
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian yang dilaksanakan di kantor Lembaga Pengkajian 

Pangan obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia (LPPOM MUI) di 

kota pekanbaru penulis melakukan wawancara dan observasi mengenai pelayanan 

sertifikasi halal oleh LP POM MUI Riau (studi kasus RestoranHotel dikota 

pekanbaru). Hasil observasi dari berbagai unsur dan elemen yang terlibat langsung 

dalam proses pelayanan sertifikasi halal yaitu produsen (restoranhotel) sebagai 

pemohon dan LPPOM MUI Riau selaku pemberi pelayanan. Analisis data dimulai 

dari melakukan wawancara langsung pihak restoranHotel dan LPPOM MUI Riau 

tentang bagaimana proses pelayanan sertifikasi halal dan Apa saja hambatan 

dalam pelayanan sertifikasi halal, ini dilakukan untuk membuat pola hasil dalam 

reduksi data. 

5.1. Identitas  Responden 

Responden asal katanya “respon”. Respon (Inggris: respond) bisa 

dimaknai sebagai tanggapan, jawaban, balasan. Jadi responden adalah orang yang 

di mintai jawaban/tanggapan atas pertanyaan yang diajukan.jika menyebarkan 

angket, maka responden adalah mereka yang mengisi angket, jika melakukan 

wawancara, maka responden adalah orang yang akan di wawancarai. 

 Deskripsi responden secara sederhana dimaknai sebagai gambaran tentang 

responden. Ini berkaitan dengan identitas responen (nama, usia), atau latar 

belakang kehidupan responden (latar belakang keluarga, latar belakang 
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pendidikan, latar belaang pekerjaan). Deskirpsi respoden diperlukan karena akan 

menentukan jawaban. perbedaan latar belakang pendidikan misalnya, akan dapat 

melahirkan jawaban yang berbeda atas pertanyaan yang diajukan. 

5.1.1. Klasifikasi Responden berdasarkan Umur 

Pada tabel dibawah ini peneliti akan mengklasifikasikan data 

responden berdasarkan umur yang telah didapat dari hasil wawancara kepada 

responden yang bersangkutan. 

Untuk memudahkan penelitian ini peneliti mengambil sampel 12 

responden yang menjadi narasumber dari permasalahan yang diteliti, untuk itu 

pada permulaan penjabaran identitas ini peneliti akan menjabarkan identitas 

responden berdasarkan Tingkatan Umur. 

Untuk lebih jelasnya penjabaran tersebut dapat dilihat pada tabel 

keterangan seperti berikut ini 

Tabel 5.1.  Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur. 

No Nama Responden Umur 

1 Ir Khanzan 50 Tahun 

2 Agus Mudzofar  48 Tahun  

3 Amelia Hilda Sari 28 Tahun 

4 Fitri 27 Tahun 

5 Ivo 29 Tahun 

6 Nova 29 Tahun 

7 Arzi 35 Tahun 

8 Yadi 33 Tahun 

9 Iwan 38 Tahun 

10 Reza 31 Tahun 

11 Edwar 32 Tahun 

12 Indra 37 Tahun 

Sumber : data olahan penelitian tahun 2017 
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Dari keterangan tabel diatas didapatkan bahwa klasifikasi usia 

responden yang terendah adalah 27 tahun yaitu Ibuk Fitri yang berprofesi 

sebagai staf administrasi LPPOM MUI Riau Dan responden yang tertinggi 

yaitu Bapak Khanzan Yang merupakan Humas LPPOM MUI Riau yang 

berusia 50 tahun. 

5.1.2. Klasifikasi Responden Berdasarkan jenjang pendidikan 

Pada bagian kedua ini peneliti akan mengklasifikasikan data Identitas 

Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang dimiliki para Responden. 

Baik itu Master, Sarjana, Sekolah Menengah Atas maupun yang lainnya. 

Pengklasifikasian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5.2. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan. 

No Nama Responden Jenjang Pendidikan 

1 Ir. Khanzan Insinyur /Sarjana Teknik 

2 Agus Mudzofar, S.Ag.MM Magister Manajemen 

3 Amelia Hilda Sari, S.Si Sarjana Sains 

4 Fitri, S.Sos Sarjana Sosial 

5 Ivo Sarjana Pendidikan 

6 Nova Sarjana Ekonomi  

7 Arzi Sarjana Ekonomi 

8 Yadi Sarjana Administrasi Niaga 

9 Iwan Sarjana Sosial 

10 Reza Sarjana Pariwisata 

11 Edwar Sarjana Ekonomi 

12 Indra Sarjana Ekonomi 

Sumber : data olahan penelitian tahun 2017 

 

Dari keterangan tabel diatas didapatkan bahwa jenjang pendidikan 

tertinggi yang didapatkan oleh responden adalah magister yang dimiliki oleh 

Bapak Agus sedangkan jenjang pendidikan berikutnya adalah sarjana yang 
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dimiliki oleh Bapak Khanzan, Arzi, Yadi, Iwan, Reza, Edwar, Indra dan Ibuk 

Amelia, Fitri, Ivo, Nova, 

5.1.3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan. 

Pada pengklasifikasian ketiga dibawah ini peneliti akan menjabarkan 

data responden berdasarkan kepada jabatan yang dimiliki nya, baik itu 

diperusahaan swasta maupun pemerintah. Unutk lebih lanjut, keterangan 

pengklasifikasian tersebut dapat dilihat pada tabel keterangan beikut ini. 

Tabel 5.3. Identitas Responden Berdasarkan Jabatan. 

No Nama Responden Jabatan 

1 Ir Khanzan Humas LPPOM MUI Riau 

2 Agus Mudzofar, S.Ag.MM Auditor LPPOM MUI Riau 

3 Amelia Hilda Sari, S.Si Sekretaris LPPOM MUI Riau 

4 Fitri Staf Administrasi LPPOM MUI Riau 

5 Ivo HRD Hotel Batiqa 

6 Nova HRD Hotel Mona 

7 Arzi ManagerRestoran Hotel Dafam 

8 Yadi Manager Restoran HotelGrand Elit 

9 Iwan Manager Restoran Hotel (Berbintang III) 

10 Reza Manager Restoran Hotel (Berbintang III) 

11 Edwar Manager Restoran Hotel (Berbintang IV) 

12 Indra Manager Restoran Hotel (Berbintang III) 

Sumber : data olahan penelitian tahun 2017 

 

Dari keterangan diatas didapatkan data masing-masing jabatan yang 

dimiliki oleh Responden yakni adanya Humas LPPOM MUI Riau, Sekretaris 

LPPOM MUI Riau, Auditor LPPOM MUI Riau, Staf Administrasi LPPOM 

MUI Riau, HRD/ Manager Restoran yang memiliki sertifikasi halal dan 4 

orang responden yang dijadikan informan untuk pendukung yaitu Manager 

Restoran hotel yang belum memiliki sertifikasi halal.  

