
nya firman Allah swt:
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“Katakanlah:”Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang
diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi
orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan
itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi,
karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang
disembelih atas nama selain Allah.” (Q.S. Al-An’aam: 145).

Banyak hadis yang menerangkan halal atau haram-
nya sebagian makanan. Ada sebagian hadis yang me-
larang membunuh beberapa jenis hewan, sementara
hadis lainnya menyuruh membunuh sebagian hewan.
Ijma’ ulama telah sepakat menghalalkan sebagian jenis
makanan, seperti unta, sapi, dan kambing serta meng-
haramkan sebagiannya, seperti babi, racun dan bang-
kai. Perspektif qiyas menyerupakan hewan yang tidak
terdapat di Arab kepada hewan-hewan yang oleh bangsa
Arab Hadar (yang menetap) di anggap baik, tidak oleh
bangsa Arab Badwi (yang tidak menetap), maka hewan
tersebut halal. Atau menyerupakan kepada hewan-
hewan yang oleh mereka dianggap buruk, maka hewan
tersebut haram.
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2.3. Ayat dan Hadis Makanan dan Minuman yang Halal



“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 yang nyata bagimu.” (Q.S al-
Baqarah: 168).




“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara
rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan
bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya
kamu menyembah.” (Q.S al-Baqarah:172).




Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa
yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah
kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S al-
Maidah: 88).




“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang
telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat
Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”
(Q.S al-Nahl: 114).
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Firman Allah tentang kehalalan mahluk Allah
secara umum, antara lain:





“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi
untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu
dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui
segala sesuatu.” (Q.S al-Baqarah: 29).





“Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan
dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-
hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan)
rezeki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disedia-
kan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan
dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demi-
kianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang
yang mengetahui.” (Q.S al-A’raaf: 32).

Firman Allah swt tentang beberapa jenis makanan
(dan minuman) yang diharamkan, antara lain:
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“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu
bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika
disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapibarang
siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia
tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui
batas, maka tidak ada dosa baginya. sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S al-
Baqarah: 173)





“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging
babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain
Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang
ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang
sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu)
yang disembelih untuk berhala...” (Q.S al-Maidah: 3).






“Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang
diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi
orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan
itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi,
karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang
disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang
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dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak mengingin-
kannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka
sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (Q.S al-An’aam: 145).





“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu
(memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang
disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi
barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak
menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (Q.S al-Nahl: 115).

.......
“dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.
(Q.S al-A’raaf: 157).

Hadis-hadis Nabi saw berkenaan dengan kehalalan
maupun keharaman sesuatu yang di konsumsi, antara
lain:
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“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah
thayyib (baik), tidak akanmenerima kecuali yang thayyib
(baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang
beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada rasul. Ia
berfirman,’ Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan
yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh.
Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.’(Q.S al-Mu’minun: 51), dan berfirman pula,
‘Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rezeki yang
baik-baik yang kami berikan kepadamu’. (Q.S al-
Baqarah: 172), kemudian Nabi menceritakan seorang
laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya
acak-acakan, dan badannya berlumur debu sambil
menengadahkan tangan ke langit, ia berdoa: ‘Ya Tuhan,
Ya Tuhan...’ (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan
kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan Allah)
sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya
haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang
haram. (Nabi memberikan komentar), ‘Jika demikian
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halnya, bagaimanamungkin ia akan dikabulkan doanya?’.
(HR. Muslim dari Abu Hurairah).





“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah
jelas dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-
bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas haramnya), keba-
nyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang
siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menye-
lamatkan agama dan harga dirinya. (HR. Muslim)




“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh
(pula) membahaykan orang lain. (HR. Ahmad dan Ibn
Majah dari Ibnu ‘Abbas dan ‘Ubadah bin Shamit).






“Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah
dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di
haramkan oleh Allah dalam kitab-Nya, sedang yang tidak
dijelaskan-Nya adalah yang di maafkan.” (HR. Tirmidzi
dan IbnuMajah dari Salman al-Farisi).
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“Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, janganlah
kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan,
janganlah kamu langgar, telah mengaharamkan beberapa
hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa
hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa,
maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya”. (HR. Al-
Daraquthni dan dinilai shahih oleh Imam Nawawi).

Kaidah fiqih:


“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan
hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”.


“Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak
ada dalil muktabar yang mengharamkan”.

2.4  Dampak Makanan Haram
Manusia memiliki pandangan yang berbeda

dalam menilai masalah makanan dan minuman. Baik
menyangkut makanan yang dibolehkan ataupun
makanan yang dilarang, terutama masalah makanan
dari daging binatang. Islam sendiri tidak mengharam-
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kan makanan dan minuman, kecuali jika telah berubah
menjadi arak, baik arak yang terbuat dari anggur, kurma,
gandum, ataupun bahan-bahan lainnya yang sudah
mencapai kadar memabukkan. Selain itu, Islam meng-
haramkan semua benda yang dapat menghilangkan
kesadaran karena membuat tidak berdaya, serta dapat
membahayakan jiwa dan raga (Qaradhawi, 2009).

Pertama, haramnya makanan yang disebut dalam
al-Qur’an adalah bangkai. Bangkai yaitu binatang yang
mati dengan sendirinya. Dengan kata lain, kematian-
nya tidak disebabkan adanya usaha manusia, yang
dengan sengaja disembelih atau karena diburu. Manusia
seringkali bertanya tentang hikmah diharamkan
bangkai itu kepadanya. Lebih Lanjut, diharamkannya
bangkai karena mengandung hikmah yang sangat
besar. Dan diantara hikmah-hikmah tersebut bahwa
makan bangkai adalah suatu perbuatan yang buruk yang
dapat menurunkan derajat manusia. Oleh karena itu
seluruh agama Samawi memandang bangkai tersebut
makanan yang dikategorikan haram. Selanjutnya,
binatang yang mati dengan sendirinya, pada umumnya
mati karena suatu sebab tertentu. Hal ini disebabkan
oleh penyakit yang mengancam, umurnya sudah tua,
atau karena makan tumbuh-tumbuhan yang beracun
dan sebagainya sehingga keamanannya tidak terjamin
(Qaradhawi, 2009).
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Jenis makanan kedua yang diharamkan ialah babi.
Naluri manusia yang baik sudah tentu akan mengang-
gapnya jijik dan tidak menyukainya. Karena makanan
yang disukai dan dimakan oleh babi adalah barang
kotor dan najis. Ilmu kedokteran mengakui bahwa
makan daging babi sangat berbahaya untuk seluruh
daerah, lebih-lebih di daerah tropis. Penelitian ilmiah
mengatakan bahwa makan daging babi itu menjadi
salah satu sebab timbulnya cacing pita yang berbahaya.
Para ahli berpendapat, bahwa membiasakan makan
daging babi dapat melemahkan kepekaan terhadap
kehormatan diri (Qaradhawi, 2009).

Dalam Islam, seorang mukmin tidak akan hidup
tanpa petunjuk. Al-Qur’an menjelaskan nilai-nilai dan
norma-norma bagi semua tindakan moral, termasuk
makan dan minum. Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa
manusia harus makan yang halal dan menyucikan
segala yang ada di muka bumi.



“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 yang nyata bagimu.” (Q.S al-
Baqarah: 168)
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Ayat ini menjelaskan ajaran umum tentang
makanan dan minuman kepada seluruh umat Islam,
ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Allah swt menuntut
semua hamba-Nya agar mengikuti perintah-Nya. Makan
yang halal lagi baik, yang bergizi, dan lezat rasanya.
Semua kualitas ini disebut dengan kata ringkas, thayyib,
sebagaimana yang tercantum pada ayat di atas. Ajaran
dalam ayat tersebut menolak praktek jahiliyah. Semua
yang mereka lakukan itu akan merusak, karena ber-
dasarkan hayalan belaka. Apa yang mereka halalkan
atau haramkan didasarkan pada hayalan da nafsu setan
mereka sendiri (Doi, 2002). Kebiasaan kaum pagan
Arab makan darah beku adalah kebiasaan yang lebih
memalukan. darah itu berasal dari binatang yang di-
korbankan dan yang biasa mereka lakukan untuk mengo-
tori dinding Ka’’ah, dan darah yang biasa mereka goreng
sebagai makanan yang lezat. Anjuran untuk makan
makanan yang baik (thayyib) dijelaskan dalam al-Qur’an
(Doi, 2002).

2.5 Proses Sertifikasi Halal
Setiap muslim diwajibkan untuk menkonsumsi

makanan halal. Namun, dewasa ini marak industri
makanan dan wisata kuliner yang terkadang tidak jelas
bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, serta
pengolahannya. Mengkonsumsi produk-produk haram,
baik berupa pangan (makanan dan minuman), obat,
dan kosmetika, adalah sesuatu yang harus dihindari
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oleh setiap muslim. Himpunan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia sejak 1975 (2011) merangkum bahwa meng-
konsumsi produk-produk haram tidak hanya akan
membahayakan secara fisik bagi yang bersangkutan,
tetapi juga membawa konsekuensi ukhrawi.

Ketika Allah swt menghalalkan yang baik kepada
kita, tidak ada maksud di balik penghalalan itu kecuali
untuk kemaslahatan umat. Dan ketika Allah swt meng-
haramkan hal-hal yang khabits (buruk) tidak ada maksud
di balik pengharaman itu kecuali untuk kemaslahatan
umat. Al-Qur’an dan hadis telah menjelaskan sedemi-
kian rupa tentang hukum mengkonsumsi makanan dan
minuman. Setiap konsumen punya hak untuk mem-
peroleh jaminan bahwa produk-produk yang dikon-
sumsinya adalah halal. Sementara tidak semua konsumen
dapat mengetahui kehalalan produk makanan. Di pihak
yang lain, MUI melalui LP-POM dan komisi fatwa telah
berikhtiyar untuk memberikan jaminan makanan halal
bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikasi
halal. Namun, karena sifatnya suka rela, tidak semua
produsen makanan, minuman dan obat-obatan mau
melakukan sertifikasi.

LPPOM-MUI adalah satu-satunya lembaga serti-
fikasi halal di Indonesia dan berbentuk lembaga nir-
laba. Sedangkan di luar negeri pada umumnya berben-
tuk badan usaha dan bukan lembaga non-profit. Pada
praktiknya, banyak yang perlu diwaspadai mengenai
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bagaimana proses sistem jaminan halal dapat dilak-
sanakan berdasarkan akidah yang benar. Sebuah lem-
baga sertifikasi harus memiliki hubungan dan diakui
oleh lembaga ulama Islam di negeri yang bersangkutan,
serta didukung oleh sumber daya manusia yang ahli
dalam riset halal (Mudzhar dan Yusuf, 2012). Panduan
sertifikat Halal menjelaskan bahwa produk halal
adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai
dengan syariat Islam, antara lain (Departemen Agama
RI, 2008):

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal
dari babi.

2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan
seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manu-
sia, darah, dan kotoran.

3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disem-
belih menurut tata cara Islam.

4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan,
tempat pengolahan, tempat pengolaan dan trans-
portasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau
barang tidak halal lainnya. jika pernah digunakan
untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya
terdahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat
Islam.

5. Semua makanan dan minuman yang tidak me-
ngandung khamar.
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Berdasarkan laporan tahunan oleh LPPM MUI
(2012) menyatakan bahwa masa berlaku sertifikasi halal
adalah 2 (dua) tahun sehingga untuk menjaga kon-
sistensi produksi selama beraluknya sertifikat. LPPOM
MUI memberikan ketentuan perusahaan sebagai
berikut:

1. Sebelum produsen mengajukan sertifikasi halal
terlebih dahulu harus mempersiapkan sistem ja-
minan halal. Penjelasan rinci tentang sistem jaminan
halal dapat merujuk kepada buku Panduan Sistem
Jaminan Halal yang dikeluarkan LPPOM MUI.

2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau
tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggung
jawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal.

3. Berkewajiban menandatangani kesedian untuk
diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan
sebelumnya oleh LPPOM MUI.

4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang
pelaksanaan  sistem jaminan halal.

Produsen yang menginginkan sertifikasi halal
mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI dengan ke-
tentuan sebagai berikut:

a. Industri Pengolahan
1. Produsen harus mendaftarkan seluruh produk

yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau
memiliki merek/brand yang sama.
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2. Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi
produksi dan pabrik pengemasan.

3. Ketentuan untuk lokasi perusahaan yang sudah
mempunyai produk bersertifikat halal atau yang
bersedia disertifikasi halal.

b. Restoran dan Katering
1. Restoran dan Katering harus mendaftarkan seluruh

menu yang dijual termasuk produk-produk titip-
an kue ulang tahun serta menu musiman.

2. Restoran dan Katering harus menfaftarkan
seluruh gerai, dapur serta gudang.

Masa berlaku sertifikasi halal hanya selama 2 (dua)
tahun, sedangkan untuk daging yang diekspor surat
keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan.
Selama sertifikasi perusahaan wajib mengimplementasi
sistem jaminan halal sepanjang berlakunya sertifikat
halal. Peruasahaan berkewajiban menyerahkan laporan
audit internal setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbit-
nya sertifikat halal. Perubahan bahan, proses produksi
dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan
mendapat izin dari LPPOM MUI.

Pemerintah telah merespon positif pentingnya
sertifikasi dan pencantuman tanda atau tulisan halal
pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa regu-
lasi. Akan tetapi, regulasi ini masih terkesan sektoral
dan parsial. Padahal, pangan sebagai kebutuhan dasar



40

B i s n i s  P r o d u k  H a l a l

manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi
setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup
setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam
dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat
(Departemen Agama RI, 2008). Perlu mendapat per-
lindungan hukum dan jaminan kepastian hukum ke-
halalan untuk di konsumsi, terutama umat Islam yang
wajib di lindungi dan diberi hak menjalankan ibadah
sesuai manat UUD 1945 terutama Pasal 28 dan 29
(Hazairin, 1990). Dalam upaya menjamin perlindungan
dan kepastian hukum produk pangan halal, perlu
diselenggarakan suatu penyelenggaraan pangan yang
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia
yang memberi manfaat secara adil, merata, dan ber-
kelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan,
pangan, kemandirian, dan ketahanan pangan.

2.6 Sertifikasi Produk Halal pada Muslim Minoritas
Sertifikasi produk halal khususnya makanan

merupakan satu kesatuan yang memberikan pengaruh
dalam dunia bisnis atau pemasaran produk halal baik
untuk pelanggan sendiri maupun pelaku usaha atau
dunia industri. Sertifikasi halal baik dalam bentuk logo,
merek dagang atau lebal barang merupakan satu indi-
kator yang memberikan informasi bahwa produk-
produk halal tersebut telah melewati proses pemerik-
saan yang cukup ketat dan oleh lembaga yang ber-
wewenang serta menjelaskan bahwa sumber bahan,
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kandungan produk dan prosesnya berdasarkan pada
prinsip syariah (Al-Mazeedi, 2013; Nawi and Nasir,
2014).

