
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang undang dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib 

melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan 

dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh 

kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara 

Negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut 

pemenuhan hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh 

kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu 

adanya suatu pelayanan,termasuk jaminan keamanan pangan atau keselamatan 

masyarakat (food safely). 

Pada Era globalisasi saat ini organisasi public dituntut untuk senantiasa 

meningkatkan pelayanan secara professional sesuai dengan bidangnya masing-

masing agar kebutuhan dan keinginan konsumen terpenuhi. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan oleh  organisasi public dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen, diantaranya adalah dengan memberikan kesan/cinta yang 

baik dalam hal produk, jasa dan pelayanan pada konsumen. 

Undang-undang pelayanan publik  nomor 25 tahun 2009, di dalam pasal 1 

ayat (1,2) disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 
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dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang 

untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-

mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

Masalah pelayanan publik di Indonesia masih sangat memprihatinkan. 

Kekecewaan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi publik 

sudah sering kita dengar. Pada umumnya pelayanan publik yang sering 

menimbulkan masalah adalah pelayanan yang langsung secara orang 

perseorangan. Hal ini dapat dipahami, karena secara invidual masing-masing 

orang mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga sikap terhadap pelayanan 

yang diberikan bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik itulah yang 

mempengaruhi dalam penilaian terhadap pelayanan yang diberikan karenanya 

pemerintah masih perlu membuat strategi dan kebijakan agar dapat memenuhi hak 

asasi warga Negara dan membutuhkan solusi yang menyeluruh. 

Disisi lain Kemajuan teknologi khususnya di bidang perindustrian dan 

perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat 

dikonsumsi, yaitu semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan 

dengan aneka jenis dan kualitas. Dan meningkatnya kebutuhan manusia dalam hal 

makanan instant sehingga bermunculan perusahaan – perusahaan makanan 

sebagai penyedia jasa pengolahan makanan. Kondisi seperti ini, pada satu sisi 

memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang atau jasa 

yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk 

memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan 
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kemampuan konsumen. kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut 

berimbas pada kehalalan produk yang tidak dapat dengan mudah diketahui. Untuk 

itu konsumen muslim memerlukan jaminan bahwa produk pangan yang mereka 

konsumsi merupakan halal.  

Meningkatnya  kesadaran konsumen muslim terhadap  konsumsiproduk 

pangan halal maka diperlukan upaya oleh organisasi publik dan produsen pangan 

dalam pengelolaan produk pangan halal, baik produk – produk siap konsumsi 

maupun produkpangan yang masih setengah jadi.Setiap produsen pangan  

memiliki tanggung  jawab untuk menghasilkanpangan  yang  halal  guna  

memenuhi  kebutuhan  dan  hak  konsumen,  terutamakonsumen  muslim.  

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan wajib melayani kebutuhan 

masyarakat yaitu memberikan pelayanan berupa sertifikasi halal sebagai bentuk 

perlindungan terhadap konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk pangan 

halal. Untuk itu pemerintah sepenuhnya menyerahkan pelayanan sertifikasi halal 

kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM MUI) sebelum dibentuknya BPJPH berdasarkan UU JPH No. 

33 tahun 2014. Berdasarkan UU tersebut produsen pangan  dapat  memperoleh 

layanan sertifikasi  halal MUI dengan  caramelakukan sertifikasi  halal di Lembaga  

Pengkajian Pangan,  Obat-obatan, danbKosmetika  Majelis  Ulama Indonesia  

(LPPOM MUI).  

Indonesia merupakan negara dengan jumlahpenduduk muslim terbanyak, 

menurut hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk indonesia 

adalah pemeluk agama Islam. mengembangkan industri pangan halal di Negara ini  

menjadi  sangat  penting  dan  akan  memperoleh  dua  keuntungan,  yaitu 

melindungi  konsumen  muslim  dari  produk  non-halal  dan  memperoleh 
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pendapatan  dari  ekspor  produk  pangan  halal  tersebut  (Ratanamaneichat  dan 

Sakchai,  2013).  

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetika majelis ulama 

Indonesia telah ada di  setiap  provinsi  di  Indonesia,  salah  satunya  di  provinsi  

Riau, yang dikenal sebagai negeri melayu dan melayu identik dengan agama islam. 

LPPOM MUI Provinsi Riau berdiri pada februari 1999. Fungsilembaga  ini  adalah  

membantu  MUI  dalam  memeriksa,  memverifikasi  danmengkaji pangan, obat-

obatan dan kosmetika untuk menentukan kehalalannya. Menurut data yang dilansir 

oleh kementrian Agama provinsi riau pada tahun 2012 penduduk provinsi riau 

pemeluk agama islam sebanyak 88.31%, namun produk halal masih sedikit. dalam 

perkembangannya dari tahun ke tahun LPPOM MUI Riau cukup stabil. dengan 

semakin bertambahnya produk-produk yang mendapatkan sertifikat halal 

walaupun mengalami peningkatan dan penurunan. 