Dari keterangan diatas peneliti menetapkan ada 8 key informan dan 4 

informan yang akan mendukung jawaban dari setiap pertanyaan yang peneliti 
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ajukan. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan dan mengolah hasil 

wawancara agar mendapatkan jawaban dari bagaimana pelayanan sertifikasi 

halal yang diberikan oleh LPPOM MUI Riau terhadap restoranHotel dan apa 

saja factor penghambat dalam memberikan layanan sertifikasi halal restoran 

Hotel yang memiliki maupun yang belum memiliki sertifikasi halal di Kota 

Pekanbaru. 

 Selanjutnya peneliti akan merincikan bagaimana pelayanan sertifikasi 

halal dan factor penghambat dalam memberikan pelayanan yang menjadi 

indicator dalam penelitian ini sebagai berikut 

 

5.2. Pelayanan Sertifikasi Halal Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat 

Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau 

5.2.1 Prosedur Pelayanan 

Mengandung arti prosedur pelayanan yang diberlakukan bagi pemberi 

dan penerima pelayanan, yaitu : 

1. Pegawai/Petugas LPPOM MUI Riau dalam memberikan pelayanan 

sertifikasi halal kepada penerima/pemohon pelayanan. 

2. Persepsi penerima/pemohon dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh 

LPPOM MUI Riau . 

3. Aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai/petugas kepada 

penerima/pemohon pelayanan.  

Sebelum peneliti merincikan kepada hasil penelitian, peneliti akan 

menjabarkan bagaimana standar prosedur dalam sertifikasi halal oleh 

LPPOM MUI Riau pada Skema berikut ini. 
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Gambar 5.1. Prosedur Standar Sertifikasi Halal Restoran 
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Dari Skema diatas diketahui bahwa dalam memberikan pelayanan 

sertifikasi halal LPPOM MUI Riau memiliki standar prosedur yang harus 

diterapkan dan dijalankan oleh restoran Hotel dan LPPOM MUI Riau sendiri. 

Terdapat beberapa tahapan prosedur yang harus di lalui oleh restoran hotel yaitu 

berikut ini. 

1. Setiap produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, harus 

mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:  

a. Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan 

penolong serta bagan alir proses 

b. Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (Produk 

local) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh 

MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan 

turunannya. 

c. Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal berserta 

prosedur baku pelaksanaannya. 

2. Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi 

produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke 

LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya. Adapun ketentuan 

pemeriksaan (audit) di lokasi produsen (perusahaan) yaitu: 

a. Surat resmi akan dikirim oleh LPPOM MUI ke perusahaan yang akan 

diperiksa, yang memuat jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan 

administrasi lainnya. 
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b. LPPOM MUI menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi: (a) 

nama ketua tim dan anggota tim; (b) penetapan hari dan tanggal 

pemeriksaan. 

c. Pada waktu yang telah ditentukan tim auditor yang telah dilengkapi 

dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan 

(auditing) ke perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikat 

halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta bantuannya 

untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas. 

d. Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup: (a) manajemen produsen 

dalam menjamin kehalal produk; (b) observasi lapangan;(c) 

pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung 

babi atau turunannya, yang mengandung alcohol dan yang dianggap 

perlu. 

3. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat 

tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat 

laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi fatwa MUI untuk 

diputuskan status kehalalannya. 

4. sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap 

belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. 

5. sertifikat halal dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia setelah 

ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI. 

6. Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikat halal, harus 

mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari system jaminan 
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halal. Jika kemudian ada perusahaan dalam penggunaan bahan baku, 

bahan tambahan atau perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan 

tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, auditor halal 

internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapatkan “ketitikberatan 

penggunaannya”. Bila ada perubahan yang terkait dengan produk halal 

harus dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh auditor halal internal.   

Peneliti akan menjabarkan hasil wawancara bersama restoran hotel 

yang memiliki sertifikat halal dan petugas LPPOM MUI Riau yang didasarkan 

kepada 2 sub indicator dari Prosedur Pelayanan. 

5.2.1.1 Pelayanan yang diterima oleh restoranhotel sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan. 

Wawancara bersama ibuk Ivo selaku HRD Fresqa Bistro Restoran, 

beliau menyatakan : 

”saat mengurus sertifikat halal restoran ini sesuai dengan prosedur 

LPPOM MUI Riau”.( 07, 02, 2017) 

 

Wawancara bersama Ibuk Nova selaku HRD restoran mona, beliau 

menyatakan : 

 “Untuk mendapatkan sertifikat halal ini kita sesuai dengan 

prosedurnya”. ( 07, 02,2017 ) 

 

Wawancara bersama bapak Arzi selaku kepala Staf restoran Daffam, 

beliau menyatakan : 

”pelayanan yang kami terima waktu mengurus sertifikat halal untuk 

restoran ini sesuai dengan standar prosedur sertifikathalal dari 

LPPOM MUI itu”.( 08, 02, 2017) 
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Wawancara bersama bapak Yadi selaku HRM restoran hotel Grand 

Elit, beliau menyatakan : 

“Menurut saya pelayanannya baik saat mengurus ya dijelaskan sama 

LPPOM MUI itu prosedurnya”. ( 08, 02,2017 ) 

 

Selanjutnya wawancara bersama bapak Ir. Khafzan selaku Humas 

LPPOM MUI Riau, beliau menyatakan : 

“Pelayanan yang kami berikan kepada pelaku usaha khususnya 

kepada restoran hotel yang mengurus sertifikat halal pasti sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan”. (14, 02, 2017) 

 

Kemudian peneliti juga wawancara bersama Bapak Agus selaku 

Auditor LPPOM MUI Riau beliau menyatakan : 

“Pelayanan sertifikasi halal ini sangat teliti, prosedurnya harus sesuai 

dengan ketentuan halal, jadi kalau ada bahan yang di curigai atau di 

ragukan kehalalannya harus di teliti terlebih dahulu. Kalau ternyata 

kita menemukan bahan tersebut tidak sesuai dengan prosedur halal 

atau diharamkan maka kita menyarankan untuk menggunakan bahan 

lain agar sesuai prosedur sehingga restoran tersebut bisa memperoleh 

sertifikat halalnya.” (16,02,2017) 