Lebih lanjut, sertifikasi produk makanan halal
adalah bagian yang penting dalam pemasaran makanan
halal karena dapat mempengaruhi preferensi pelang-
gan (Mohayidin and Kamarulzaman, 2014) dan perilaku
pembeli atau konsumen (Alam and Sayuti, 2011).
Fenomena sertifikasi produk halal ini terjadi baik di
negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun
non-muslim atau yang lebih dikenal dengan Muslim
minoritas. AB Talib dkk (2016) menegaskan bahwa pesat-
nya pertumbuhan dan perkembangan pemasaran
produk makanan halal ini didukung oleh penerimaan
para konsumen atau masyarakat non-Muslim yang
berpandangan bahwa makanan halal lebih aman, sehat,
berkualitas, dan produk yang bermanfaat.

Tingginya permintaan akan produk halal teru-
tama makanan di beberapa negara muslim minoritas
memicu lahirnya kebijakan untuk memberikan wewe-
nang bagi muslim minoritas untuk melakukan proses
sertifikasi produk halal. Sertifikasi produk halal pada
negara yang jumlah penduduk muslimnya minoritas
juga berdampak secara signifikan bagi peningkatan
perekonomian negara. Lever dan Miele (2012) mengung-
kapkan bahwa berbagai kajian ilmiah juga menun-
jukkan bahwa produk halal di berbagai negara non-
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Muslim seperti di Eropa, Amerika Selatan, Negara-
Negara Asia Pasific telah mencatat pertumuhan yang
sangat signifikan.

Sertifikasi halal di negara Asean diberlakukan
ketat oleh berbagai pihak pemerintah. Hal ini di-
karekan negara-negara yang perekonomiannya kini
mulai meningkat ini menargetkan aktivitas ekspor ke
negara-negara mayoritas Muslim. Othman dkk (2016)
mengatakan pasar halal global memiliki nilai yang
tinggi sehingga diperlukan sertifikasi halal sebagai
skema global untuk produk atau jasa untuk memveri-
fikasi bahan halal dan haram yang memenuhi standar
Al-Quran dan Syariah. Sehingga negara-negara ini
terdorong untuk memahami persyaratan halal dalam
meningkatkan ekspor ke pasar Muslim meliputi Indo-
nesia dan Malaysia di ASEAN, Arab Saudi, Kuwait,
dan bahkan Amerika Serikat dan Inggris.

Sertifikasi produk halal juga diberlakukan di
negara Muslim minoritas di Thailand. Thailand me-
miliki dua lembaga kajian halal, yaitu Halal Standard
Institute of Thailand dan The Halal Science Center Thai-
land. The Halal Science Center Thailand ini adalah lembaga
yang berada dibawah di Fakultas Science Terapan di
Chulalongkorn University (HSC-CU). HSC-CU melaku-
kan tugas untuk membangun jaringan dan kerjasama
dengan laboratorium sains halal lain di dunia untuk
kepentingan umat dan ilmu pengetahuan (Aminuddin,
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2016). Selain itu, HSC-CU telah berperan aktif
memimpin Working Group on Halal Products and Services
(HAPAS) dalam kerangka Indonesia-Malaysia-Thailand
Growth Triangle (IMT-GT). Lebih lanjut, sertifikasi halal
di Thailand ditangani oleh Central Islamic Council of
Thailand (CICOT) atau Syaikhul Islam of Thailand.
Lembaga ini diakui oleh negara. Halal Standard Insti-
tute of Thailand adalah lembaga di bawah CICOT yang
menangani persoalan sertifikasi halal.

Sertifikasi produk halal di Indonesia telah di-
tangani oleh LPPM MUI dan dibantu oleh beberapa
universitas yang memiliki pusat kajian khusus yang
melakukan studi produk halal. Dalam hal perlindung-
an konsumen, sertifikasi halal merupakan bentuk
penghormatan pada hak umat Muslim. Sedang dari
sisi ekonomi, bahwa sertifikasi halal menyangkut daya
saing produk untuk tataran global. Meskipun Indone-
sia memiliki minoritas non muslim namun keberadaan
produk halal tetap diakui oleh semua konsumen di
Indonesia karena pemahaman sertifikasi halal mem-
berikan efek positif bagi produk yang dijual berupa
memberikan kejelasan kualitas dan keaman bagi
konsumen.

2.7 Tinjauan Sosiologi terhadap Produk Halal
Manusia adalah makhluk individu sekaligus

sebagai mahkluk sosial. Sebagai makhluk sosial
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manusia dituntut untuk mampu berinteraksi dengan
individu lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan
hidupnya. Dewasa ini ada beberapa perubahan besar
yang menandai perkembangan dalam masyarakat.
Diantara perubahan itu adalah perubahan orientasi
masyarakat muslim dari urusan ibadah kepada urusan
muamalat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pening-
katan perhatian masyarakat muslim terhadap masalah
muamalat berupa berkembangnya pemikiran hukum
Islam tentang kegiatan ekonomi dan bisnis. Kecen-
drungan perubahan masyarakat musim yang mem-
pengaruhi perubahan hukum Islam, dan sebaliknya
perubahan hukum Islam mempengaruhi masyarakat
muslim. Perubahan ini dimungkinkan oleh sebuah
kaidah fiqih yang menjelaskan bahwa perubahan
hukum dapat dapat terjadi karena perubahan tempat,
waktu dan keadaan (Ridwan, 2007).

Konsep produk dan makanan halal mendapatkan
perhatian dan diskusi hampir diseluruh dunia. Hal ini
dikarenakan pengakuannya sebagai landasan alternatif
untuk keamanan, kebersihan dan jaminan kualitas dari
apa yang dikonsumsi setiap harinya. Oleh karena itu
produk makanan yang diproduksi sesuai dengan
konsep halal dan sesuai dengan syariat dapat diterima
oleh banyak konsumen. Sedangkan untuk konsumen
dari agama lain, hal ini mewakili simbol produk keber-
sihan, mutu dan keamanan saat di produksi. Sehingga
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studi tentang makanan Halal menekankan pada peri-
laku masyarakat dalam pemilihan makanan dan minu-
man yang berdasarkan sosiologi ilmiah. Pengetahuan
ini berkaitan tentang kehidupan dan perilaku terkait
bagaimana sebuah sistem dapat mempengaruhi
manusia dan sebaliknya bagaimana orang-orang yang
terlibat dalam mempengaruhi sistem (Ambali dan
Bakar, 2014).

Kesadaran konsumen Muslim dan non-Muslim
menggambarkan persepsi dan reaksi kognitif mereka
terhadap produk atau makanan di pasar. Dengan demi-
kian, kesadaran adalah keadaan internal atau perasaan
mendalam dengan cara persepsi sensorik terhadap
produk / makanan yang mereka gunakan atau dikon-
sumsi. Pemikiran ini dapat dianalisis melalui konsep
sosiologi tentang behavorisme sosial lebih kearah
prilaku individu yang diamati. Teori ini memiliki
subtansi yaitu kehidupan bermasyarakat terbentuk
melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu
dan kelompok dengan menggunakan simbol-simbol
yang dipahami maknanya melalui proses dan mem-
berikan tanggapan terhadap stimulus yang datang dari
lingkungan dan dari luar dirinya. Soesilowati (2010)
menemukan bahwa tingkat sosial mempengaruhi
terhadap perilaku konsumsi produk. Hal ini dikarena-
kan, konsumen dengan pendidikan tinggi, pendapatan
menengah ke atas, dan kelompok usia muda cenderung
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lebih peduli untuk mengkonsumsi makanan yang
berkualitas. Sehingga perspektif ini tidak hanya di-
pengaruhi oleh sikap, tapi juga oleh persepsi kontrol
perilaku.

2.8 Strategi Rantai Pasok
Stategi rantai pasok merupakan serangkaian

aktifitas dari beberapa entitas dan fasilitas yang terlibat
pada proses transformasi dan distribusi produk yang
ditandai dengan adanya aliran bahan baku paling awal
hingga menjadi produk jadi yang akan di kirim ke kon-
sumen akhir. Dengan demikian, strategi rantai pasok
ini membantu pengelola usaha dalam aktivitas meliputi
pemindahan bahan baku, proses transformasi bahan
baku menjadi bahan setengah jadi, pemasok bahan
pendukung produk, distributor, retailer dan merespon
kepuasan konsumen (Lummus dan Vokurka, 1999). Lebih
lanjut, Strategy Rantai Pasok (Supply Chain) merupakan
sebuah pendekatan untuk menyalurkan barang pro-
duksi dan jasa kepada para konsumen. Rantai ini mem-
bentuk jaringan dari beberapa pelaku usaha yang saling
berhubungan untuk mencapai tujuan yang sama.
Banyak perusahaan menggunakan strategi rantai pasok
(supply chain) untuk menunjukan kekuatan bisnisnya.
Namun kebanyakan pihak mempersepsikan bahwa
strategi rantai pasok hanya dimiliki oleh perusahaan
manufaktur saja. Saat ini strategi rantai pasok meru-
pakan suatu strategi yang dapat diimplementasikan
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tidak hanya di industry manufaktur namun dapat di-
terapkan di industry jasa (Santos dan leite, 2016).

Perkembangan teknologi yang semakin kompetitif
dalam persaingan bisnis telah mendorong pengelola
industry untuk mengimplementasikan strategi rantai
pasok dari push system menjadi pull system (Hagel, J
dan Brown, 2008). Konsep dasar strategi rantai pasokan
oleh beberapa industry merupakan adopsi distribusi
produk yang akan dihasilkan dan kemudian disalurkan
kepada pembeli. Namun, dengan adanya dorongan
memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin selektif
sehingga banyak pengelola bisnis merobah strateginya
didalam memenuhi kebutuhan konsumen. Sehingga
strategi rantai pasokan berubah menjadi pull system
dengan menerapkan produksi produk sesuai dengan
banyak barang yang akan dibutuhkan oleh konsumen.
Situasi ini menguntungkan konsumen unutk bebas
menetukan pilihan dari berbagai barang atau jasa yang
ditawarkan oleh pihak perusahaan dalam mempro-
duksi barang-barang yang dikehendaki dan disukai
konsumen.

Strategi rantai pasok diimplementasikan untuk
mendukung setiap perusahaan yang tergabung di dalam
suatu strategi rantai bisnis harus memiliki layanan yang
bersifat keahlian khusus. Hal ini dikarenakan tingginya
tuntutan konsumen terhadap pemenuhan produk dan
tantangan operasi. Berikut merupakan kebijakan strategi
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rantai pasok yang diharapkan dapat mengelola lima
bidang secara kolektif meliputi (Lestari, 2016):

1. Aktivitas Produksi
Aktivitas ini berkaitan dengan pemenuhan produk
yang diberikan kepada konsumen, waktu pemasaran
dan jumlah produk yang diproduksi. Lebih lanjut,
aktivitas ini meliputi penjadwalan induk produksi
yang memperhitungkan kapasitas produksi, menye-
imbangkan beban kerja, pengendalian kualitas dan
pemeliharaan peralatan.

2. Inventori
Aktivitas ini meliputi pengelolaan, penyimpanan
dan penanganan bahan baku dan bahan jadi yang
harus diisi setiap tahap dalam rantai pasokan.

3. Penentuan Lokasi
Adanya penetapan fasilitas untuk produksi dan pe-
nyimpanan persediaan untuk mendukung aktivitas
produksi.

4. Transportasi
Aktivitas ini mewakili pemindahan barang dari
lokasi antar entitas didalam suatu strategi rantai
pasok. Penggunaan angkutan udara pada umumnya
cepat tapi memerlukan biaya yang mahal, pengi-
riman menggunakan kapal laut atau kereta api jauh
lebih murah tapi memerlukan waktu yang lebih lama.
Sehingga didalam suatu rantai pasok harus memper-
timbangkan jenis-jenis armada yang tersedia.
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5. Informasi
Aktivitas ini meliputi jenis data yang harus dikum-
pulkan dan disebarluaskan. Informasi yang diberi-
kan meski menjanjikan ketepatan waktu dan akurat.

Aktivitas bisnis diatas akan menetukan kemampu-
an dan efektivitas suatu strategi rantai pasok. hal ini
bertujuan untuk memenangkan kompetisi pasar yang
sangat bergantung pada efektivitas rantai pasokan.
Lestari (2016) mengatakan bahwa apabila strategi peru-
sahaan ingin menetapkan untuk melayani pasar dengan
jumlah besar dan bersaing atas dasar harga, maka akan
lebih baik memiliki rantai pasok yang menyediakan
untuk biaya rendah. Namun, apabila strategi perusaha-
an bertujuan untuk melayani segmen pasar dan mem-
pertimbangkan kepuasan pelanggan, maka akan lebih
baik memiliki strategi rantai pasokan yang handal.

2.9 Entitas dan Struktur Rantai Pasok
Startegi rantai pasok melibatkan beberapa pelaku

usaha yang saling terkait didalam mencapai tujuan ber-
sama. ada beberapa pemain utama yang terlibat didalam
suatu strategi rantai pasok meliputi (Anwar, 2011):

1. Supplies
2. Manufactures
3. Distribution
4. Retail Outlet
5. Customers
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Pelaku usaha menggambarkan pola bisnis ber-
dasarkan kebutuhan pasar. Dari ke lima entitas diatas
tidaklah tergabung secara langsung terhadap aktivitas
bisnis. Keterkatanya dapat disesuiakan dengan kolek-
tivitas rantai bisnis yang terjadi. Berikut berbagai pola
atau struktur strategi rantai pasok:

• Chain 1-2: Supplier-Manufactures
Jaringan ini mengambarkan sumber bahan baku
dari pemasok yang menyediakan bahan pertama,
dimana rantai penyaluran baru akan mulai. Bahan
pertama ini dapat dalam bentuk bahan baku, bahan
mentah, bahan penolong, barang dagangan, suku
cadang dan lain-lain yang di berikan ke manu-
fatur.

• Chain 1-2-3: Supplier-Manufactures-Distribution
Barang yang sudah dihasilkan oleh manufactures
sudah mulai harus disalurkan kepada pelanggan.
Walaupun sudah tersedia banyak cara untuk me-
nyalurkan barang kepada pelanggan, yang umum
adalah melalui distributor dan ini biasanya ditem-
puh oleh sebagian besar supply chain.

• Chain 1-2-3-4: Supplier-Manufactures - Distribution-
Retail Outlet
Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas
gudang sendiri atau dapat juga menyewa dari
pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menyim-
pan barang sebelum disalurkan lagi ke pihak
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pengecer. Disini ada kesempatan untuk mem-
peroleh penghematan dalam bentuk jumlah
inventoris dan biaya gudang dengan cara melaku-
kan desain kembali pola pengiriman barang baik
dari gudang manufacture maupun ke toko pengecer.

• Chain 1-2-3-4-5: Supplier-Manufactures - Distribu-
tion-Retail Outlet - Customer.
Para pengecer atau retailer menawarkan barang
langsung kepada para pelanggan atau pembeli atau
pengguna barang langsung. Yang termasuk retail
outlet adalah toko kelontong, supermarket, warung-
warung, dan lain-lain.

Struktur kerjasama pada strategi rantai pasok
dapat digambarkan secara sederhana seperti dibawah
ini.

Gambar 2.1 Proses Supply Chain Management



52

B i s n i s  P r o d u k  H a l a l

Struktur diatas dapat melahirkan beberapa reko-
mendasi didalam pengambilan keputusan. Ada tiga
macam rekomendasi yang terkait dengan strategi
rantai pasok meliputi (Mentzer dkk, 2001) :

1. Aliran barang dari hulu ke hilir
Aliran ini meliputi bahan baku yang dikirim dari
pemasok ke pabrik kemudian setelah produksi di-
distribusikan ke pengecer hingga ke konsumen
akhir.

2. Aliran uang
Aktivitas ini mengendalikan aliran dana operasional
dan keuntungan dari entitas yang terlibat dari hilir
ke hulu.

3. Aliran informasi
Aktivitas ini memberikan informasi dan data yang
terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya.

Dengan nyata dapat disimpulkan bahwa strategi
rantai pasok (Supply Chain Management) merupakan
suatu aplikasi yang terintegrasi system informasi dan
aktivitas produksi yang berkaitan dengan pengadaan
barang dan jasa bagi perusahaan serta mengendalikan
keterkaitan antara entitas atau pelaku usaha untuk men-
dapatkan keefektifitasan dalam menjalankan proses
bisnis. Lebih lanjut, strategi rantai pasok mengintegrasi-
kan beberapa aktivitas meliputi pengiriman barang
beserta prosesnya, pengadaan bahan baku, pelacakan
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barang yang dipesan, penyebaran informasi, peren-
canaan kolaborasi bisnis, pengukuran kinerja, pela-
yanan purna jual, dan pengembangan produk baru.
Dengan jelas bahwa esensi strategi rantai pasok mem-
bantu perusahaan-perusahaan dalam memasok bahan
baku, memproduksi barang jadi, melakukan mengirim
produk hingga ke konsumen.

2.10  Implementasi Strategi Rantai Pasok
Munculnya konsep strategi rantai pasok dikarena-

kan adanya dorongan pelaku usaha untuk memenuhi
tuntutan konsumen yang semakin komplek. Ada be-
berapa factor yang mempengaruhi konsep ini meliputi
variansi kebutuhan konsumen dan berkembangnya
infrastruktur telekomunikasi dan transportasi. Lebih
lanjut, tingginya kebutuhan konsumen mengakibtakan
daur hidup produk memiliki siklus yang pendek seiring
dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam
lingkungan pasar. Sehingga hal ini menuntut industri
manufaktur memasukkan konsep efektivitas dan efisien
didalam melakukan aktivitas produksi yang memiliki
keterlibatan banyak dengan pihak lain untuk bersama-
sama memenagkan persaingan pasar.

Aktivitas strategi rantai pasokan mencakup banyak
sektor yang saling terkait meliputi beberapa aktivitas
dari hulu hingga hilir. Matveeva (2015) mengungkapan
bahwa aktivitas hulu (Upstream) dipengaruhi oleh
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aktivitas supplier. Untuk aktivitas midstream, manu-
faktur menjadi entitas dominan yang mempengaruhi
kegiatan bisnis. Aktivitas hilir (Down stream) meliputi
aktivitas distributor dan konsumen. Pembagian akti-
vitas ini dapat mencakup kedalam 3 bagian meliputi:

1. Upstream Supply Chain
Bagian ini mencakup aktivitas pemasok (supplier)
dari proses manufaktur. Sehingga perusahaan di-
dorong untuk menjaga hubungan baik agar aktivitas
produksi dapat berjalan lancar.

2. Midstream Supply Chain
Bagian ini mencakup semua proses yang digunakan
oleh perusahaan dalam mentranformasi produk dari
bahan baku hingga bahan jadi dan kemudian
dilanjutkan mendistribusikan produk ke konsumen.

3. Down stream Supply Chain
Bagian ini mencakup semua proses yang terlibat
dalam pemenuhan kebutuhan konsumen agar men-
dapat respon positif dari pengguna produk.

Implementasi rantai pasok dapat memberikan
Manfaat didalam melakukan aktivitas bisnis. Berikut
beberapa manfaat dan keuntungan yang diperoleh
dalam mengintegrasikan strategi rantai pasok didalam
perusahaan (Naude dan Weiss, 2011; Manzouri dkk,
2014):
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1. Kepuasan pelanggan
Pengguna produk merupakan target utama dari
aktivitas proses produksi setiap produk yang di-
hasilkan perusahaan. Target bagi pengelola usaha
adalah bagaimana konsumen dapat setia dalam
jangka waktu yang panjang untuk menggunakan
produk yang ditawarkan oleh industri. Untuk men-
jadikan konsumen loyal, maka diperlukan strategi
untuk memberikan kepuasan kepada konsumen
terhadap produk yang ditawarkan.

2. Meningkatkan pendapatan
Semakin tinggi konsumen yang loyal kepada peru-
sahaan, maka hal ini akan menujukan peningkatan
income atau pendapatan perusahaan. Sehingga
produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak
akan ‘terbuang’ percuma akibat tidak terpenuhinya
harapan pelanggan.

3. Menurunnya biaya
Adanya integrase antara pelaku usaha dalam men-
dorong aliran barang akan memberikan penurunan
terhadap biaya operasional perusaahaan. Sehingga
dapat menekan biaya produk kepada konsumen.

4. Pemanfaatan asset semakin tinggi.
Kolaborasi aktivitas bisnis mendorong perusahaan
untuk meningkatkan utilitas Aset yang dimilikinya.
sumberdaya manusia akan semakin terlatih dan te-
rampil baik dari segi pengetahuan maupun keteram-
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pilan. Tenaga kerja akan mampu memberdayakan
penggunaan teknologi untuk mendukung aktivitas
produksi.

5. Perusahaan semakin besar.
Perusahaan yang mendapat keuntungan dari segi
proses distribusi produknya secara bertahap akan
megalami pertumbuhan usaha sehingga ekpansi
proses bisnis dapat dilakukan untuk meningkatkan
kompetisi pasar.

Banyak teknik yang digunakan unutuk mengim-
plementasikan strategi rantai pasok. Salah satunya
adalah supply chain operations reference (SCOR). Sellittoa
dkk (2015) menjelaskan bahwa model ini merupakan
alat yang dapat digunakan untuk menangani, memper-
baiki, dan mengkomunikasikan strategi rantai pasok
didalam perusahaan dan dengan pemasok serta pe-
langgan pada suatu perusahaan. Lebih lanjut, model
ini terdiri dari 5 proses kategori utama meliputi Plan,
Source, Make, Deliver dan Return. Plan mewakili aktivitas
kesiimbangan antara demand dan supply. Source meru-
pakan aktivitas yang berkaitan dengan pasokan bahan
baku. Make merupakan aktivitas transformasi menjadi
produk jadi. Untuk pengiriman barang, diwakili oleh
Deliver. Return merupakan aktivitas yang menggam-
barkan respon kepuasan pelanggan. Model ini juga
menggambarkan proses bisnis yang dibutuhkan untuk
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memenuhi permintaan pelanggan serta membantu
menjelaskan proses bisnis secara keseluruhan dan
memberikan dasar untuk memperbaiki aktivitas bisnis
yang sedang berjalan (Ellram dkk, 2004).
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Pada bab ini akan diuraikan metodologi penelitian
atau tahapan-tahapan penelitian yang akan dilalui dari
awal sampai akhir. Metodologi penelitian digunakan
untuk mengarahkan dan mempermudah proses analisis
dalam mencari solusi dalam memecahkan masalah.
Tahapan ini dilakukan dengan menguruaikan seluruh
kegiatan yang dilaksanakan selama kegiatan berlang-
sung dari awal proses penelitian sampai akhir. Dengan
melakukan tahapan-tahapan dalam metodologi,
diharapkan hasil penelitian akan menjadi lebih baik.
Metodologi penelitian ini disajikan dalam bentuk se-
kumpulan metode pengambilan data dan pengolahan
data hingga memberikan hasil untuk dapat dianalisis.

3.1 Studi Pendahuluan
Studi pendahuluan dilakukan untuk mengiden-

tifikasi permasalahan yang akan diteliti. Untuk dapat
mengidentifikasi masalah dengan baik, pada penelitian
ini peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai

BAB  III

 METODOLOGI PENELITIAN
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sertifikasi produk halal di Australia. label halal pada
produk daging yang berasal dari Australia perlu untuk
diteliti karena negara ini memiliki jumlah umat muslim
yang terbatas (minoritas) namun negara ini mampu
mengimpor daging dengan jumlah besar ke Indoneisa.
Sehingga ada dorongan dari pelaku bisnis atau industri
di Australia untuk mendapatkan sertifikasi halal di-
karenakan produk halal dibutuhkan tidak hanya oleh
penduduk lokal namun dibutuhkan juga oleh pasar
internasional seperti pengiriman produk daging ke
Indonesia.

3.1.1 Studi Literatur
Studi literatur diperlukan untuk memperoleh teori-

teori pendukung yang menjadi landasan dalam pene-
litian dan perencanaan yang harus dibuat. Kemudian,
studi literatur juga digunakan untuk memperjelas teori-
teori yang berhubungan dengan penelitian. Dalam pene-
litian ini referensi yang dibutuhkan adalah mengenai
Fiqh halal, sertifikasi produk halal, respon konsemen
terhadapap makanan Halal dan strategi rantai pasok
(Supply Chain Management).

3.1.2 Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan suatu usaha untuk

mencari inti permasalahan yang ingin dipecahkan dalam
suatu penelitian. Perumusan masalah bertujuan untuk
mengetahui masalah-masalah yang diteliti, sehingga
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masalah tersebut nantinya dapat dirumuskan menjadi
lebih jelas. Berdasarkan studi pendahuluan maka peru-
musan masalah berupa bagaimana menganalisis imple-
mentasi produk halal di Australia dengan pendekatan
strategi rantai pasok (suplay chain management) untuk
melindungi integritas bagi konsumen Muslim.

3.1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian perlu ditetapkan dalam melaku-

kan sebuah penelitian agar penelitian tersebut sesuai
dengan tujuan yang diinginkan. Tujuan dari penelitian
dibagi menjadi tiga tahapan untuk menyelesaikan
permasalahan dalam menganalisis implementasi rantai
pasok produk halal di Australia.

3.2 Rancangan Penelitian
Penelitian ini menganalisi implementasi setifikasi

halal yang melibatkan para pelaku usaha di Australia.
Keterlibatan pelaku usaha ini di kaji berdasarakan pen-
dekatan strategi rantai pasok. Sehingga dalam meran-
cang metodologi penelitian perlu mengadopsi pende-
katan studi kasus untuk melihat phenomena yang terjadi
pada suatu permasalahan dan kejadian. Halldórsson
dan Arlbjørn (2005) mengatakan penelitian mengguna-
kan studi kasus dapat berperan penting dalam meng-
hasilkan pengetahuan strategi rantai pasok serta secara
khususnya dapat memfasilitasi interaksi antara pelaku
usaha secara teoretis dan praktik. Berikut instrument
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penelitian yang tetapkan sebagai ruang lingkup pem-
bahasan.

a. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengkaji sertifikasi halal yang dike-
luarkan oleh salah satu lembaga yang memiliki otori-
tas di Australia yang diberi nama Halal Australia
sehingga lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sydney,
Australia. Lebih lanjut, lembaga ini tidak masuk
dalam daftar yang diakui oleh pemerintah Indone-
sia. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah lembaga
yang tidak masuk daftar LPPOM MUI layak untuk
dipertimbangkan.

b. Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah entitas atau pelaku usaha
yang mengusulkan produknya untuk mendapatkan
sertifikasi halal kepada lembaga Halal Australia
beserta rekanan perushaan lain yang terlibat dengan
perusahaan pengusul meliputi supplier, mamufak-
tur distributor dan pembeli. 

3.3 Pengumpulan Data
Data merupakan hal yang sangat signifikan sehingga

data yang dikumpulkan haruslah bersember dari infor-
masi yang benar dan valid. pengumpulan data dapat
menggunakan berbagai sumber meliputi sumber primer
dan sumber sekunder. Lebih lanjut, data penelitian ber-
dasarakan studi kasus dapat dikumpulkan dengan
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mengadopsi pendekatan qualitative (Starman, 2013).
Pendekatan ini dapat dilakukan berdasarakan be-
berapa teknik pengumpulan data meliputi pendekatan
observasi (pengamatan), wawancara dan quisioner.

3.3.1 Sumber Data
Berbagai sumber data yang diperlukan pada pene-

litian ini terdiri dari data primer dan data sekunder,
sebagai berikut:

1. Data Primer
Data primer merupakan data yang langsung di-
peroleh dari sumber pertama. Adapun data primer
dalam penelitian ini adalah data responden yang
dikumpulkan di Sydney Australia.

2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang secara tidak
langsung memberikan informasi kepada pengum-
pul data seperti melalui dokumen, website dan da-
tabase. Pada penelitian ini data sekunder berupa
dokumen data impor daging ke Indonesia, data akti-
vitas bisnis Halal Australia dan data pelaku usaha
yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan
sertifikasi halal.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data
Desain penelitian dalam penelitian ini akan di-

lakukan berdasarkan studi kasus makanan bersertifi-
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kasi halal di Australia. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif berupa
interview dan observasi kepada beberapa ahli untuk
mengetahui indikator yang terkait dengan strategi rantai
pasok. Indikator yang akan dibangun menggunakan
pendekatan kualitatif berupa wawancara kepada para
ahli termasuk akademisi, praktisi dan pemegang
kebijakan. Jenis wawancara yang digunakan adalah
semi-structured interview berupa wawancara dengan
pertanyaan terbuka berdasarakan satu set pertanyaan
dalam bentuk kuesioner. Alshenqeeti (2014) menga-
takan bahwa semi- structured interview dapat mengin-
vestigasi dan memahami phenomena yang terjadi secara
alamiah dan fleksibel.

Lebih lanjut, rancangan pertanyaan dibagi men-
jadi beberapa tahap meliputi wawancara terkait proses
pembuatan sertifikasi halal. Selanjutnya, dilakukan
wawancara pemilihan indikator terkait dengan strategi
rantai pasok. Responden diarahkan memilih indikator
yang berhubungan dengan strategi rantai pasok. Ran-
cangan terakhir berupa penilaian langsung terhadap
indikator yang telah ditemukan oleh responden
terhadap strategi rantai pasok. Hal ini bertujuan untuk
mengetahui signifikasi implementrasi strategi rantai
pasok pada proses sertifikasi halal di Australia.

Sample yang diambil pada penelitian ini adalah
pelaku usaha yang terlibat untuk mendaftarakanproduk-
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nya kelembaga Halal Australia. Penentuan sample pene-
litian ini dilakukan berdasarakan pendekatan purposive
sampling judgment. Metode ini dilakukan dengan cara
menentukan sample berdasarkan kebutuhan ataupun
tujuan penelitian (Etikan dkk, 2015).