 

Berdasarkan analisa peneliti dari hasil wawancara-wawancara tersebut 

pelayanan yang diberikan oleh LPPOM MUI Riau dan pelayanan yang 

diterima oleh restoran hotel  sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan oleh LPPOM MUI Riau 

 

5.2.1.2 Petugas LPPOM MUI Riau memberikan keterangan yang jelas 

mengenai prosedur sertifikasi halal kepada restoranhotel  

Wawancara bersama ibuk Ivo selaku HRD Fresqa Bistro Restoran, 

beliau menyatakan : 

”Saat mengurus sertifikasi halal untuk restoran fresqa ini petugas 

LPPOM MUI Riau menjelaskan kepada saya bagaimana prosedur 



 
 

 
 

84 

sertifikasi halal, beliau juga menjelaskan bahwasannya makanan yang 

akan kami sertifikasi harus diuji terlebih dahulu, kalau ada bahan 

yang tidak diperbolehkan digunakan kami diharuskan mengganti 

bahan tersebut dengan bahan yamg diperbolehkan. Untuk kendala 

yang kami hadapi dalam menjalankan prosedur yaitu mencari bahan 

pengganti sulit dan membutuhkan waktu yang tidak cepat.”( 

07,02,2017) 

 

Wawancara bersama ibuk Nova selaku HRD restoranhotel mona, 

beliau menyatakan : 

”Petugas LPPOM MUI Riau menjelaskan bagaimana prosedur 

pengurusan sertifikasi halal, kami menyiapkan syarat-syarat 

administrasnya. Akan tetapi yang agak sulit membuat laporan system 

jaminan halal, kami diwajibkan membuat laporan sekali 6 bulan. 

Karna kami belum mengerti jadi terasa sulit saat itu. Tapi sekarang 

tidak masalah lagi, kami sudah melakukan perpanjangan sertifikat 

halal karena masa berlakunya cuma 2 tahun.” ( 07,02,2017) 

 

Wawancara bersama bapak Yadi selaku HRM Restoran Grand Elit, 

beliau menyatakan : 

 

“Prosedur dalam pengurusan sertifikat halal restoran ini menurut 

saya tergolong susah tapi itu tergantung kitanya juga. Kalau 

berkomitmen penuh terhadap sertifikasi halal yan lancer-lancar saja. 

Kemaren itu ada beberapa bahan menu makanan produknya impor 

ternyata tidak diperbolehkan digunakan jadi bahannya harus diganti.” 

(08,02,2017) 

 

Wawancara bersama bapak Arzi selaku kepala staf restoran hotel 

Daffam, beliau menyatakan : 

“Saat mengurus dijelaskan sama LPPOM MUI Riau prosedurnya 

kalau kendala terkait prosedurnya tidak ada tapi kami harus 

memisahkan peralatan memasak untuk restoran dengan peralatan bar, 

karena tidak boleh bercampur, juga ada bahan-bahan makanan yang 

diganti, mengingat pentingnya sertifikat halal ini kami berusaha 

menjalankan prosedurmya.” ( 08,02,2017) 

 

Kemudian wawancara kembali dengan bapak Ir Khafzan selaku 

Humas LPPOM MUI Riau, beliau menyatakan : 
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 “Pelaku usaha yang akan mendaftar sertifikasi halal kami beri 

arahan seperti apa makanan yang halal lagi Thoyyib  sehingga 

mereka mengerti bagaimana menjalankan prosedurnya,pertama 

mereka harus mengurus administrasi terlebih dahulu setelah 

administrasi lengkap kemudian kami melakukan pengecekan 

kelokasi selanjutnya bahan-bahan yang digunakan kami teliti. 

Untuk kendala yang kami hadapi terkait menjalankan prosedur ini 

adalah pertama, kebanyakan pelaku usaha restoran mereka belum 

memahami bagaimana halal lagi thoyyib, kedua mereka kesulitan 

menyusun administrasi sesuai dengan prosedur, yang ketiga 

mereka belum mengerti bagaimana menyusun system jaminan 

halal internalnya.”( 14,02,2017) 

 

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara bersama Ibuk Fitri 

selaku staf administrasi LPPOM MUI Riau beliau menyatakan: 

“Pelaku usaha yang mau mendaftar sertifikat halal pendaftarannya 

dikita masih manual, mereka menyiapkan dokumen-dokumen yang 

diperlukan sesuai dengan SOP kemudian kami masukkan dan susun ke 

aplikasi cerol- 23000 secara online. kenapa kami masih menerapkan 

system manual, karena keterbatasan kemampuan sdm pelaku usaha 

sendiri. kalau untuk pelaku usaha restoran bisa –bisa saja melakukan 

pendaftaran online namun untuk mempermudah kami yang membantu 

menyusun dokumen-dokumennya untuk di onlinekan.”(16, 02, 2017) 

 

Dari wawancara-wawancara tersebut peneliti menggambarkan 

hasil wawancara dalam bentuk bagan yaitu berikut ini. 
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Gambar 5.2. Bagan Keterangan Wawancara 
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Gambar 5.3 Keterangan Wawancara 
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tugas dan fungsinya yang tentunya ini untuk meningkatkan pelayanan kepada 

pelaku usaha dalam sertifikasi halal. 

Kemudian peneliti mengambil kesimpulan bahwa meskipun petugas 

LPPOM MUI Riau memberikan keterangan terkait prosedur pengurusan 

sertifikasi halal. Namun terdapat beberapa hambatan terkait dalam 

menjalankan prosedur tersebut. Seperti pelaku usaha/restoran hotel belum 

memahami bagaimana halal yang sebenarnya, dan pelaku usaha /restoran hotel 

merasa administrasi sertifikasi halal tergolong sulit. Ini tentunya berkaitan 

dengan prosedur sertifikasi halal LPPOM MUI Riau yang kurang sederhana 

dan keterangan kurang lengkap serta dikarenakan tidak semua pelaku 

usaha/restoran hotel mengerti bagaimana halal yang sebenarnya.  sehingga 

pelaku usaha/restoran hotel merasa administrasi kepengurusan sertifikasi 

halalnya tergolong sulit. 

5.2.4 Biaya Pelayanan 

Biaya/tariff pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan meliputi:  

1. Biaya pendaftaran sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI 

Riau 

2. Biaya Honor auditor yang ditetapkan oleh LPPOM MUI Riau 

3. Biaya sidak yang ditetapkan oleh LPPOM MUI Riau 

4. Biaya pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang di tetapkan oleh 

LPPOM MUI Riau 

5. Biaya Sertifikasi Halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI Riau  
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Tabel 5.4 Biaya Sertifikasi Halal  

No Uraian Biaya 

1 Biaya Pelatihan SJH Rp. 2.450.000,-/peserta 

2 Biaya pendaftaran Rp. 50.000,- 

3 Honor Auditor Rp. 200.000,-   

4 Biaya Analisis Laboratorium/sample Rp. 250.000,- 

5 Biaya Sidak Rp. 400.000,-    

6 Biaya Sertifikasi Halal Rp. 2.000.000,- 

 

Dalam memberikan pelayanan LPPOM MUI Riau haruslah tidak 

memberatkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prosedur dalam 

menentukan besarnya biaya. 

5.2.4.1 Biaya/ tarif dari pelayanan serifikasi halal sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam standar prosedur pelayanan LPPOM MUI Riau. 

Wawancara bersama Ibuk Ivo selaku HRD Restoran Fresqa Bistro 

Hotel Batiqa, beliau menyatakan : 

 “Kalau dari segi biaya tidak memberatkan bagi kita, tapi kejelasan 

biayanya tidak pasti, karna tergantung dari banyaknya bahan-bahan 

yang kita gunakan, menu makanan kita sekitar30 an sehingga bahan-

bahan yang kita gunakan juga banyak.”(07,02,2017) 

 

Wawancara bersama Ibuk Nova selaku HRD Restoran Hotel Mona 

beliau menyatakan : 

”Biayanya sesuai dengan prosedur, tapi ketetapan biaya tidak pasti 

berapanya. Karena tergantung dari bahan makanan yang di 

teliti”.(07,02,2017) 

 

Wawancara bersama bapak Yadi selaku HRM Restoran hotel Grand 

Elit beliau menyatakan : 

“Biayanya lumayan mahal karna menu makanan kita lumayan banyak 

tapi tidak memberatkan bagi kita.”(08,02,2017) 
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Wawancara bersama bapak Arzi selaku kepala staf Restoran Hotel 

Daffam beliau menyatakan : 

”Biaya sertifikat halal ini sesuailah dengan prosedurnya. Tidak 

memberatkan juga bagi kita.” (08,02,2017) 

 

Wawancara bersama Bapak Ir. Khafzan selaku Humas LPPOM MUI 

Riau, beliau menyatakan : 

“ Dari segi biaya, sertifikat halal ini kita sesuai dengan prosedur atau 

ketetapan yang berlaku, Cuma untuk totalnya berapa sampai sertifikat 

itu keluar tergantung dari restoran nya, karena biaya dari audit nya 

itu tergantung dari berapa banyak sample yang akan di uji 

dilaboratorium, satu sample biayanya 50 ribu.”(14,02,2017) 

 

Dari hasil wawancara-wawancara tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwa biaya dari pelayanan sertifikasi halal restoran 

hotel oleh LPPOM MUI Riausesuai dengan prosedurnya. Tapi biaya 

pelayanan sertifikasi halal LPPOM MUI Riau tidak pasti berapa 

totalnya atau besar biayanya relative tergantung dari banyaknya 

sample yang akan diuji dilaboratorium. Akan tetapi besarnya biaya 

sertifikasi halal tersebut tidak memberatkan bagi restoran hotel. 

 

5.2.3. Waktu Penyelesaian 

Mengandung arti waktu penyelesain yang ditetapkan sejak saat 

pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan sebagai berikut : 

1. Perbandingan waktu penyelesaian dengan standar prosedur pelayanan di 

LPPOM MUI Riau . 
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2. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan keluhan sertifikasi halal dari 

pelaku usaha/restoran. 

5.2.3.1 Pelayanan yang diberikan tepat waktu dan maksimal. 

Wawancara bersama ibuk IVO  selaku HRD restoran Fresqa hotel 

Batiqa, menyatakan : 

“ sertifikat ini keluarnya kurang lebih 2 bulanan, lumayan lama juga”. 

(07,02,2017) 

Wawancara bersama ibuk Nova selaku HRD Hotel Mona, beliau 

menyatakan : 

”Kalau kecepatan waktu penyelesaiannya lama, sekitar 2 bulan”. 

(07,02,2017) 

Wawancara bersama bapak Yadi selaku HRD restoran hotel Grand 

Elit, beliau menyatakan : 

”Menurut saya, pembuatan sertifikat halal ini lama, lebih dari 2 

bulanan”.( 08, 02, 2017) 

 

Wawancara bersama bapak Arzi selaku kepala staf restoran hotel 

Daffam, beliau menyatakan : 

“Lama ya, kemaren itu hampir tiga bulanan, mungkin karna memang 

prosedurnya tergolong rumit kali”.( 08, 02, 2017 ) 

 

Wawancara bersama Ibuk Amelia selaku sekretaris LPPOM MUI 

Riau, beliau menyatakan ; 

“Dalam waktu penyelesaian sertifikat halal, kita berusaha maksimal 

untuk cepat menyelesaikannya. Kalau semua dokumen-dokumen pihak 

restoran itu sudah lengkap 3 minggu paling cepat bisa selesai 

diproses. Kita waktunya 3 mingggu paling cepat sampai 2 bulan 

sesuai dengan prosedur, tapi ada yang selesainya 3 bulan karna ada 

kendala dari restoran sendiri.” ( 14,02,2017) 
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Kemudian wawancara bersama bapak Agus Mudzofar selaku auditor 

LPPOM MUI Riau, beliau menyatakan bahwa : 

“ Sertifikasi halal ini prosesnya kan panjang, kita LPPOM MUI Riau 

mulai dari dokumen-dokumen sampai hasil audit. Setelah semua 

selesai nanti disidangkan oleh komisi fatwa MUI, keputusan 

lulus/tidaknya sertifikasi halal pada sidang itulah nanti. Kalau 

lamanya proses sertifikasi halal itu karena pihak restoran hotel ada 

yang lama melengkapi dokumen, kalau audit kelokasi kita kan 

menyesuaikan jadwal terlebih dahulu dengan pihak restoran begitu 

juga dengan komisi fatwa juga menyesuaikan jadwal sidang terlebih 

dahulu.”(16/02/2017) 

 

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh LPPOM MUI 

Riau dari segi kecepatan waktu penyelesaian belum bisa dikatakan 

tepat waktu atau maksimal, karena waktu penyelesaian sertifikasi halal 

restoran hotel melewati batas waktu penyelesaian yang terdapat pada 

prosedur LPPOM MUI Riau. Batas waktu  penyelesaian sertifikasi 

halal  paling lama pada prosedur LPPOM MUI Riau yaitu 2 bulan. 