3.3.3 Perancangan Instrumen
Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang

digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini
menggunakan instrumen wawancara open-ended
kepada responden. Supply Chain Management (strategi
rantai pasok) diadoptasi sebagai kerangka membuat
instrumen penelitian yang dibagi dalam beberapa entitas
meliputi supplier, manufaktur, distributor dan kon-
sumen (Widyarto, 2012). Dengan menggunakan SCM
dapat menganalisis implementasi rantai pasok makanan
bersetifikasi halal di Autralia.

1. Supplier
Pencarian data mengarahkan pernyataan kearah
pemasok makanan halal, adapun hal yang terkait
dalam entitas ini adalah proses para pemasok mem-
beri makanan ternak, proses pemotongan ternak sudah
sesuai dengan ajaran Islam dan cara pemeliharaan
hewan ternak tersebut.

2. Manufaktur
Data yang diperoleh mengarahkan pernyataan kearah
produksi makanan halal. Hal ini yang terkait didalam
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aktivitas perusahaan meliputi proses pengolahan
daging dan proses packing produk sampai pada la-
beling dari produk tersebut.

3. Distributor
Data yang diperoleh mengarahkan pernyataan ke
distributor makanan halal. Entitas ini memiliki aktivi-
tas bisnis berupa proses transportasi makanan halal,
proses penyimpanan makanan halal dan penyaluran
makanan halal pada retail.

4. Konsumen
Pencarian data mengarahkan mengarahkan per-
nyataan ke konsumen terhadap sertifikasi makanan
halal. Hal yang terkait dengan respon konsumen akan
keselamatan dan kesehatan dalam mengkonsumsi
makanan halal serta kulaitas dari makanan halal
tersebut dan minat pelanggan dalam mengkonsumsi
dari makanan halal.

3.4  Pengolahan Data dan Analisa
Data-data yang telah dikumpulkan kemudian

dilanjutkan untuk diolah. Pengolahan data dilakukan
berdasarakan hasil wawancara dan observasi kepada
pelaku. Penelitian ini mengadopsi tematik analisis dalam
menyimpulkan hasil penelitian. Fereday dan Cochrane
(2006) mengatakan bahwa tematik analisis dapat di-
gunakan untuk memahami phenomena untuk mengung-
kap ide dan gagasan sebuah kejadian. Sehingga
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pengolahan data dapat mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi strategi rantai pasok makan halal ter-
hadap kepuasan pelanggan berdasarkan sertifikasi produk
halal. Kemudian, dilanjutkan untuk menganalisis data
yang telah diolah. Analisa ini akan mengarahkan pada
tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan pada
rumusan masalah yaitu menganalisa implementasi
strategi rantai pasok terhadap sertifikasi makanan halal
di Australia berdasarakan respon pelaku usaha yang
terlibat didalam strategi ini.

3.5 Flowchart penelitian
Metodologi penelitian dapat dikatakan signifikan

apabila langkah-langkah yang ditempuh dapat di kate-
gorikan tepat. Selain itu, untuk mendapatkan hasil pene-
litian yang baik, diperlukan urutan tahapan penelitian
yang tepat dan jelas. Adapun uraian atau tahapan pene-
litian dapat digambarkan melalui flowchart penelitian
yang dapat dilihat pada Gambar 3.1 seberikut ini:



68

B i s n i s  P r o d u k  H a l a l

Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian
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3.6 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

N
o

Tahapan
Penelitian

Rincian Kegiatan
2017 (Bulan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Identifikasi
Masalah
Awal

Studi Lapangan
Latar belakang dan
rumusan masalah
Tujuan penelitian
Observasi (Focus Group
Discussion)

2
Studi
Pustaka

Mereview literatutre
berhubungan dengan
Fiqh Halal, sertifikasi
produk halal dan
Supply Chain
Management

2
Pengumpul
an Data

Pengumpulan data
primer dan skunder
Wawancara dan
Diskusi kelompok
dengan pelaku usaha
terkait strategi rantai
pasok pada proses
sertifikasi produk Halal
di Australia meliputi
Supplier, Manufaktur,
distributor dan
konsumen

4

Analisis
Implementa
si Strategi
Rantai
Pasok

Analisis implementasi
strategi rantai pasok
proses sertifikasi Halal
dibawah pengawasan
lembaga Halal Australia

5
Laporan
Akhir

Persiapan draft laporan
dan penyerahan
laporan akhir
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4.1  Pengumpulan Data
Penelitain yang dilakukan di Halal Australia ini

lebih fokus pada kajian studi kasus. Sehingga peneliti
perlu merujuk beberapa pakar yang fokus dalam me-
lakukan kajian ini untuk mendifisikan yang berkaitan
dengan studi kasus. Dalam kajian ini, peneliti meng-
gambarkan suatu studi kasus yang terkait dengan
eksistensi dari perusahaan Halal Australia serta
beberapa entitas jaringan kerja sama perusahaan ini
meliputi pelaku usaha breeding, penyembelihan hewan
ternak, manufacturing, pelaku usaha distribusi barang,
dan konsumen Muslim (Muslim Community) sebagai
customers.

Halal Australia yang merupakan perusahaan yang
bergerak dibidang jasa terutama sertifikasi produk halal
telah dijadikan sebagai subjek dan sekaligus lokasi
penelitian ini. Disamping itu,Breeding dan usaha penyem-
belihan juga dilibatkan untuk mendapatkan informasi

BAB  IV

 PENGUMPULAN DATA DAN
ANALISIS
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terkait cara pemotongan, peralatan yang digunakan
dan keahlian yang dimiliki oleh penyembelih hewan.
Manufacturing atau dunia industri yang terlibat dalam
proses/produksi halal juga menjadi bagian yang tidak
kalah penting dalam penelitan ini. Restoran yang men-
jadi bagian dari proses sertifikasi halal di mana produk
halal siap saji dioleh dan diperjual-belikan setelah di-
sertifikasi oleh Halal Australia. Disisi lain, distributor
meliputi supermarket, industry retail dan pasar Tradisi-
onal memiliki peran penting dalam rangkaian penya-
luran produk halal setelah disertifikasi oleh Halal Aus-
tralia. Hal ini menjadi penting dikarenakan masyarakat
Musilm dan bahkan non-Mulism menantikan produk
halal dan juga sebagai konsumen. Lebih lanjut, pengum-
pulan data mengambil studi kasus di Halal Autralia
yang terletak di kota Sydney, Australia. Ada beberapa
pelaku usaha dijadikan responden dalam penelitian ini
meliputi restorant, supermarket dan toko ritel yang ada
di Sydney. Lebih lanjut, instrumen penilitian difokus-
kan kepada konsumen muslim.

4.2  Deskripsi Studi Kasus
Studi kasus ini menganalisis sertifikasi halal

dilakukan oleh Halal Australia sebagai institusi resmi
yang mengeluarkan izin label halal serta beberapa pelaku
pasar yang menggunakan label sebagai jaminan mutu
produk yang dijual kepada konsumen.
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4.2.1 Halal Australia
Secara ringkas tim peneliti melakukan visitasi lang-

sung ke kantor pusat Halal Australia yang beralamat di
Level 6 & 7, 91 Phillip Street PARRAMATTA New South
Wales 2150. Melihat langsung diserta dengan wawan-
cara dengan stakeholders merupakan hal urgen sehingga
informasi yang diterima valid dan dapat dipercaya.
Visitasi dan diskusi yang dilakukan tim didapati bahwa
bahwa Halal Australia merupakan perusahaan yang ber-
gerak dalam sertifikasi produk halal baik untuk produk
makanan, kecanikan, kosmetik maupun jasa pelatihan/
pendidikan dan sertifikasi halal. Perusahaan ini berdiri
sejak tahun 2004 oleh Dr. Muhammad M. Khan, Ph.D
sebagai executive director. Perusahaan ini dalam menjalan-
kan misinya lebih mengedepankan pada aspek ke-
maslakhatan ummat Islam dan tidak berorientasi pada
profit semata. Halal Australia juga terakreditasi oleh
Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), dan
bergerak sebagai salah satu badan sertifikasi halal yang
profesional dalam dunia usaha/industri makanan, kos-
metik, dan produk-produk lainnya.

Disamping itu, sebagai badan sertifikasi halal ini
juga menyediakan berbagai produk yang berkualitas
tinggi dan jasa layanan seperti akreditasi lokasi penyem-
belihan, sertifikasi produk, pengauditan dan pemerik-
saan produk pasar. Halal Australia dalam perkembang-
an usahanya juga telah dipilih sebagai konsultan oleh
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berbagai perusahaan dan bahkan memberikan buku
pedoman terkait kualitas dan produk halal. Salah satu
rekan bisnisnya adalah Alpha Flight Services Pty Ltd.
Perusahaan ini merupakan perusahan food catering di
Eropa dan barusaja beroperasi di seluruh Australia untuk
menyediakan produk makanan halal ke barbagai
maskapai penerbangan, misalnya, Royal Brunei Airlines,
Malaysian Airlines, Etihad, Emirates and Qatar Airways.
Halal Australia juga secara resmi telah menjadi anggota
World Halal Council yang berafiliasi dengan organiasi
keagamaan, badan sertifikasi halal dan dunia industri
professional lainya baik ditingkat nasional maupun inter-
nasional. Terkait dengan pendidikan dan pelatihan,
Halal Australia telah bekerjasama dengan institusi
pendidikan untuk memberikan program kuliah singkat
atau short courses bagi para mahasiswa untuk ditawari
bekerja dalam bidang industri pengolahan daging.

Lebih lanjut, sebagai perusahaan yang bergerak
dalam pemberian pelayanan publik di Australia, peru-
sahaan ini dalam menjalankan operasonal perusahan
memiliki visi tersendiri. Halal Australia menetapkan
visinya untuk memberikan pelayanan prima kepada
konsumen dan pelanggan bidang usaha/industri halal
sesuai dengan metode atau cara-cara yang telah digaris-
kan dalam hukum Islam khususnya proses produksi
barang dan konsep pengolahan makanan. Halal Aus-
tralia memformulasikan misinya dalam menjalankan
operasional dan usaha jasa sebagai berikut:
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1. Untuk menerapkan pengetahuan, pengalaman, dan
profesionalitas dalam memenuhi kebutuhan dan
harapan konsumen terkait keorisinalitas produk-
produk halal.

2. Untuk meyakinkan bahwa potensi yang besar dan
luas yang dimiliki oleh para pebisnis di Australia,
dan dunia industri berupaya untuk mengembang-
kan dan meningkatkan profit sejalan dengan lajunya
pertumbuhan pasar internasional akan produk-
produk halal.

3. Untuk memberikan peran dan sumbangsih kepada
pemerintah untuk memfasilitasi seluruh proses
terkait produksi produk halal. Hal ini dikarenakan
di Australia belum memiliki keseragaman akan
strandarisasi halal

Sebagai perusahaan yang secara resmi berdiri dan
beroperasi memberikan pelayanan bagi masyarakat
muslim khususnya di Australia terkait dengan sertifikasi
halal, Halal Australia dipimpin langsung oleh seorang
Chief Executive Officer, DR. Muhammad M. Khan, Ph.D.
dan dibantu oleh beberapa tim ahli sesui dengan skop
usaha yang dikembangkan. Disamping itu, Halal Aus-
tralia memiliki beberapa kantor cabang yang masih dan
terus beroperasi dalam menjalankan visi dan misi
perusahaan. Halal Australia memiliki beberapa kantor
cabang dan dapat disajikan dalam tabel 4.1. Berbagai
pelayanan yang diberikan oleh Halal Australia terutama
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terkait dengan sertifikasi produk halal menjadi core
business perusahaan ini. Adapun secara rinci core busi-
ness dari perusahaan ini dapat dilihat dalam beberapa
poin sebagai berikut:

1. Memberikan sertikifasi Halal, akreditasi, konsultasi,
pengauditan, dan program-program pelatihan
untuk industri makanan, minuman, farmasi,
kesehatan, kosemetik dan food catering bagi berbagai
perusahaan maskapai penerbangan.

2.  Membantu pelanggan terkait dengan permohonan
halal dari para pelaku industri halal dengan berbagai
metode yang sedang berkembang.

3. Menghasilkan bahan ajar/pelatihan dan menyeleng-
garakan seminar kepada masyarakat terkait dengan
teori dan praktek pengolahan produk halal berdasar-
kan ajaran Islam.

4. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi gratis ter-
kait dengan pelaksanakan ibadah Haji dan Umrah
serta investasi Halal dan keuangan di Australia.
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Tabel 4.1. Pimpinan dan Alamat Perusahaan Halal
Australia

Nama Jabatan Alamat
Wilayah

Operasional
Dr. Muhammad M
Khan, Ph.D.

Food Technologist,
M.Sc (UM Canada)

Pharmacist,
M.Pharm, B.Pharm
(Hons)

Chief
Executive
Officer

Head Office
Level 6 & 7, 91 Phillip Street
PARRAMATTA NSW 2150
Australia
Phone: (+612) 9893 1890
Fax: (+612) 9891 1771
Phone: (+612) 9893 1890
Email: m.khan@halal-
australia.com.au
info@halal-australia.com.au

Sydney &
National

Assessment
and
Certification
Unit

Mr Latif Ismail Halal State
Supervisor

Tel: (+612)  9440 5042
Fax: (+612) 9891 1771
Email: info@halal-
australia.com.au

Sydney &
National

Forhade Khan
Dip of Quality
Auditing and
OH&S (Swinburne
Univ)

Halal State
Supervisor

Tel: (+612) 9893 1890
Fax: (+612) 9891 1771
Email: info@halal-
australia.com.au

Victoria &
Adelaide

Farid Ahmed
B.Sc, Post Grap Dip,
Animal Science
(Sydney Uni)

Halal State
Supervisor

Tel: (+612) 9893 1890
Fax: (+612) 9891 1771
Email: info@halal-
australia.com.au

Victoria &
Tasmania

Mohammad H Hira
Bsc (civil, BUET),
M.Sc (Griffith Uni)

Halal State
Supervisor

Phone: (+612) 9893 1890
Fax: (+612) 9891 1771
Email: info@halal-
australia.com.au

Queensland
& Northern
Territory

Mr Master
Mohammed

Halal
Inspector
&
Supervisor

Phone: (+612) 9893 1890
Fax: (+612) 9891 1771
Email: info@halal-
australia.com.au

Western
Australia

mailto:info@halal-australia.com
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4.2.2 Fattayleh Smallgoods and Wholesale Meat
Industri Fattayleh Smallgoods and wholesale meat

berlokasi di jalan Horsley Road 262, Milperra NSW
Sydney Australia. Perusahaan ini awalnya merupakan
bisnis keluarga yang telah menyediakan makanan ber-
kualitas tinggi selama lebih dari 20 tahun. Perusahaan
ini Beroperasi di pasar ritel dan menjadi salah satu
penjual produk daging di Australia. Perusahaan daging
ini menyediakan produk grosir sebagai penyedia pro-
duk halal yang memberikan daging halal berkualitas
premium dan harga terjangkau ke industri makanan
di Australia meliputi katering maskapai penerbangan,
restoran dan retail. Perusahaan sangat fokus pada bisnis
grosir dan memiliki pemahaman yang sangat baik ten-
tang apa yang dibutuhkan pasar ritel selama bertahun-
tahun. Pengalaman ini memberi kesempatan kepada
perusahaan untuk sepenuhnya memahami persyaratan
akhir dari industri daging dan produk daging. Beberpa
produk yang dihasilkan oleh perushaan ini berupa
burger, pizza topping, deli chicken, deli beef, smoked
turkey dan deli salami.