Sedangkan restoran hotel mendapatkan sertifikasi halalnya lebih dari 2 

bulan bahkan sampai 3 bulan. Kendalanya terdapat pada pihak pelaku 

usaha restoran hotel yang lama melengkapi dokumen revisinya. Dan 

juga pada proses penyusunan jadwal audit kelokasi serta sidang komisi 

fatwa.    

5.2.3.2 Tidak ada keluhan dari pihak restoran hotel yang terlalu lama 

dalam memberikan pelayanan oleh petugas. 

Wawancara bersama Ibuk Ivo selaku HRD restoran Fresqa Bistro hotel 

Batiqa beliau menyatakan : 
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“gak ada ya keluhan dari kita”. ( 07,02,2017) 

Wawancara bersama Ibuk Nova selaku HRD restoran hotel mona : 

”Tidak adakeluhan”. (07,02,2017) 

Wawancara bersama bapak Yadi selaku HRM restoran hotel Grand 

Eli, beliau menyatakan : 

”kalau ada keluhan dari kita LPPOM MUI merespon dengan cepat 

dan baik”. (08,02,2017) 

Wawancara bersama bapak Arzi selaku kepala staf restoran hotel 

daffam beliau menyatakan : 

”Tidak ada ya, mereka menjelaskan kenapa sertifikat lama 

keluarnya”.( 08,02,2017) 

 

Wawancara bersama Ibuk Amelia selaku Sekretaris LPPOM MUI 

Riau, beliau menyatakan : 

”Sejauh ini tidak ada keluhan mengenai lamanya petugas memberikan 

pelayanan, kita berusaha memberikan pelayanan dengan cepat, kita 

juga menjelaskan prosedurnya jadi mereka bisa mengerti/memahami.” 

( 14,02,2017) 

 

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwapihak restoran hotel tidak mempermasalahkan 

waktu penyelesaian sertifikasi halal mereka dan kalau ada keluhan dari 

restoran hotel LPPOM MUI Riau menanggapi dengan cepat 

 

5.2.2 Kompetensi Pegawai 

Sebagai syarat untuk melayani dengan baik, petugas/pegawai harus 

mempunyai pengetahuan dan keahlian. Disini petugas/pegawai pelayanan 

harus memiliki tingkat pendidikan tertentu dan pelatihan tertentu yang 

disyaratkan dalam jabatan serta memiliki pengalaman yang luas dibidangnya. 
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Maksudnya kompetensi Pegawai/petugas pemberi layanan harus ditetapkan 

dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian,keterampilan,sikap dan 

perilaku yang dibutuhkan. 

Untuk itu peneliti akan merincikan tingkat pendidikan pagawai/petugas 

LPPOM MUI Riau pada tabel berikut ini. 

Tabel 5.5  Kompetensi Pegawai LPPOM MUI Riau 

No Nama Pegawai Jabatan/Bidang Pendidikan 

1 Dr. Hj. Sofia Anita, M.Sc Direktur  Master of science  

2 Dr. Zulfikar Wakil Direktur  Sarjana Sains 

3 Dr. Sri Murhayati, MA Bendahara  Master of Art 

4 Yuliarti, S.Si Bendahara  Sarjana Sains 

5 

Drs. H. T. Abu Hanifah, 

M.Si 

Bid. Sistem Jaminan Halal 

dan Pelatihan  Magister Sains 

6 Paslun, S.Si 

Bid. Sistem Jaminan Halal 

dan Pelatihan  Sarjana Sains 

7 Zulkarnain, S.Si 

Bid. Sistem Jaminan Halal 

dan Pelatihan  Sarjana Sains 

8 Rakhmad Kafyandi, S.Kom 

Bid. Sistem Jaminan Halal 

dan Pelatihan  Sarjana Komputer 

9 Ir.  Khafzan Bid. Auditing dan Humas 

Insinyur/sarjana 

Sains 

10 Agus Mudzofar, S.Ag.MM Bid. Auditing dan Humas 

 Magister 

Manajemen 

11 Drs. H. Abdurrahman, Q 

Bid. Penelitian & Kajian 

Ilmiah 

 Sarjana 

Pendidikan 

12 H. Fajeriansyah, Lc., MA 

Bid. Organisasi dan 

Kelembagaan  Master of Arts 

13 Jamhur Rahmat, Lc., MA 

Bid. Organisasi dan 

Kelembagaan  Master of Arts 

14 Drs. Taslim Prawira, MA 

Bid. Sosialisasi dan 

Promosi  Master of Arts 

15 Amelia Hilda Sari, S.Si Bid. Kesekretariatan  Sarjana Sains 

16 

Rafelia Adrian Sandi, 

S.Sos Bid. Kesekretariatan  Sarjana Sosial 

17 

T.Hisyam M. Umar, 

S.Kom Bid. Kesekretariatan  Sarjana Komputer 
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5.2.2.1 Keterampilan dan keahlian / skill serta latar belakang pendidikan  

sesuai dengan tugas yang diberikan kepada petugas/pegawai 

Wawancara bersama ibuk Ivo  selaku HRD restoran Fresqa hotel 

Batiqa, menyatakan : 

“Orang-orang dari MUI kan  memang ngerti soal kehalalan ya, 

berarti sesuailah dengan keahliannya.”(07,02,2017) 

 

Wawancara bersama ibuk Nova selaku HRD Hotel Mona, menyatakan: 

“kalau soal kompetensi pegawai LPPOM memang sesuai dengan 

bidangnya karnakan dia dibawah payung MUI.”(07,02,2017) 

 

Wawancara bersama bapak Yadi selaku HRM restoran hotel Grand 

Elit, menyatakan : 

“Petugas LPPOM sesuai dengan latar belakang dan pendidikannya, 

untuk meneliti bahan-bahan auditornya memang orang-orang sains, 

pelayanannya baik.” (08,02,2017) 

 

Wawancara bersama bapak Arzi selaku kepala staf restoran hotel 

Daffam, beliau menyatakan : 

“Pegawainya sesuailah dengan skill dan tugasnya.” (08,02,2017) 

 

Selanjutnya wawancara dengan Ibuk Amelia selaku Sekretaris LPPOM 

MUI RIAU, beliau menyatakan : 

“Pegawai LPPOM MUI RIAU sesuai dengan latar belakang 

pendidikan dan keahliannya, kebanyakan adalah sains,ada farmasi, 

ada kimia, dan ada juga dokter, namun kita masih kekurangan 

beberapa pegawai untuk beberapa bidang makanya ada beberapa 

bidang yang kita gabung.” (14,02,2017) 

 

Dari hasil wawancara-wawancara tersebut peneliti 

mengimpulkan bahwa Pegawai LPPOM MUI Riau berdasarkan 

keahliannyasesuai dengan bidangnya masing-masing, hal ini berarti 
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pegawai LPPOM MUI Riau sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya dan latar belakang /skill dari pegawai tersebut. Namun 

pegawai tersebut mayoritas merupakan pegawai tidak tetap hanya 

beberapa pegawai yang merupakan pegawai tetap LPPOM MUI Riau. 

Jadi dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh 

LPPOM MUI Riau belum memadai sehingga LPPOM MUI bermitra 

dengan Universitas Riau dan Politeknik Kesehatan dalam hal sumber 

daya manusia. Hal ini bisa berdampak terhadap kecepatan LPPOM 

MUI Riau dalam memberikan pelayanan sertifikasi halal kepada 

pelaku usaha/ restoran karena pegawai LPPOM MUI Riau memiliki 

rangkap jabatan sehingga harus menyesuaikan jadwal terlebih dahulu 

dalam proses sertifikasi halal.  

 

5.2.2.2  Petugas/Pegawai memberikan pelayanan dengan tulus dan prima 

dalam pelayanan sertifikasi halal. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibuk IVO  selaku HRD restoran 

Fresqa hotel Batiqa, beliau menyatakan : 

“Saya merasa pelayanan yang saya terima ketika mengurus sertifikat 

halal itu sudah baik.” ( 07,02,2017) 

 

Berdasarkan wawancara bersama ibuk Nova selaku HRD Hotel Mona, 

beliau menyatakan : 

”Pelayanan sertifikasi halal ini baik.” (07,02,2017) 

 

Berdasarkan wawancara bersama bapak Yadi selaku HRM restoran 

Hotel Grand Elit, menyatakan : 
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”Menurut saya pelayanan LPPOM MUI sudah tulus dan 

prima.”(08,02,2017) 

 

Berdasarkan wawancara bersama bapak Arzi selaku kepala staf 

restoran hotel Daffam, beliau menyatakan : 

“Sudah baik ya pelayanannya, bisa dikatakan sudah tulus dan prima 

lah.” 

Kemudian wawancara kembali bersama Ibuk Amelia selaku 

Sekretaris LPPOM MUI Riau, beliau menyatakan : 

”Kita LPPOM MUI Riau pelayanannya masih satu pintu dengan 

LPPOM MUI Pusat,yang mengeluarkan sertifikat halal tetap kita 

namun melalui persetujuan LPPOM MUI Pusat juga, makanya 

Website LPPOM MUI Riau masih bergabung dengan Pusat. Karena 

ini lah kenapa kita yang menginput dokumen-dokumen pelaku usaha 

yang mau mendaftar sertifikat halal secara online melalui aplikasi 

cerol-23000 Has yang ada di website. Juga untuk mempermudah 

pelaku usaha dalam mendaftar. Meskipun kita dengan keterbatasan 

anggaran,kita tetap berusaha untuk memberikan pelayanan kepada 

pelaku usaha/restoran yang mengurus sertifikat halal dengan 

pelayanan yang baik dan prima.” (14,02,2017) 

 

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara tersebut peneliti 

menyimpulkan petugas/ pegawai LPPOM MUI Riau sudah berusaha 

memberikan pelayanan dengan tulus dan prima kepada pelaku usaha / 

restoran hotel dalam mengurus sertifikasi halal akan tetapi masih ada 

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada saat proses sertifikasi halal 

oleh LPPOM MUI Riau yaitu dari segi kecepatan waktu 

penyelesaian”. 
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5.2.5 Sarana dan Prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

LPPOM MUI Riau meliputi : 

1. Ketersediaan Peralatan penunjang untuk memberikan pelayanan sertifikasi 

halal seperti: computer, printer, jaringan online, dll. 

2. Ketersediaan sarana dengan baik untuk memberikan pelayanan sertifikasi 

halal  seperti: ruang tunggu, kursi, meja, peralatan kantor, dll. 

3. Ketersediaan laboratorium untuk proses pelayanan sertifikasi halal. 

4. Ketersediaan papan informasi, brosur, atau papflet di Kantor LPPOM MUI 

Riau 

5.2.5.1 Tersedianya peralatan yang menunjang dalam memberikan 

pelayanan (computer,printer, jaringan online, labor audit, dll) 

Wawancara bersama Ibuk Ivo selaku HRD restoran Fresqa Bistro 

hotel batiqa, beliau menyatakan : 

” LPPOM MUI Riau dari sarana dan prasarananya telah 

memadailah ya tapi sepertinya kalau laboratorium menggunakan 

labor kampus.” (07,02,2017)  

 

Wawancara bersama Ibuk Nova  selaku HRD Restoran Hotel 

Mona, beliau menyatakan : 

” mungkin sudah memadai sarana dan prasarananya.”( 07, 02, 

2017) 

 

Wawancara bersama bapak Yadi selaku HRM Restoran Hotel 

Grand Elit, beliau menyatakan : 

“ sepertinya sudah lengkap sarana dan prasarananya.”( 08, 02, 

2017 ) 
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Wawancara bersama Bapak Arzi selaku kepala staf Restoran Hotel 

Daffam, beliau menyatakan : 

“ sudah memadailah sarana dan prasarana.” ( 08,02,2017) 

Wawancara bersama dengan Bapak Ir.Khanzan selaku Humas 

LPPOM MUI Riau, beliau menyatakan : 

” untuk sarana dan prasarana kita dengan keterbatasan anggaran 

itu lah bermitra dengan menggunakan laboratorium FMIPA UNRI 

dan laboratorium POLTEKES.” (14,02,2017) 

 

Berdasarkan analisa peneliti dari hasil wawancara-

wawancara tersebut Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh 

LPPOM MUI Riau belum lengkap karna itu LPPOM MUI Riau 

bermitra dengan Universitas Riau dan Poltekes untuk melengkapi 

sarana dan prasarananya salah satunya laboratorium. 