Lebih lanjut, sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh
lembaga yang diakui kepada Fettayleh adalah konfir-
masi bahwa fasilitas perusahaan memenuhi standar
Halal yang ketat. Fettayleh puas akan akreditasi dan
konfirmasi Halal terhadap semua produk yang berser-
tifikat Halal. Perusahaan ini memiliki komitmen berupa
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tidak akan pernah memberikan sertifikat Halalnya
kepada pihak ketiga sebagai bukti sertifikasi Halal yang
diperolehnya. Sertifikat halal memverifikasi fasilitas dan
produk pada system produksi dan distribusikan hingga
proses perawatan. Sehingga lebelisasi halal yang di-
miliki perusahaan ini tidak memberikan keraguan pada
pihak lain (Distributor dan konsumen).

4.2.3 Haveriek Meats
Industri Haverick Meat beralamat di 13-15 Green

Street, Banksmeadow, NSW, Australia dan didirikan pada
tahun 1985. Perusahaan ini diturunkan dari generasi
ke generasi membuat Haverick Meats sebagai pemasok
terkemuka daging Australia berkualitas ke industri
makanan secara profesional. Lebih lanjut, inovasi selalu
menjadi bagian strategi dari Haverick Meats. Pada tahun
2007 perusahaan ini membangun pusat industri pemo-
tongan daging di Australia beserta fasilitas pengemasan
daging ekspor. Inventasi yang dilakukan mencakup tek-
nologi pemotong daging untuk memberikan konsistensi
setiap saat dan memastikan persediaan tersedia untuk
memasok restoran dan mitra layanan makanan setiap
harinya, baik lokal maupun internasional. Haverick Meats
ada sebagai salah satu dari sedikit industry pemotong
daging di Australia yang terdaftar untuk mengekspor
secara global.

Haverick Meats juga telah memperkenalkan divisi
peralatan komersial untuk meningkatkan tingkat



80

B i s n i s  P r o d u k  H a l a l

pelayanan kepada mitra melalui inovasi teknologi
kuliner. Haverick Meats memperkenalkan peralatan
khusus kelas dunia kepada masyarakat Australia dengan
filosofi yang baik untuk memasok dan memberikan da-
ging dengan kualitas terbaik. Haverick Meats bekerja saling
bahu membahu dengan menyediakan pelayanan berupa
edukasi kepada pelanggan dalam menginformasikan
teknologi baru yang dimiliki. Dengan pengalaman dan
pengetahuan pelanggan mereka yang luas, perusahaan
ini telah menciptakan beberapa produk serbaguna
yang dapat memenuhi kebutuhan daging di Australia
(Beef, Veal, Lamp dan Chicken). Lebih lanjut, perusaha-
an ini mematuhi standar produksi daging yang diharap-
kan oleh konsumen Australia, Pemerintah dan lembaga
sertifikasi Halal. Untuk memenuhi kepuasan konsumen,
perusahaan ini memastikan bahwa hewan ternak yang
digunakan dalam produksi daging diperlakukan secara
tepat dan memperhatikan kaidah hukum islam sesuai
dengan sertifikasi Halal.

4.2.4 DESH Meat
Butchery DESH Meat berlokasi di 44 Railway Pa-

rade, Lakemba NSW 2195, Australia. Bisnis ini menjual
halal produk halal beruapa daging, ayam dan ikan. Pe-
milik dan pekerja dari bisnis ini meruapakan keturunan
dari Bangladesh. Bisnis ini melayani banyak konsumen
baik untuk perorangan ataupun skala industry kecil dan
menengah. Lebih lanjut, Bahan-bahan yang digunakan
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dalam produksi daging halal memiliki kualitas terbaik
dan memenuhi persyaratan ketat sertifikasi Halal Aus-
tralia. Perusahaan ini memiliki basis pelanggan di
Australia yang melayani pemasok makanan grosir dan
eceran di seluruh Australia. Proses produksi dan standar
produksi grosir saat ini menyediakan jasa pelayanan
berupa pengiriman daging berkualitas tinggi sepanjang
tahun. Layanan ini memungkinkan pelanggan untuk
mengelola posisi inventaris dan rangkaian produk lebih
baik sehingga memberi keuntungan pengiriman pro-
fesional dan konsisten di pasar Australia.

4.2.5 EL Chami
Butchery EL Chami beralamat di 5 The Boulevard,

Lakemba NSW 2195, Sydney Australia. Bisnis ini me-
nyediakan produk halal seperti daging segar, daging
sapi Alberta, domba dan ayam. Pemilik usaha ini memiliki
komitmen berupa jamin produk halal kesemua produk
yang di berikan ke konusmen. Apabila pelanggan men-
dapatkan produk dari toko yang tidak sesaui dengan
informasi yang berikan, maka bisnis ini memiliki ko-
mitmen untuk mengembalikan uang kepada konsumen
kembali. Lebih lanjut, usaha ini telah mendapatkan ser-
tifikasi halal melalui proses pemeriksaan yang ketat
dari beberapa pihak yang terkait didalam pengeluaran
izin sertifikasi halal.
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4.2.6 Islamic Help Australia
Islamic Help Australia beralamat di 220 Waterloo

Rd, Greenacre NSW 2190, Australia.Unit ini bekerja
sangat keras untuk memastikan bahwa donasi masya-
rakat disalurkan kepada yang membutuhkan. Untuk
mengoptimalakan layanan kepada masyarakat, pihak
pengelola unit ini menekan biaya administrasi dan
operasional dijaga tetap rendah sehingga banyak dana
yang diperuntukan secara langsung kepada yang mem-
butuhkan. Kegiatan unit ini difokuskan kepada penye-
dian hewan ternak untuk pemeberian bantuan sosial
kepada yang membutuhkan. Sumber daya dari komu-
nitas ini berasal dari zakat para masyarakat muslim
yang diperuntukan bagi yang memebutuhkan. Pem-
berian bantuan tidak berupa uang kepada masyarakat
namun pendistribusian bantuan dilakukan dalam
bentuk bahan makan. Sehingga produk makanan yang
akan di distribusiakn mesti memperhatikan aspek halal
menurut ajaran Islam meskipun yang diberikan bantu-
an adalah masyarakat non muslim

4.2.7 Islamic Relief Australia
Komunitas ini berlokasi di 56 Auburn Road, Au-

burn NSW 2144, Australia. Komunitas ini memiliki ke-
giatan sebagai media amal untuk momunitas muslism
di Australia. Ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh
komunitas ini berupa pemberdaayan gender (anak,
perempuan dan lansia) dan pemberian bantuan dana
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untuk modal usaha. Sumber dana dari kegiatan ini dari
bantuan masyarakat yang memiliki kepedulian sosial
terhadap masyarakat muslim. Pihak pengelola akan
menghubungi donator dan mendistribusikan kemasya-
rakat membutuhkan. Lebih lanjut, banyak bantuan di-
berikan dalam bentuk barang harian.

4.2.8 Masjid
Ada banyak tempat ibadah berupa masjid yang

terletak di kota Sydney. Masjid merupakan media ber-
kumpul muslim dalam melakukan ibadah dan kegiatan
sosial. Sehingga banyak ditemukan berbagai masya-
rakat mendatangi masjid untuk berbagai kegiatan.
Penelitian ini mengambil tiga sampel masjid dilokasi
New South Wales (NSW) Australia yaitu Mesjid Guil-
ford (64 Mountford Ave, Guildford NSW 2161, Aus-
tralia), Mesjid Rooty Hill (33 Headcorn St, Mount Druitt
NSW 2770, Australiad) dan Mesjid Quakers Hill (37
Douglas Rd, Quakers Hill NSW 2763, Australia).

4.3  Data Responden
Pengumpulan data mengambil beberapa responden

dilokasi penelitian di Sydney, Australia. Responden di-
ambil dari secara random untuk mengetahui respon
terhapat barang yang bersertifikasi halal.
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Tabel 4.2.  Data Responden

4.4 Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini dibagi kedalam

tiga tahapan meliputi analisis proses bisnis sertifikasi
produk halal di Australia, penentuan indikator kinerja
system sertifikasi produk halal dan menganalisis
implementasi sertifikat produk halal menggunakan
pendekatan strategi rantai pasok. Berikut penjelasan
terperinci berkaitan analisi data pada penelitian ini.

No Nama Institusi Posisi Kategori Bisnis
1 Muhammad Khan Halal Australia CEO Certification body
2 Dr Shirin Halal Australia Director Certification body
3 Muhammad Fattayleh Fattayle Smallgoods

and wholesale meat
Manager Industry

4 Ahmad Fattayleh Fattayle Smallgoods
and wholesale meat

CEO Industry

5 Muhammad Dabirudin Haveriek Meats Manager Industry
6 Muhammad Mayyet DESH Meat Manager Butchery
7 Muhammad Rahman EL Chami Manager Butchery
8 Said Ummar Islamic Help Australia Marketing Charity Outlet
9 Latif Ismail Islamic Relief CEO Islam community
10 Syeh Khaled Taleb Mesjid Guilford Leader/

Imam
Islam Community

11 Syeh Ali Mesjid Rooty Hill Leader/
Imam

Islamic Association
western suburbs
Sydney

12 Faisal Alsabbati Mesjid  Quakers Hill Organizer Islam Community
13 Muhammad Ali Central station Customer Islam Community
14 Muhammad Yaman Greenacre Customer Islam Community
15 Ellias Greenacre Customer Islam Community
16 Kheny Greenacre Customer Islam Community
17 Yoen Yahya Consulate Indonesia Customer Islam Community
18 Herfino Consulate Indonesia Customer Islam Community
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4.4.1 Analisis Proses Bisnis Sertifikasi Produk Halal
         Di Australia

Analisis proses bisnis sertifikasi produk Halal di
Australia mengadopsi pendekatan SCOR model. Model
ini memiliki 5 proses kategori meliputi Plan, Source,
Make, Deliver dan Return.

i. Hasil
Hasil penelitian ini mengungkapan beberapa pelaku
usaha sesuai dengan kategori SCOR model. Data
diperoleh dari interview pelaku usaha dan diiringi
dengan observasi lokasi bisnis. Untuk mendalami
data yang dibutuhkan, maka dilakukan Focus Group
discussion (FGD) yang dimotori oleh lembaga Halal
Australia. Berikut penjabaran konsep SCOR model
pada studi kasus ini berdasarkan strategi rantai pasok
produk halal.

a. Plan
Plan merupakan kategori pada SCOR model yang
menjelaskan aktivitas perencanaan permintaan
dan penawaran suatu produk. Pada kajian ini yang
menjadi unsur plan adalah lembaga Halal Austra-
lia. Lembaga ini merupakan perencana penyedia
jasa untuk menerbitkan sertifikasi dalam men-
jamin produk yang dinyatakan halal. Output yang
dikelaurkan oleh lembaga ini berupa pengakuan
bahwa produk tersebut dalam kategori Halal.
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b. Source
Source merupakan kategori yang mewakili
sebagai pamasok bahan baku produk halal. Pada
kajian ini yang menjadi pelaku bisnis kategori
Source adalah industry Fattayle Smallgoods and
wholesale meat. Perusahaan ini mengambil bahan
baku berupa daging dari breeding atau pernakan.
Untuk mendukung bisnis proses industry ini,
maka pihak manajemen mencari perternakan yang
telah disertifikasi halal. Pertenakan ini dinyatakan
halal apabila mengikuti prosedur kerja yang telah
sesuai syariat islam yang dikeluarkan oleh lem-
baga Halal Australia. Lebih lanjut, berdasarakan
info wawancara dengan industry ini, peternakan
melakukan proses penyembelihan manual untuk
setiap ternaknya. Hal ini dikarenakan bahwa
apabila menggunakan mesin maka kekawatiran
penyembelehan hewan tidak sesuai denga syariat
Islam.

c. Make
Make merupakan kategori SCOR model yang
menjelaskan aktivitas produksi dalam meng-
hasilkan berbagai jenis produk yang bersumber
dari daging. Hal ini meliputi produk sosis, daging
merah dan makanan lainnya yang bersumber dari
daging. Pada kajian ini, pelaku usaha yang masuk
kedalam kategori Make adalah industry Fattayle
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Smallgoods and wholesale meat dan industry
Haveriek Meats. Kedua industry ini merupakan
manufaktur produk makan yang bersumber dari
daging hewan. Proses jaminan halal yang dike-
luarkan oleh Halal Australia dilakukan dengan
memeriksa kegiatan produksi didalam perusahaan
ini. Lembaga halal menjamin bahwa perushaan
ini tidak mencampur produk makanan dengan
zat atau senyawa lain yang berhubungan dengan
daging babi. Lebih lanjut, produk akhir juga tidak
terkontaminasi dengan alkohol atau zat haram
yang telah ditetapkan oleh Islam. Untuk bahan
pengawet yang digunakan dalam menjamin kua-
litas produk untuk dikirim ke berbagai tempat,
lembaga halal juga menjamin bahan pengawetan
yang digunakan steril dari zat haram.

d. Deliver
Deliver merupakan aktivitas yang menjelaskan
dengan distribusi barang jadi ke konsumen. Akti-
vitas ini meliputi kegiatan distributor, retail dan
pasar. Pelaku usaha dalam kajian ini yang dikate-
gorikan didalam deliver adalah EL Chami, DESH
Meat, dan Islamic Help Australia. Bisnis ini memiliki
core business sebagai penyalur produk kekonsumen
seperti butchery dan retail. Kegiatan ini menjamin
produk halal didistribusikan ke konsumen berupa
jaminan bahwa fasilitas yang digunakan terbebas
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dari zat haram seperti pendingin produk, gudang,
armada darat, media logistic dan pengolahan lim-
bah. Sehingga produk yang diberikan label halal
terjamin secara kualitasnya dan dapat dijaga inte-
gritasnya.

e. Return
Return meruapakan ketegori yang menjelakan
presepsi dari konsumen terhadap produk halal.
Pada kajian ini yang tergolong didalam aktivitas
return adalah komunitas yang mengkonsumsi
produk halal meliputi komunitas Masjid Guilford,
Mesjid Rooty Hill, Mesjid Quakers Hill, Islamic
Relief dan konsumen lainnya. Aktvitas ini men-
jamin bahwa produk halal yang dikonsumsi ter-
jamin kesehatannya dan keamananya. Lebih lanjut,
lembaga sertifikasi halal juga jaminan produk
halal tersedia dipasaran dan adanya media pro-
mosi yang memberikan edukasi kepada konusmen
terhadap konsep produk halal.
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Tabel 4.3. Strategi rantai pasok produk halal di
Australia

ii. Analisa
Pelaku usaha pada kajian ini yang berkaitan dengan
sertifikasi halal pada lembaga Halal Autralia yang
melibatkan banyak entitas meliputi Industry Fattayle
Smallgoods and wholesale meat, Haveriek Meats, DESH
Meat, EL Chami, Islamic Help Australia, Islamic Relief,
Mesjid Guilford, Mesjid Rooty Hill dan Mesjid
Queakers Hill. Kesemua entitas ini berkerja sama

No Institusi Bisnis Posisi SCM SCOR
Model

1 Halal Australia Certification body Certification Plan
2 Halal Australia Certification body Certification Plan
3 Fattayle Smallgoods

and wholesale meat
Industry Breeding Source

4 Fattayle Smallgoods
and wholesale meat

Industry Manufacturing Make

5 Haveriek Meats Industry Manufacturing Make
6 DESH Meat Butchery Distributor Deliver
7 EL Chami Butchery Distributor Deliver
8 Islamic Help Australia Charity Outlet Distributor Deliver
9 Islamic Relief Islam community) Customer Return
10 Mesjid  Guilford Islam Community Customer Return
11 Mesjid Rooty Hill Islamic Association

western suburbs Sydney
Customer Return

12 Mesjid Quakers Hill Islam Community Customer Return
13 Central station Islam Community Customer Return
14 Greenacre Islam Community Customer Return
15 Greenacre Islam Community Customer Return
16 Greenacre Islam Community Customer Return
17 Consulate Indonesia

Sydney
Islam Community Customer Return

18 Consulate Indonesia
Sydney

Islam Community Customer Return
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untuk menyediakan pelayanan kepada konsumen
berupa jaminan produk yang berkualitas. Hal ini di-
lakukan dengan mendapatkan labelisasi halal sesuai
dengan syariat islam. Lebih lanjut, pelaku usaha ini
saling mendukung untuk memasarkan produknya
ke konsumen sehingga kerjasama ini membentuk
suatu strategi rantai pasok. Soltany dkk (2013) men-
jelaskan bahwa peningkatan kinerja rantai pasok akan
mendukung produktivitas pelaku usaha untuk bisa
memenangkan pasar. Sehingga strategi rantai pasok
berpengaruh dan dapat berkontribusi untuk dalam
memberikan kepuasan kepada pelanggan.

4.4.2 Analisa Indikator Kepuasan Pelanggan Produk
Halal
Penelitian ini menganalisis beberapa indikator

yang terkait dengan studi kasus strategi rantai pasok
halal yang di kaji di Australia. Indicator ini diperoleh
dari analisis interview dengan beberapa responden di-
dalam penelitian. Berikut hasil indikator-indikator
yang diperoleh pada studi kasusu ini.

i. Hasil
Penelitian ini memperoleh ada 14 indikator rantai
pasok yang diperoleh dari studi kasus. Lebih lanjut,
indicator ini di analisis menajadi attribute kinerja
system rantai pasok halal di Australia. Ada 4 attribute
yang diperoleh pada studi kasus ini. Berikut penjelasan
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dari indicator dan attribute yang terkait dengan
studi kasus ini.

a. Integritas
Ada 3 indikator yang disarankan terkait attribute
integrity meliputi Religious Obligation, Trusted dan
Awareness. Indikator ini merupakan bentuk ke-
yakinan dari konsumen untuk mengkomsumsi
produk serta telah menjadi bentuk integritas
muslim terhadap ajaran agamanya.

• Religious Obligation
Indikator ini menjelaskan bahwa kewajiban
muslim adalah menjalankan perintah agama
seperti halnya menjalankan sholat, puasa dan
zakat serta mengkonsumsi makanan halal
adalah salah satu kewajiban yang mesti ditaati
oleh seorang muslim. Hal ini merupakan bentuk
ketaatan dalam menjalankan perintah agama
serta bertujuan untuk memperoleh predikat
hamba yang bertaqwa. Mengkonsumsi makanan
halal merupakan kewajiban karena akan men-
datangkan pahala bagi penganutnya sebagai
bentuk reward dalam menggapai sisi keridho-
an Allah swt.

• Trusted
Indikator ini menjelaskan bahwa seorang
muslim mesti meyakini bahwa makanan halal
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baik untuk dikonsumsi. Dengan adanya
labelisasi halal dari instansi yang memiliki
kewenangan dalam menerbitkan label halal
seperti lembaga Halal Australia, maka suatu
produk akan dipercaya mudah untuk diterima
oleh konsumen. Hal ini tidak lagi memberikan
keraguaan terhadap kandungan yang ada
didalam suatu produk atau makanan. Lebih
lanjut, adanya label halal pada suatu produk
dapat memberikan kepercayaan kepada
konsumen untuk tidak ragu terhadap proses
pembuatannya makan tersebut. Sehingga
kebiasaan mengkonsumsi makanan didasari
pada kepercayaan dan keyakinan yang men-
jadi pola hidup atau prilaku konsumen. Oleh
karena itu, umat Islam harus meyakini dan
mentaati kewajibannya untuk mengkonsumsi
makanan yang halal sesuai dengan yang ter-
dapat didalam kitab Al-Qur’an.

• Awareness
Indikator ini menjelaskan bahwa produk halal
pada saat ini sudah menjadi prioritas utama
bagi konsumen, bukan saja dari kalangan umat
muslim tetapi juga oleh kebanyakan konsumen
dari berbagai lintas agama lainnya. Hal ini
menunjukkan bahwa konsumen pada umum-
nya sudah menyadari betapa pentingnya meng-
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gunakan produk halal yang dapat memberi-
kan pengaruh positif terhadap konsumen.
Sehingga kesadaran dalam memilih produk
yang baik dan halal adalah kewajiban yang
harus dijalankan bagi setiap muslim. Hal ini
merupakan salah satu bentuk ketaatan dalam
menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh
Allah SWT dan merupakan indikasi keimanan
seorang hamba kepada tuhannya. Lebih lanjut,
makanan dan minum merupakan kebutuhan
yang paling dasar bagi setiap makhluk hidup.
Namun tidak semua masyarakat non muslim
memiliki kesadaran untuk mengkonsumsi
produk yang bersertifikasi halal. Mengkon-
sumsi sebuah produk merupakan kebiasaan
dan kebudayaan yang telah menjadi gaya hidup.

b. Quality
Ada 3 indikator yang disarankan terkait attribute
quality meliputi health, shipping acurracy dan per-
centage of rejacting product. Indicator diatas di-
peroleh dari pola pilihan hidup konsumen untuk
menentukan kualitas yang dirasakannya (cus-
tomer prespective).

• Health
Indikator ini menjelaskan bahwa mengkon-
sumsi makanan halal memberikan dampak
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tersendiri bagi kesehatan. Agama islam me-
yakini bahwa apa yang dimakan dan dikon-
sumsi akan berdampak terhadap sikap dan
perilaku konsumen. Apabila konsumen me-
makan makanan yang baik dan jelas kehalalan-
nya maka kesehatan konsumen tersebut akan
baik terhadap diri sendiri dan lingkungannya.
Sebaliknya jika sesorang itu mengkonsumsi
makanan yang dilarang oleh agama maka or-
ang tersebut akan bersikap buruk dan berperi-
laku tidak baik. Dalam ilmu kesehatan, banyak
pakar berpendapat bahwa suatu penyakit yang
diderita oleh manusia bersumber dari akal dan
pikiran serta faktor eksternal seperti virus dan
gangguan lainnya. Apabila menggunakan
produk makanan dan minuman yang tidak
baik dan tidak jelas kehalalannya maka penyakit
tersebut akan mudah menyerang sistem tubuh
manusia dan dapat merusak berbagai bagian
dan fungsi tubuh seperti usus, ginjal, dan hati.
Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan halal
dapat memberikan dampak kesehatan bagi
tubuh.

• Shipping Acurracy
Indikator ini menejelaskan bahwa dengan
adanya lembaga sertifikasi Halal dalam me-
nerbitkan label kehalalan suatu produk
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merupakan salah satu cara untuk memberikan
rasa kepuasan kepada konsumen terhadap
produk-produk yang beredar dipasaran berupa
keakuratan jaminan produk yang disediakan.
Selain memberikan rasa puas kepada kon-
sumen dalam mengkonsumsi produk halal,
lembaga sertifikasi halal memiliki wewenang
untuk meninjau proses yang terjadi pada suatu
perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengi-
rim tim audit untuk melakukan pemeriksaan
serta menindak lanjuti proses dari pembuatan
produk hingga dikirim ke konsumen. Kegiatan
ini dimulai dari upaya peninjauan alur proses
pembuatan produk, kandung dan komposisi
yang ada didalam makanan hingga proses
pengemasan produk. Ketika proses peninjau-
an selesai, maka lembaga ini berkewajiban
untuk memutuskan hasil dari investigasi yang
telah dilakukan yakni apakah perusahaan ter-
sebut layak untuk diberikan label halal pro-
duknya atau tidak.

• Percentage of Rejacting Product
Indikator ini menjelaskan bahwa banyaknya
varian produk makanan yang beredar dipa-
saran serta tingginya persaingan antara pro-
duk sejenis diberbagai pasar yang ada. Dengan
adanya label halal pada suatu produk maka
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akan menambahkan nilai produk itu sendiri.
Hal ini dikarenakan label halal merupakan
salah satu bentuk kepercayaan masyarakat
akan kualitas produk yang disajikan berupa
sedikitnya ditemukan cacat atau rusak hingga
sampai ketangan konsumen. Varian makanan
dan kemasan produk halal yang disajikan dapat
yang menimbulkan daya tarik tersendiri bagi
customer dan mudah diterima oleh berbagai
element masyarakat luas pada umumnya baik
pasar lokal maupun internasional.

c. Responsiveness
Ada 4 indikator yang disarankan terkait attribute
responsiveness meliputi lead time, return process
waranty, rate of complain dan customer response time.
Indikator ini merupakan bentuk komitmen pe-
nyedia jasa dalam memberikan layanan ketepatan
terhadap waktu terhadap konsumen.

• Lead time
Indikator ini menjelaskan bahwa banyak dari
penyedia jasa makan halal yang memiliki jang-
ka waktu tidak lama ketika proses pemesanan
dan menunggu produk makanan yang disaji-
kan. Penyedia jasa halal ini menyediakan ber-
bagai macam bentuk pelayanan yang disajikan
dan dapat dinikmati oleh para konsumen
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dengan waktu tunggu yang lumayan cepat dan
tidak membuat para konsumen menunggu
lama. Perusahaan ini menyajikan berbagai
macam produk halal dalam bentuk pemesanan
langsung dimana produk yang disajikan sudah
siap diberikan kepada konsumen sesuai dengan
keinginannya. Bentuk layanan ini dapat mem-
buat konsumen tidak lagi menunggu dengan
waktu yang begitu lama. Namun ada juga be-
berapa penyedia jasa produk halal yang meng-
gunakan sistem pre-order dalam yang menyaji-
kan berbagai produk Halal.

• Return process waranty
Indikator ini menejelaskan bahwa produk
daging dapat kadaluarsa sehingga ada jaminan
bahwa produk halal yang beredar tidak lewat
dari masa kadarluasa. Produk yang kadarluarsa
merupakan salah satu bentuk produk yang
sudah tidak terjamin lagi kualitasnya atau bah-
kan termasuk kategori makanan yang tidak
halal. Ini dikarenakan daging yang sudah kada-
luarsa tidak layak lagi untuk diproses ataupun
untuk dikonsumsi. Produk daging kadaluarsa,
busuk atau yang sudah bercampur dengan da-
ging-daging hewan yang dilarang dalam aturan
islam adalah daging yang tidak layak untuk
dikonsumsi. Ini merupakan tugas dari lembaga
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sertifikasi Halal untuk memberikan sanksi
kepada perusahaan yang mengolah dan
memproses produk tersebut serta berhak
melakukan penyitaan produk yang sudah
kadaluarsa dan kemudian dimusnahkan.
Hukuman bagi perusahaan, peternakan,
restoran dan lembaga yang melanggar hukum
atas penjualan produk kadaluarsa dipasaran
akan dilakukan oleh pemerintah yang ber-
wenang seperti kepolisian atau badan hukum
lainnya.

• Rate of complain
Indikator ini menjelaskan bahwa kepuasan
pelanggan merupakan tujuan utama dalam
menggapai kesuksesan sebuah perusahaan
terhadap produk yang dihasilkan. Apabila ada-
nya komplen pelanggan terhadap produk dan
kinerja dari suatu perusahaan, maka peru-
sahaan tersebut harus selalu menerima dengan
besar hati dan mengintropeksi diri terhadap
komplein yang diberikan oleh pelanggan.
Memperbaiki kembali hal-hal yang dirasa
kurang menyenangkan bagi pelanggan dan
selalu berusaha untuk memberikan yang ter-
baik demi memuaskan selera pelanggan agar
pelanggan tidak lagi kecewa terhadap produk
yang diberikan oleh perusahaan. Apabila
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konsumen menemukan suatu produk yang
memiliki label halal namun terdapat kan-
dungan yang haram maka konsumen dapat
memberikan laporan kepada lembaga yang
mengeluarkan sertifikasi halal untuk di cabut
izin label tersebut.

• Customer response time
Indicator ini menjelaskan bahwa perusahaan
yang memiliki manajemen baik tentunya akan
mengarahkan perusahaan tersebut untuk
memberikan ruang bagi konsumen dalam mem-
berikan masukan dan saran agar perusahaan
tersebut dapat lebih maju kedepannya dalam
menghadapi persaingan. Bentuk kegiatan ini
berupa menerima pemesanan khusus (product
customize) terhadap produk yang diproduksi
oleh perusahaan. Respon yang cepat diberikan
terhadap kebutuhan konsumen menunjukkan
bahwa perusahaan selalu mengutamakan pe-
langgan dengan menjaga kedekatan serta
menjalin komunikasi yang baik dengan pe-
langgan. Adapun keluhan konsumen tentang
adanya produk yang tidak diketahui atau di-
ragukan status halalnya, maka konsumen dapat
melaporkan produk tersebut ke lembaga yang
berwenang. Laporan konsumen yang masuk
nantinya akan menjadi bahan teguran bagi
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perusahaan berdasarakan beberapa tahapan
penyelidikan terhadap produk yang dilapor-
kan. Setelah proses penyelidikan selesai maka
akan dikeluarkan status dari produk yang di-
laporkan tersebut melalui berbagai media pu-
blikasi untuk diberitahukan kepada masyarakat
umum.

d. Reliability
Ada 4 indikator yang disarankan terkait attribute
reliability meliputi total supply chain management
cost, inventory velocity, flaxibility service system dan
perfect order fullfilmant. Indikator diatas men-
jelakan kemampuan perusahaan dalam meme-
nuhi kebutuhan konsumen terhadap produk
halal.