5.2.5.2 Sarana tersedia baik (ruang tunggu, kursi, meja, peralatan 

kantor, dll) 

Wawancara bersama Ibuk Ivo selaku HRD restoran Fresqa Bistro hotel 

batiqa, beliau menyatakan : 

“ Sarananya tersedia dengan baik ya, ruang tunggunya nyaman sepertinya 

peralatan kantornya sudah lengkap”. 

 

Wawancara bersama Ibuk Nova  selaku HRD Restoran Hotel Mona, beliau 

menyatakan : 

“Sarana nya tersedia dengan baik sepertinya”. 

 

Wawancara bersama bapak Yadi selaku HRM Restoran Hotel Grand Elit, 

beliau menyatakan : 

“Dari segi sarana sudah tersedia dengan baik ya LPPOM  MUI Riau”. 
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Wawancara bersama Bapak Arzi selaku kepala staf Restoran Hotel Daffam, 

beliau menyatakan : 

“Untuk sarana yang ada di kantor LPPOM MUI Riau sudah tersedia 

dengan baik” 

 

Kemudian wawancara  bersama Ibuk Amelia selaku Sekretaris LPPOM 

MUI Riau, beliau menyatakan :  

“Kita LP POM MUI Riau untuk sarana telah tersedia dengan baik seperti 

kita menyediakan ruang tunggu, parkiran boleh didepan juga boleh di 

belakang karna dibelakang juga ada parkiran mana nyamannya aja, 

peralatan kantor juga sudah lengkap , CCTV kita juga sudah tersedia ada 

di depan,parkiran belakang, ruang tunggu dan didalam”. 

  

  Berdasarkan hasil wawancara-wawancara tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwa sarana yang tersedia pada LP POM MUI Riau telah 

tersedia dengan baik. Namun Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh 

LPPOM MUI Riau tersebut masih belum lengkap.  

Dari daftar tabel berikut ini peneliti juga akan menjabarkan 

indikator penilaian tentang analisis pelayanan sertifikasi halal pada 

LPPOM MU Riau. 
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Tabel 5.6. Indikator Penilaian Peneliti 

No Sub Indikator Hasil Penelitian 

1 

Pelayanan yang diterima oleh 

restoran hotel sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan oleh 

LPPOM MUI Riau. 

Pelayanan yang diberikan oleh LPPOM 

MUI Riau dan pelayanan yang diterima 

oleh restoran hotel sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI 

Riau. 

2 

Pegawai memberikan keterangan 

yang jelas kepada restoran hotel 

terkait prosedur sertifikasi halal. 

Petugas LPPOM MUI Riau memberikan 

keterangan terkait prosedur pengurusan 

sertifikasi halal, namun terdapat kelemahan 

dari prosedur baku sertifikasi halal LPPOM 

MUI Riau yaitu prosedurnya kurang 

sederhana dan Alur keterangannya kurang 

lengkap. 

3 

Biaya/tariff dari pelayanan sesuai 

dengan yang ditetapkan dalam 

standar prosedur pelayanan 

LPPOM MUI Riau terkait 

sertifikasi halal 

pelayanan sertifikasi halal restoran hotel 

oleh LPPOM MUI Riau dari segi biaya 

sesuai dengan prosedurnya. Akan tetapi 

biaya pelayanan sertifikasi halal tersebut 

tidak pasti berapa totalnya. 

4 

Pelayanan yang diberikan tepat 

waktu dan maksimal. 

Pelayanan yang diberikan oleh LPPOM 

MUI Riau dari segi kecepatan waktu 

penyelesaian belum maksimal/tepat waktu. 

5 

Tidak ada keluhan dari pihak 

restoran hotel yang terlalu lama 

dalam memberikan pelayanan oleh 

petugas. 

Pihak restoran hotel tidak 

mempermasalahkan waktu penyelesaian 

sertifikasi halal mereka. 

6 

Keterampilan dan keahlian/skill 

serta latar belakang pendidikan 

sesuai dengan tugas yang diberikan 

kepada pegawai. 

Pegawai/petugas LPPOM MUI Riau 

berdasarkan keahliannya / skill dan latar 

belakang pendidikannya sesuai dengan 

bidang/ tugasnya masing-masing. Namun 

dari segi SDM yang dimiliki oleh LPPOM 

MUI Riau belum memadai. 

7 

 

 

 

 

 

Pegawai memberikan pelayanan 

dengan tulus dan prima dalam 

pelayanan sertifikasi halal 

Pegawai LPPOM MUI Riau sudah berusaha 

memberikan pelayanan dengan prima akan 

tetapi masih ada kekurangan-kekurangan 

yang terdapat pada proses sertifikasi halal 

yaitu dari segi kecepatan waktu 

penyelesaian. 

8 

Tersedianya peralatan yang 

menunjang dalam memberikan 

pelayanan (Komputer, printer, 

jaringan online, labor audit,dll) 

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh 

LPPOM MUI Riau belum lengkap namun 

Sarana dan Prasarana tersebut sudah 

memadai 

9 

Sarana tersedia dengan baik (ruang 

tunggu, kursi, meja, peralatan 

kantor, dll) 

Sarana yang tersedia pada LP POM MUI 

Riau telah tersedia dengan baik 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa LPPOM MUI Riau dalam 

memberikan pelayanan sertifikasi halal kepada restoran hotel cukup baik. 

Hal ini karena LPPOM MUI Riau mengalami beberapa kendala sehingga 

pelayanan yang diberikannya belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal 

hal ini terlihat dari ke 9 sub indicator hanya 2 sub indicator yang sesuai 

atau terpenuhi dalam hasil penelitian yaitu indicator pelayanan yang sub 

indikatornya adalah Pelayanan yang diterima oleh restoran hotel sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI Riau dan hasil 

penelitian adalah Pelayanan yang diberikan oleh LPPOM MUI Riau dan 

pelayanan yang diterima oleh restoran hotel sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh LPPOM MUI Riau. Kemudian indicator sarana dan 

prasarana yang sub indikatornya adalah Sarana tersedia dengan baik 

(ruang tunggu, kursi, meja, peralatan kantor, dll) dan hasil penelitian 

adalah Sarana yang tersedia pada LP POM MUI Riau telah tersedia 

dengan baik. 