• Total supply chain management cost
Indikator ini bertujuan untuk mengetahui
kemampuan lembaga sertifikasi halal dalam
menyusun strateginya untuk bersaing dengan
lembaga sejenis. Penyusunan strategi lembaga
sertifikasi halal dipengaruhi oleh biaya yang di-
sediakan untuk konsumen. Lebih lanjut, ke-
halalan sebuah produk dapat dilakukan dengan
cara melihat logo halal yang tertera pada pro-
duk tersebut serta lembaga yang mengeluakan
izinnya. Namun, saat ini banyak ditemui logo
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halal yang menempel pada sebuah produk
dalam berbagai bentuk variasi. Hal tersebut
dikarenakan tingginya persaingan pasar yang
mengakibatkan adanya dorongan dari be-
berapa pesaing badan lembaga penerbitan la-
bel halal dari berbagai negara dan lembaga lokal.
Hal ini dapat memberikan dampak timbulnya
kecurangan untuk memenangkan persaingan
pasar. Salah satu kecurangan yang belakangan
ini sering ditemui di pasaran adalah pengguna-
an logo halal palsu untuk meyakinkan calon
konsumen. Apalagi dengan banyaknya variasi
dari label halal tersebut menimbulkan ber-
bagai macam kecurangan dalam perdagangan
produk halal secara global yang mana semakin
menunjukkan potensi yang begitu menggairah-
kan bagi sektor industri. Banyaknya produk
dengan label halal palsu mesti diwaspadai. Cara
mudah mengetahui kehalalan sebuah produk
adalah dengan melihat label  halal yang tertera.
Sehingga perlu adanya peraturan yang mene-
rapkan label halal yang diakui baik untuk pro-
duk dalam negeri ataupun produk luar negeri.

• Inventory velocity
Indikator ini menejaslaskan ketersedia produk
halal pada pasar local. Hal ini dikarenakan
pasar merupakan wadah dimana pedagang



102

B i s n i s  P r o d u k  H a l a l

dan pembeli dapat berkomunikasi mengenai
jual beli barang dan jasa yang segala akadnya
disepakati oleh kedua belah pihak. Pasar
terdiri dari dua macam jenis, yakni pasar
tradisional dan modern. Biasanya pasar
tradisional identik dengan penjualan barang
yang klasik, murah dan berstandar duplikasi
yang kualitasnya dapat bersaing dengan
kualitas produk original dari perusahaan-
perusahaan ternama, sedangkan pasar mod-
ern biasanya dapat ditemui dengan berbagai
macam jenis seperti supermarket, retail dan
convienance store. Pasar identik dengan status
kehalalan barang yang dijual beli didalamnya.
Produk halal mudah untuk ditemui pada
berbagai macam jenis pasar lokal baik itu pasar
tradisional ataupun moderen. Hal ini dikarena-
kan produk yang memiliki label halal meru-
pakan salah satu jaminan kualitas dan integritas
suatu produk tersebut dimata masyarakat
pada umumnya. Apabila suatu pasar menjual
produk dan makanan yang tidak jelas atau
tidak memiliki label halalnya, maka pasar
tersebut akan kehilangan sebagian pangsa
pasarnya dari kalangan penganut agama islam
dan hal tersebut dapat memberikan kerugian
yang besar bagi pasar itu sendiri.
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• Flaxibility service system
Indikator ini menjelaskan kemampuan untuk
menyediakan produk dalam memenuhi
permintaan pelanggan berupa sebaran produk
pengganti akan produk halal yang ada dipa-
saran. Toko ritel atau convienance store mudah
untuk dijumpai diberbagai tempat. Hal ini
bertujuan untuk memanjakan para pelanggan-
nya dengan tampilan letak, kenyamanan, dan
penerangan cahaya yang diberikan kepada
pelanggan dengan tujuan agar customer dapat
berbelanja dengan nyaman dan tenang di-
dalamnya. Pada took retail terdapat berbagai
varian produk dari berbagai macam industry.
Sehingga tidak semua industry tersebut yang
mendaftarkan produknya ke lemabga sertifikasi
halal. Akibatnya banyak terdapat produk
pengganti dari produk sejenis dipasaran. Lebih
lanjut, sebagian toko-toko tersebut ditemukan
adanya penempatan produk yang mana tidak
sesuai dengan pengelompokan jenis dan go-
longannya produk halal karna tidak dilakukan-
nya pemisahan memisahkan antara produk
yang sudah memiliki label halal dengan pro-
duk yang tidak berlabelkan halal. Memisahkan
produk makanan halal dengan produk ma-
kanan yang non halal (haram) adalah sesuatu
yang memiliki keharusan dalam ajaran agama
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islam. Karena bercampurnya makanan yang
halal dan tidak halal akan menjadikan ke-
haraman terhadap status dari produk ma-
kanan tersebut. Dan ini akan memberikan
kecemasan pada konsumen muslim terhadap
toko convienance store dan sejenisnya yang
mana hal ini dapat mengakibatkan hilangnya
kepercayaan konsumen terhadap toko-toko
ritel tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya
penempatan ulang kembali produk yang
sudah berlabelkan halal dalam satu tempat
khusus. Dengan demikian konsumen akan
berbelanja dengan tenang dan tidak akan lagi
cemas atau ragu ketika berbelanja pada toko
convienence store.

• Perfect order fullfilmant
Indikator ini menjelakan kemampuan
pemenuhan pesanan export akan produk
halal. Kebutuhan akan tingginya suatu barang
pada suatu negara mengakibatkan negara
tersebut harus melakukan berbagai bentuk
kerja sama dengan negara lainnya. Termasuk
juga mengenai permintaan ekspor hewan
ternak dari beberapa negara. Negara Malay-
sia dan Indonesia merupakan negara dengan
mayoritas penduduknya yang beragama
islam, dimana dalam ajaran Islam memiliki
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aturan dan tatanan hidup yang mesti dipatuhi
dan ditaati oleh penganutnya. Termasuk juga
dalam melakukan penyembelihan terhadap
hewan ternak sapi atau hewan ternak lainnya
yang dibolehkan oleh islam untuk disembelih
dengan melakukan proses yang sesuai dengan
kaidah-kaidah penyembelihan tersebut.
Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka
lembaga sertifikasi halal memiliki kewenangan
untuk meninjau langsung proses penyem-
belihan hewan ternak dari suatu rumah potong
dengan tujuan agar proses penyembelihan
tersebut sesuai dengan kaidah yang berlaku
dalam ajaran Islam. Sehingga daging potong
dari hewan yang akan disembelih tersebut,
dagingnya halal dan layak untuk dikonsumsi
oleh masyarakat muslim. Adapun perusahaan
hewan potong akan diaudit oleh lembaga
sertifikasi halal terkait dan berperan sebagai
saksi yang menyatakan bahwa penyembelihan
yang dilakukan sesuai dengan aturan Islam.

Gambar 4.1 menampilkan rekapitulasi indikator
yang terpilih berdasarakan hasil wawancara dengan
semua responden rantai pasok produk halal di Aus-
tralia. Semua responden setuju dengan indikator yang
telah ditentukan dari hasil kerangka berfikir strategi
rantai pasok halal di Australia.



106

B i s n i s  P r o d u k  H a l a l

Gambar 4.1: Attribute dan indikator strategi rantai
pasok produk halal di Australia.

ii. Analisa
Strategi Rantai pasok produk halal melibatkan
beberapa pelaku usaha. Lebih lanjut, strategi ini
mengadopsi nilai Islam unutk memberikan
pelayananya kepada konsumen. Sehingga dalam
melakukan analisis implementasinya perlu untuk
menentukan indikator yang berkaitan dengan
strategi ini. Beberapa penelitian terkait strategi rantai
pasok telah mengeluarkan indicator yang digunakan
unutk mengukur kinerjanya. Namun, Agami et al.
(2012) menyatakan bahawa setiap system memiliki
indikator yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan
untuk memeperoleh pengukuran kinerja yang tepat.
Apabila tidak tepat dalam menentukan indikator-
nya, maka pengukuran yang akan dilakukan tidak
dapat digunakan untuk memperbaiki sistemnya.
Lebih lanjut, attribute kinerja juga dipengaruhi oleh
indikator yang diperoleh. Penelitian ini menemukan
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attribute baru untuk strategi rantai pasok. Integritas
merupaka attribute yang jarang digunakan dalam
melakukan pengukuran kinerja rantai pasok.

4.4.3 Analisis Implementasi Strategi Rantai Pasok
Produk Halal
Pada sesi ini akan dilakukan analisis hasil pengum-

pulan data berdasarkan implementasi strategi rantai
pasok. Ada 4 attribute yang diperolah dari penelitian ini
meliputi integrity, quality, responsiveness dan reliability.

i. Hasil
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa
indicator kinerja rantai pasok tidak dapat digunakan
pada studi kasus ini. Penelitian ini menemukan
beberapa indikator yang baru yang dapat diterapkan
didalam kajian ini serta dapat digunakan oleh semua
pelaku usaha yang terlibat didalam rantai pasok
produk halal. Hal ini menyimpulkan bahwa pemi-
lihan indikator disesuaikan dengan beberapa kriteria
yang terkait. Berikut hasil analisa kinerja rantai
pasok berdasarkan indikator yang ditemukan dalam
penelitian ini.

a. Integrity
Hasil pengolahan data diperoleh bahwa attribute
integrity memiliki nilai rendah dibandingkan at-
tribute lainnya. Terdapat satu indikator yang me-
miliki nilai paling rendah dari attribute integrity.
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Religius obligation (kewajiban agama) memiliki
nilai 2.42. Hal ini menyimpulkan bahwa breeding
dan manufacturer belum memahami sencara nyata
bahwa mengkonsumsi produk halal oleh kon-
sumen merupakan kewajiban didalam ajaran Islam.
Lebih lanjut, Trusted (kepercayaan) memiliki nilai
3.88 dan Awareness (kesadaran) memiliki nilai
3.20. Nilai kedua indikator ini dinilai rata-rata
karena kepercayaan dan kesadaran konsumen
dalam mengkonsumsi produk hala masih biasa
karena tidak banyak konsumen yang mengetahui
manfaat keberadaan produk halal.

b. Quality
Produk yang telah diberikan label halal secara
kualitas diperoleh nilai yang tinggi didalam
penelitian ini. Hal ini meliputi Health (kesehatan)
bernilai 4, Shipping Accuracy (keakuratan) bernilai
4.13 dan Percentage of Rejacting Product (meng-
hidari produk cacat) bernilai 3.97. Responden
mengungkapkan bahwa produk yang telah diberi-
kan label halal telah mereka yakini kesehatan dan
jaminan keakuratan informasinya karena produk
ini dinyatakan tidak bercampur dengan zat haram
didalam Islam seperti alkohol, daging babi dan
zat lainnya. Lebih lanjut, jaminan produk tidak
cacak akan produk yang berlabel halal dengan
produk lainnya tidak berbeda sehingga produk
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halal juga dapat berkompetsi dengan produk
lainnya.

c. Responsiveness
Attribute responsiveness terdiri dari 4 indikator.
Hasil pengolahan data diperolah bahwa nilai Lead
time (waktu produksi) (4.18), Return process
waranty (product tidak kadaluarsa) (4.19), Rate of
complain (Keluhan konsumen) (3.87), Customer
response time (layanan waktu bagi konsumen)
(4.28). Secara keseluruhan attribute ini bernilai pal-
ing tinggi dibandingkan attribute lainnya. Ter-
dapat 22 lembaga sertifikasi halal di Australia,
sehingga Halal Australia di dorong untuk meng-
gunakan perannya dalam melayani konsumen
dan menguatkan rantai bisnis agar tidak kalah
dengan lembaga penyedia jasa sertifikasi halal
lainnya.

d. Reliability
Secara keseluruhan nilai attribute reliability pada
peneilitian ini rendah. Hal ini diperoleh bahwa
total supply chain management cost (kompetisi
lembaga sertifikasi) bernilai 2.42. Hal ini menan-
dakan bahwa tingginya kompetesi dari lembaga
penyedia sertifikasi halal di Australia. Ada 22
lembaga sertifikasi halal yang terdaftar di
Departemen Pertanian dan Sumberdaya Air Aus-
tralia. Sehingga lembaga Halal Australia masih
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terkedala dalam persaingan pasar akibat be-
berapa negara konsumen produk halal mem-
batasi jumlah lembaga penyedia jasa halal.
Karena Australia tidak negara berbasiskan
hukum islam dan jumlah penduduk muslim
minoritas, maka standarisasi lembaga halal di
australia masih belum sepenuhnya mengacu
dengan syariat islam. Nilai indikator Inventory
velocity (ketersediaan produk) bernilai 3.82.
Implikasi dari indikator ini adalah ketersedaian
produk halal yang dikeluarkan oleh Halal Australia
dipasar lokal di Sydney belum banyak ditemukan
produk yang berlogo lembaga ini. Lebih lanjut,
Indikator flexibility service system (produk peng-
gnati) bernilai 2.45. Hal ini menjelaskan bahwa
banyaknya competitor produk sejenis yang men-
jadikan sulitnya produk berlabel halal dari lembaga
Halal Australia untuk meningkatkan produktivitas-
nya. Lebih lanjut, indikator perfect order fulfilment
(permintaan export) bernilai 3.52. Demand
produk yang bersertifikasi halal dari lembaga
Halal Australia masih terbatas. Hal ini dikarenakan
beberapa negara tujuan produk halal dari Aus-
tralia telah lama berkerja sama dengan lembaga
penyedia jasa halal lainnya. Sehingga sulit untuk
melakukan penetrasi pasar expor.
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Rekapitulasi nilai rantai pasok penyedia produk
halal oleh lemabaga Halal Australia dapat dihat pada
Tabel 4.4. Table ini menyajikan nilai indikator kinerja
untuk semua pelaku usaha yang terlibat pada rantai
pasok produk halal.

Tabel 4.4 Analisis strategy rantai pasok

 

ii. Analisa
Hasil penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi
dan menganalisis kinerja rantai pasok produk halal
yang disediakan oleh lembaga Halal Australia. Lebih
lanjut, semua responden yang diwawancarai setuju
dengan indikator yang disarankan dan menunjuk-
kan bahwa semuanya mencakup semua aspek yang

Indicator Breeder Manufacture Distributor Customer Mean SD
Integrity
Religious Obligation 2 2 2.3 3.3 2.41 0.61
Trusted 3 4.5 4 4 3.88 0.63
Awareness 2 4 3 3.8 3.20 0.91
Quality
Health 4 4.5 4 3.5 4.00 0.41
Shipping accuracy 4 4.5 4.3 3.7 4.13 0.36
Percentage of rejecting product 4 4 4.7 3.2 3.97 0.60
Responsiveness
Lead time 5 4.5 4 3.2 4.18 0.77
Return process warranty 4 4.5 4.67 3.6 4.19 0.49
Rate of complain 4 4 3.67 3.8 3.87 0.16
Customer response time 4 4.5 4.33 4.3 4.28 0.21
Reliability
Total supply chain management
cost 2 2.5 2.67 2.5 2.42 0.29
Inventory velocity 3 4 3.67 4.6 3.82 0.67
Flexibility service system 2 2.5 3 2.3 2.45 0.42
Perfect order fulfilment 4 5 2.67 2.4 3.52 1.21
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relevan. Rantai pasok ini melibatkan beberapa
pelaku usaha meliputi peternakan (breeding), indus-
try pengolahan produk halal, distributor dan
konsumen. Temuan penelitian ini menunjukan ada
4 attribute yang diperoleh meliptui integrity, quality,
responsiveness dan reliability yang merupakan
komponen kinerja utama yang membentuk sistem
untuk menganalisa kinerja rantai pasokan produk
halal. Lebih lanjut, ditemukan juga 14 indikator yang
terkait. Ada 3 indikator yang mendapat nilai rendah
total supply chain management cost, flexibility service
sistem dan Religious Obligation. Hasil ini menyim-
pulkan bahwa sebagai negara yang minoritas
penduduk muslimnya, lembaga sertifikasi produk
halal tidak diawasi secara langsung oleh pemerintah.
Komunitas atau unit usaha berhak mendaftrakan
dirinya untuk menjadi lembaga yang mengeluarkan
sertifikasi halal. Sehingga akan muncul tingginya
kompetisi antar lembaga penyedia jasa ini. Namun,
akibat banyaknya lembaga penyedia jasa halal, hal
ini berdampak positif dalam meningkatkan layanan
terhadap konsumen. Hal ini dibuktikan dengan
adanya layanan dalam sisi waktu dan service lainya
memiliki nilai tinggi didalam kajian ini. Dengan jelas
bahwa analisis strategi rantai pasok yang diperoleh
dalam kajian ini dapat dijadikan perbandingan dengan
lembaga penyedia jasa sertifikasi halal lainnya guna
meningkatkan kinerja Halal Australia dan memper-
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baiki layanan penyedia jasa produk halal di Autralia
secara keseuluruhan. Hasil ini juga diharapkan
dapat memberikan usulan regulasi kebijakan atau
inovasi terhadap keseluruhan kinerja rantai
pasokan. Penelitian ini telah mampu menganalisis
strategi rantai pasok produk halal. Hasil analisis
rantai pasok dapat berguna untuk mengevaluasi
kinerja dalam melakukan perbaikan system (Simon
dkk, 2015).
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5.1  Kesimpulan
Penelitian yang dilakukan di Halal Australia

memperoleh beberapa hasil untuk disimpulan sebagai
berikut:

1. Analisis proses bisnis sertifikasi produk Halal di
Australia menggunakan konsep SCOR model
diperoleh bahwa palaku usaha terdiri dari:

a. Plan : Certification body
b. Source : Breeding
c. Make : Manufacturing (Food processing Indus-

try) dan restaurant
d. Deliver : Butchery and retail market
e. Return : Customer

2. Hasil penelitian ini menemukan 4 attribute kinerja
strategi rantai pasok produk halal meliputy in-
tegrity, quality, responsiveness dan reliability. Lebih
lanjut, attribute ini evaluasi berdasarakan indicator
terpilih. Ada 14 indikator yang ditemukan didalam

BAB  V

PENUTUP
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penelitian ini meliputi religious obligation, trusted,
awareness, health, shipping accuracy, percentage of re-
jecting product, lead time, return process warranty,
rate of complain, customer response time, total supply
chain management cost, inventory velocity, flexibility
service system dan perfect order fulfilment

3. Implementasi strategi rantai pasok produk halal
pada studi kasus di lembaga Halal Australia me-
ngungkapkan bahwa tingginya kompetisi penye-
dia jasa layanan sertifikasi halal. Namun, belum
ada standar regulasi untuk mengevaluasi kinerja
lembaga-lembaga ini yang ditetapkan oleh peme-
rintah Australia. Sehingga sulitnya beberapa lem-
baga sertifikasi halal untuk melakukan penetrasi
di pasar di Indonesia. Pemerintah Indoneisa telah
baku menentapkan lembaga yang diakui hanya
6 lembaga. Hal ini dikarenakan tuntutan peme-
rintah Indoneisa untuk mebatasi jumlah lembaga
penyedia jasa sertifikasi halal agar mudah dikon-
trol dan dievaluasi.

5.2  Saran
Saran teoritikal dan practikal yang dapat diberi-

kan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai
berikut:

1. Penelitian ini mengevaluasi kerangka kerja dalam
suatu studi kasus (strategy rantai pasok produk
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Halal) sehingga perlu tinjauan khusus untuk
mengeneralisasikan hasilnya. Penelitian selanjut-
nya perlu dilakukan pengujian indikator yang
diperoleh dengan kajian rantai pasok yang ada
di Indoneisa.

2. Secara practikal disarankan untuk melakukan
benchmarking hasil penelitian ini dengan 6 lem-
baga sertifikasi halal lainnya di Australia yang
diakui oleh LPPOM MUI. Lebih lanjut juga dapat
dilakukan benchmarking dengan beberapa lem-
baga sertifikasi halal yang independen dari ber-
bagai negara guna mengetahui kebutuhan khusus
dari konsumen di negara tersebut dan mengetahui
implementasi strateginya.

3. Rekomedasi penelitian secara teoritical disaran-
kan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan
melakukan pendekatan metode simulasi. Hal ini
bertujuan untuk memperoleh beberapa skenario
usulan perbaikan kinerja strategi rantai pasok
produk halal.
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LAMPIRAN A

PETUNJUK INTERVIEW

Tujuan Interview
1. Untuk memahami proses bisnis Halal Australia
2. Untuk Menginvestigasi indicator kepuasan pelang-

gan.
3. Untuk menganalisi performansi Supply Chain Man-

agement

Pertanyaan
A. General Information

1. Nama organisasi
2. Posisi
3. Jenis produk pelayanan
4. Respon Sertifikasi halal

B. Breeding (Rumah Potong)
1. Bagaimana proses pemberian pakan dan penyem-

belihan hewan
2. Bagaimana proses jual beli daging hewan (jika ada

komplen)
3. Bagaimana melakukan pengontrolan kontrak

kerja sama
4. Jenis produk yang dipesan apa saja
5. Harapan terhadap kinerja Halal Australia
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C. Manufacturer
1. Bagaimana proses pemesanan bahan baku daging
2. Bagaimana proses pemilihan breeding (supplier)
3. Bagaimana proses evaluasi kinerja supplier
4. Bagaimana jika supplier tidak tepat waktu
5. Bagaimana jika terjadinya kekurangan bahan baku
6. Bagaimana proses pengecekan qualitas bahan

baku dan produk jadi
7. Harapan terhadap kinerja Halal Australia

D. Distributor
1. Bagaimana proses distributor mengelola penye-

diaan transportasi
2. Bagaimana proses distributor mengelola tempat

penyimpanan produk
3. Bagaimana proses distributor mengelola product

yang expired
4. Bagaimana jika distributor terlambat melakukan

pengiriman
5. Bagaimana proses evaluasi kontrak kerja sama

dengan manufacture
6. Harapan terhadap kinerja Halal Australia

E. Customer
1. Bagaimana prespektif customer membeli  produk

makan halal
2. Bagaimana tindakan jika produk halal mengan-

dung makan haram
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3. Bagaimana harapan customer terhadap kebera-
daan sertifikasi halal

4. Apakah ada perbedaan harga yang signifikan antara
product halal dan tidak

5. Bagaimana kinerja lembaga sertifikasi Halal Aus-
tralia.

LAMPIRAN B

Tabel B.1: Indikator Strategi Rantai Pasok berdasarkan
SCOR model

Kategori Indikator
Kinerja Definisi

Sumber Referensi
A B C D E F

Plan

Make

Perfect order
fulfilment

Kemampuan pemenuhan
pesanan dalam memenuhi
kebutuhan pelanggan

? ? ?

Total supply
chain
management
cost

Biaya yang terkait dengan
operasi rantai pasokan

? ? ? ?

Total supply
chain cycle
time

Waktu untuk mengisi
pemesanan ketika tingkat
persediaan rendah

? ? ? ?

Accuracy of
forecasting
techniques

Kemampuan menjaga jadwal
produksi dan merencanakan
dengan kebutuhan pasar

? ? ?

Supplier Lead
time

Selang waktu pemasok atau
produsen dapat mengirimkan
produknya

? ? ? ?

Supplier Fill
Rate

Kemampuan pemasok untuk
mengisi pesanan dengan
komplit selama periode waktu
tertentu

? ? ?

Total Supply
Cost

Biaya yang berkaitan dengan
perencanaan pasokan,
manajemen pemasok, dan
pelaksanaan pengadaan selama
jangka waktu tertentu

? ? ?

Shipping
Accuracy

Kemampuan untuk mengukur
keakuratan pengiriman barang
dan jumlah yang dikirim

? ? ? ?

Make

Deliver

Manufacturin
g cost

Total biaya produksi termasuk
biaya tenaga kerja dan
pemeliharaan

? ? ?

Manufacturin
g lead time

Jumlah waktu yang dibutuhkan
untuk menghasilkan item atau
jumlah batch tertentu

? ? ?

Inventory
Velocity

Jumlah rata-rata waktu produk
didalam persediaan

? ? ?

Percentage of
rejecting the
product

Persentase cacat produk yang
dibuat setelah produk menjadi
barang jadi

? ?

Distribution
cost

Total biaya distribusi termasuk
biaya transportasi dan biaya
penanganan barang

? ? ? ? ?
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Make

Deliver

Manufacturin
g cost

Total biaya produksi termasuk
biaya tenaga kerja dan
pemeliharaan

? ? ?

Manufacturin
g lead time

Jumlah waktu yang dibutuhkan
untuk menghasilkan item atau
jumlah batch tertentu

? ? ?

Inventory
Velocity

Jumlah rata-rata waktu produk
didalam persediaan ? ? ?

Percentage of
rejecting the
product

Persentase cacat produk yang
dibuat setelah produk menjadi
barang jadi

? ?

Distribution
cost

Total biaya distribusi termasuk
biaya transportasi dan biaya
penanganan barang

? ? ? ? ?

Average
Delivery Time

Waktu transit rata-rata dari
pengiriman barang ketika
meninggalkan fasilitas hingga
tiba di tempat tujuannya

? ? ?

Product
lateness

keterlambatan pengiriman dari
jadwal yang ditentukan

?

Number of on
time delivery

Komitment pengelola usaha
dalam memenuhi layanan untuk
pelanggannya

? ? ? ? ?

Return

Return process
cost/ warranty

Biaya untuk memperbaiki atau
mengganti produk yang telah
terjual sebelumnya selama masa
garansi

? ? ?

Customer
Response Time

Jumlah waktu yang dibutuhkan
dimulai saat pesanan
ditempatkan sampai saat
pesanan diterima oleh
pelanggan

? ? ? ?

Flexibility
service system

Kemampuan untuk
menyediakan produk dalam
memenuhi permintaan
pelanggan

? ? ?

Rate of
complaints

Jumlah keluhan pelanggan yang
dilaporkan

? ?

Kategori Indikator
Kinerja Definisi

Sumber Referensi
A B C D E F

Plan

Make

Perfect order
fulfilment

Kemampuan pemenuhan
pesanan dalam memenuhi
kebutuhan pelanggan

? ? ?

Total supply
chain
management
cost

Biaya yang terkait dengan
operasi rantai pasokan

? ? ? ?

Total supply
chain cycle
time

Waktu untuk mengisi
pemesanan ketika tingkat
persediaan rendah

? ? ? ?

Accuracy of
forecasting
techniques

Kemampuan menjaga jadwal
produksi dan merencanakan
dengan kebutuhan pasar

? ? ?

Supplier Lead
time

Selang waktu pemasok atau
produsen dapat mengirimkan
produknya

? ? ? ?

Supplier Fill
Rate

Kemampuan pemasok untuk
mengisi pesanan dengan
komplit selama periode waktu
tertentu

? ? ?

Total Supply
Cost

Biaya yang berkaitan dengan
perencanaan pasokan,
manajemen pemasok, dan
pelaksanaan pengadaan selama
jangka waktu tertentu

? ? ?

Shipping
Accuracy

Kemampuan untuk mengukur
keakuratan pengiriman barang
dan jumlah yang dikirim

? ? ? ?

Make

Deliver

Manufacturin
g cost

Total biaya produksi termasuk
biaya tenaga kerja dan
pemeliharaan

? ? ?

Manufacturin
g lead time

Jumlah waktu yang dibutuhkan
untuk menghasilkan item atau
jumlah batch tertentu

? ? ?

Inventory
Velocity

Jumlah rata-rata waktu produk
didalam persediaan

? ? ?

Percentage of
rejecting the
product

Persentase cacat produk yang
dibuat setelah produk menjadi
barang jadi

? ?

Distribution
cost

Total biaya distribusi termasuk
biaya transportasi dan biaya
penanganan barang

? ? ? ? ?

Sumber : A= Gunasekaran dan Ngai, 2005; B= Aronovich dkk, 2010; C=
Lockamy dan McCormack, 2004; D= Beamon, 1999; E= Lokmanya dan
Khodke, 2009; F= Cirtita dan Glaser Segura, 2012.
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LAMPIRAN C

LEMBAR KUISIONER

1. Identitas Responden
Nama :..............
Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan

2. Informasi Produk Halal
a. Pada saat menempuh pendidikan formal apa

anda pertama kali mengetahui informasi tentang
produk halal:
1. Formal School
2. Universitiy

b. Dari mana Biasanya mendapatkan Makanan la-
bel halal
1. Pasat Tradisional
2. Supermarket
3. Convenience store
4. Restoran
5. Industry pengolahan

3. Pertanyaan Sebaran produk Halal
Berilah respon terhadap pertanyaan dalam tabel
dibawah ini dengan cara memberikan tanda silang
(x) berdasarkan keterangan berikut:
(STS) = 1 = Sangat Tidak Setuju
(TS) = 2 = Tidak Setuju
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(KS) = 3 = Kurang Setuju
(S) = 4 = Setuju
(SS) = 5 = Sangat Setuju

No Indicator STS (1) TS (2) KS (3) S (4) SS (5)

1 Religious Obligation
2 Trusted
3 Awareness
4 Health
5 Shipping accuracy
6 Percentage of rejecting product
7 Lead time
8 Return process warranty
9 Rate of complain
10 Customer response time
11 Total supply chain management cost
12 Inventory velocity
13 Flexibility service system
14 Perfect order fulfilment
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LAMPIRAN D

REKAPITULASI KUISIONER

Indicator
Breed

er
Manufactu

rer
Distribut

or Customer

1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Integrity
Religious Obligation 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4
Trusted 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 3
Awareness 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4
Quality
Health 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4
Shipping accuracy 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4
Percentage of rejecting
product 4 4 4 5 4 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3
Responsiveness
Lead time 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3
Return process warranty 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4
Rate of complain 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4
Customer response time 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4
Reliability
Total supply chain
management cost

2
3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3

Inventory velocity 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5
Flexibility service system 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3
Perfect order fulfilment 4 5 5 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3
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LAMPIRAN E

DOKUMENTASI

Gambar E.1: Halal Australia
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MANUFACTURING
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Gambar E.2: Fattayle Smallgoods and wholesale meat
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BUTCHERY

Gambar E.3: EL Chami

Gambar E.4: DESH Meat
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KOMUNITAS

Gambar E.5: Islamic Help Australia

Gambar E.6: Mesjid Guilford
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Gambar E.7: Mesjid Rooty Hill

Gambar E.8: Mesjid Queakers Hill
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