 

5.3.  Faktor Penghambat dalam Pelayanan Sertifikasi Halal 

Untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi halal pada LPPOM MUI Riau. 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelayanan sertifikasi halal yang diberikan 

oleh LPPOM MUI cukup baik namun belum optimal karena masih ditemui 

adanya hambatan-hambatan. Untuk itu peneliti mencoba menyampaikan hasil 

wawancara bersama Bapak IR. Khanzah selaku Humas  dan Ibuk Amelia selaku 

Sekretaris LPPOM MUI Riau. 
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Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ir. Khanzan selaku Humas 

LPPOM MUI Riau, beliau menyatakan : 

“Terkait kendala kita, untuk saat ini memang kita keterbatasan dana 

karna dana operasional kita kan bukan dari APBN, dana kita berasal dari 

Produsen, hibah dan pendapatan lain-lain, karna itulah biaya sertifikasi 

halal sepenuhnya dibebankan kepada Produsen. Kalau sertifikasi halal 

untuk UMKM/UKM kadang ada bantuan dari pemerintah. Kemudian UU 

Nomor 33 Tahun 2014 yang disahkan oleh Presiden RI tentang Jaminan 

Produk halal memang semua UMKM /UKM/ Pengusaha Restoran Serta 

Catering yang ada di Indonesia harus bersetifikat halal. namun PP nya 

tentang sanksi belum ditetapkan. Jadi sampai sekarang Sertifikasi Halal 

ini masih bersifat sukarela”. (14,02,2017) 

Wawancara bersama dengan Ibuk Amelia selaku sekretaris LPPOM MUI 

Riau, beliau menyatakan : 

“Kami melakukan sosialisasi namun sosialisasi tersebut belum maksimal 

hal ini terkendala karena anggaran yang belum cukup, kemudian untuk 

SDM juga kurang karena inilah ada beberapa bidang yang kita gabung.”( 

14, 02, 2017) 

 

Berdasarkan wawancara tersebut peniti juga menjabarkan upaya dari 

LPPOM MUI Riau untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi halal, untuk itu 

peneliti juga menyampaikan hasil wawancara sebagai berikut ini. 

wawancara bersama Ibuk Amelia selaku Sekretaris LPPOM MUI Riau, 

beliau  menyatakan : 

”Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kedepannya kita 

akan terus membenahi LPPOM MUI Riau terkait sarana dan Prasarana 

seperti  Memiliki website sendiri, mungkin juga memiiki laboratorium 

sendiri, dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat,  pelaku usaha 

serta menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan juga 

kami akan menyusulkan pembentukan PERDA. Memang kerja sama dari 

semua pihak sangat dibutuhkan. Sejuah ini kita bekerja sama dengan 

KEMENAG, DINAS KESEHATAN, BPOM, DINAS KOPERASI DAN 

DINAS PERDAGANGAN.” (14,02,2017) 
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Dari hasil wawancara-wawancara tersebut dapat dilihat factor 

penghambatan dalam pelayanan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI Riau sebagai 

berikut: 

1. Keterbatasan dana menyebabkan kurangnya sosialisasi, sarana dan 

prasarana  serta sumberdaya manusia (SDM) pada LPPOM MUI Riau. 

2. Belum adanya turunan dari UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan 

produk halal berupa PP atau peraturan mentri. 

Selanjutnya peneliti juga menjabarkan kenapa restoran hotel dikota 

pekanbaru belum memiliki sertiikat halal.  Untuk itu peneliti mencoba 

menyampaikan hasil wawancara bersama pihak restoran hotel yang belum 

memiliki sertifikasi halal sebagai berikut ini . 

Berdasarkan wawancara bersama bapak Reza selaku HRM restoran salah 

satu hotel berbintang III  beliau menyatakan : 

” makanan kami pasti halal,tapi sertifikat halal memang belum ada, tapi 

nanti kami akan mengurusnya.”(09,02,2016) 

Selanjutnya wawancara dengan Pak Iwan selaku HRM restoran salah satu 

hotel berbintang III  beliau menyatakan : 

“kami dulu sudah mengurus sertifikasi halal itu,kami mengajukan 

permohonan, melengkapi  administrasi, sekitar 2 minggu diproses oleh 

LPPOM MUI untuk melakukan pengecekan. Tetapi LPPOM MUI tidak 

bisa mengeluarkan sertifikat itu kalau kami tidak memisahkan restoran 

dengan Bar alasannya karna Bar dengan restoran tidak boleh tergabung 

karna ditakutkan alat-alat untuk memasak yang digunakan untuk restoran 

bisa bercampur dengan alat-alat Bar. Kendalanyadisitu memindahkan 

Bar butuhbiaya operasionalyang tidak sedikit juga. Tapi nanti kami akan 

berusaha untuk mengatasi ini dan mengurusnya lagi.” (09,02,2017) 

 

Wawancara bersama Bapak Edwar selaku HRD restoran salah satu hotel 

berbintang IV beliau Menyatakan : 
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 “Kita memang belum ada sertifikat halalnya, karna sekarang kita masih 

belajar bagaimana system halal nya, bahan yang digunakan banyak juga 

bahan dari luar kan, jadi kami pelajari terlebih dahulu agar memudahkan 

saat mengurusnya nanti.” (03,02,2017) 

 

Wawancara bersama Bapak Indra selaku HRM restoran salah satu hotel 

berbintang III Menyatakan : 

“Untuk yang muslim makanan yang kami sediakan ya pasti halal, kalau 

ada makanan yang diragukan kehalalnya kamimemberitahukannya. Untuk 

sekarang kami belum memiliki sertifikat halal itu tapi nanti kami akan 

mengurusnya.” (20,02,17) 

 

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan pelaku usaha/restoran hotel 

dikota pekanbaru belum memiliki sertifikasi halal disebabkan oleh : 

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha/restoran tersebut akan pentingnya 

sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen. 

2. Kurangnya Sosialisasi oleh LPPOM MUI Riau mengenai Sertifikasi Halal 

3. Sertifikasi halal masih bersifat sukarela / belum wajib karena regulasi 

Peraturan Pemerintah dari UU SJH No 34 Tahun 2014 belum ada sehingga 

UU tersebut masih dalam tahap sosialisasi. 

4. Belum adanya Perda Kota Pekanbaru tentang sertifikasi halal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