Gambar 1.1 .Grafik Perkembangan Sertifikasi Halal Tahun 2010 - 2015 
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Dilihat dari grafik di atas perkembangan sertifikat halal yang dikeluarkan 

oleh LPPOM MUI Riau dari tahun ketahun cukup stabil walaupun mengalami 

peningkatan dan penurunan. Mulai dari tahun 2010,2011,2012 perkembangan 

sertifikat terus bertambah yaitu 50, 110, 140 sertifikat kemudian pada tahun 2013 

meningkat tajam menjadi 275 sertifikat namun tahun 2014 mengalami penurunan 

yaitu 210 sertifikat dan pada tahun 2015 naik kembali yaitu 240. 

Disisi lain, perkembangan tempat usaha makanan dan minuman di Kota 

Pekanbaru selalu meningkat tiap tahunnya. namun tempat usaha makanan dan 

minuman yang memiliki sertifikat halal masih sangat sedikit salah satunya restoran 

hotel.  Di Kota Pekanbaru restoran hotel yang mengantongi sertifikat halal masih 

sangat sedikit yaitu 5 restoran hotel pada tahun 2015 - 2016, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1.1   Restoran Hotel yang sudah memiliki Sertifikat Halal tahun 2015-
2016 

No Nama Restoran Hotel Expired Date 

1 Hotel Mona Plaza Pekanbaru 17 desember 2017 

2 Hotel Dafam (Canting Restoran) 27 mei 2018 

3 The premiere hotel pekanbaru 27 mei 2018 

4 Grand Elit Hotel ( Pepito Restoran) 24 Juni 2018 

5 Batiqa Hotel ( Fresqa bistro Restoran) 29 Oktober 2018 

Sumber: lppom mui riau 

Tabel 1.2  Restoran Hotel yang Belum Memiliki Sertifikasi Halal 2015-2016 

No  Nama Hotel No  Nama Hotel 

1  Hotel Grand Central Pekanbaru 14 Hotel Indra Pura 

2  Hotel Aryaduta Pekanbaru 15 Hotel Angkasa Garden 

3  Hotel Mutiara Merdeka 16 Hotel New Hollywood 

4  Hotel Ibis 17 Hotel Sri Indrayani 

5 Hotel Mercure 18 Hotel Zaira 

6  Hotel Pangeran Pekanbaru 19 Hotel Benteng 

7  Hotel Drego 20 Hotel Stefani Syariah 

8  Hotel Swiss Bellin 21 Hotel Dyan Graha 

9  Hotel D’White 22 Hotel Ishine 

10  Hotel Grand Jatra 23 Hotel Citytel 

11 Hotel Grand Zuri 24 Hotel Grand Hawai 

12  Hotel Furaya 25 Hotel Resty Menara 

13  Hotel Grand Tjokro 26 Hotel Ratu Mayang Garden 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota pekanbaru 
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Dapat dilihat bahwasannya restoran hotel yang sudah memiliki sertifikat 

halal yaitu 5 restoran dan restoran hotel yang belum memiliki sertifikat halal yaitu 

26 restoran. sedikitnya restoran hotel  yang telah mendapatkan sertifikasi halal 

apabila dibandingkan dengan jumlah restoran hotel di Pekanbaru yang beroperasi 

pada tahun 2016 tidak mencapai setengah dari keseluruhan. Adapun usaha 

restoran hotel yang dimaksud  termasuk ke dalam kategori hotel bintang III,IV,V 

dengan  biaya sertifikasi halal berkisar antara  Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 

5.000.000,-  Seperti dibawah ini: 

Tabel 1.3 Daftar 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,- 

Sumber: LPPOM MUI Riau 

 

Pentingnya produk makanan dan minuman disertifikasi yaitu untuk 

menenangkan batin konsumen juga untuk persaingan usaha lokal di era 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Adapun persyaratan sertifikasi halal usaha 

restoran hotel adalah sebagai berikut : 

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) , Izin Usaha, Dinas Kesehatan 

2. Melampirkan daftar bahan baku dan alur proses produksi 

3. Melampirkan manual Sistem Jaminan Halal (SJH) 

4. Melampirkan sketsa dapur 

5. Materai 
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Untuk mendapat sertifikat halal untuk jasa usaha makanan dan minuman 

harus memenuhi standar dan melewati alur yang telah ditentukan. Yang termuat 

dalam Standar Prosedur Sertifikasi Halal yang biasa disebut dengan Standard 

Operating Procedure  (SOP). Pelaksana layanan sertifikasi halal yaitu LPPOM 

MUI yang membidangi proses ilmiah dan kimiawi dengan Komisi Fatwa MUI 

sebagai penentu final apakah sesuai dengan syari’at Islam atau belum. Secara 

umum prosedur sertifikasi halal adalah sebagai berikut :  

1. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal melakukan pendaftaran secara 

online. Melalui website LPPOM MUI (www.halalmui.org) atau langsung 

alamat website:www.e-lppommui.org. pada kolom layanan sertifikasi online 

Cerol-SS23000 

2. Mengisi data pendaftaran, data sertifikasi halal, status SJH dan kelompok 

produk. membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi  

3. Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran dan proses 

bisnis restoran, di antaranya : manual SJH, Diagram alir proses produksi, 

data pabrik, data produk, data bahan, dan dokumen bahan yang digunakan, 

serta data matrix produk.  

4. Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap 

selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal. 

Dari fenomena yang peneliti dapatkan di lapangan permasalahan yang 

sering terjadi adalah selama proses sertifikasi halal ada beberapa tahapan yang 

harus dilalui perusahan restoran hotel akan tetapi kurangnya sosialisasi dari 

LPPOM  MUI Kota Pekanbaru menyebabkan kurangnya informasi dan 

pemahaman perusahaan restoran hotel dalam mengurus sertifikat halal seperti 

http://www.halalmui.org/
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perusahaan restoran hotel yang merasa kesulitan pada saat melakukan 

pendaftaran, melengkapi dokumen-dokumen, dan dalam penyusunan atau 

pelaksanaan system jaminan halal (SJH). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

peneliti dengan bapak Khanzan selaku humas LPPOM MUI Riau, beliau 

menyatakan: 

“kebanyakan pelaku usaha restoran belum memahami bagaimana halal 

lagi thoyyib makanya mereka kesulitan menyusun administrasi sesuai dengan 

prosedur dan mereka belum mengerti bagaimana menyusun system jaminan halal 

internalnya karena belum memahami halal lagi thoyyib itu seperti apa”. 

 

 Kemudian hasil wawancara peneliti dengan pihak restoran hotel juga 

menyatakan hal yang sama, wawancara dengan Ibuk  Nova selaku HRD Restoran 

Hotel Mona beliau menyatakan: 

”terkait prosedur pelayanannya kita diwajibkan melengkapi dokumen-

dokumen dan SJH (Sistem Jaminan Halal) tapi bagi kita yang agak sulit membuat 

laporan system jaminan halal itulah, kita diwajibkan membuat laporan sekali 6 

bulan. Karna kita belum mengerti jadi terasa suli”. 

 

Kemudian dalam hal pembiayaan, tidak adanya kepastian jumlah atau 

besarnya biaya sertifikasi halal jadi besarnya biaya sertifikasi halal relatif. Dan 

biaya tersebut dibebankan sepenuhnya kepada perusahaan restoran hotel. Dari 

fenomena diatas dapat dilihat bahwasannya pelayanan yang diberikan oleh 

LPPOM MUI RIAU masih belum optimal hal ini menyebabkan minimnya jumlah 

restoran hotel yang mengantongi sertifikasi halal. 

Dari fenomena dan permasalahan yang telah dijabarkan. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian : “Analisis Pelayanan 

Sertifikasi Halal oleh LPPOM MUI Riau (Studi Kasus Restoran Hotel Di Kota 

Pekanbaru)” 

 



 9 

1.2 Perumusan Masalah 

1.   Bagaimana Pelayanan Sertifikasi Halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan 

Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Riau 

pada Restoran hotel di Kota Pekanbaru ?  

2.  Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Pemberian Layanan Sertifikasi 

halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika 

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Riau pada Restoran Hotel di 

Kota Pekanbaru ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk Menganalisa dan mengetahui pemberian layanan sertifikasi halal 

oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis 

Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Riau pada Restoran hotel di Kota 

Pekanbaru 

2. Untuk Mengetahui factor-faktor penghambat dalam Pemberian Layanan 

Sertifikasi Halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan 

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Riau pada Restoran 

Hotel di Kota Pekanbaru 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Aspek Teoritis 

a) Hasil penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu 

administrasi negara dan memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian 

dibidang administrasi khususnya serta menambah pengetahuan dan 
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pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori  

yang diperoleh selama perkuliahan dan bagi pembangunan ilmu 

administrasi kebijakan publik umumnya, khususnya dalam 

pelayanan sertifikasi halal pada restoran hotel. 

1.4.2 Aspek Praktis 

a) Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan  bagi pihak-

pihak terkait untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat mengenai masalah pelayanan sertifikasi halal pada 

restoran hotel oleh LPPOM MUI Riau. 

1.4.3 Aspek Indiviu 

 

a) Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama 

menempuh pendidikan di universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau dengan membuat laporan atau skripsi secara ilmiah dan 

sistematis 

b) Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan 

pengamatan mengenai pelayanan sertifikasi halal. 

c) Sebagai bahan referensi dasar untuk memperbaiki pelayanan 

sertifikasi halal oleh LPPOM MUI Riau. 

d) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan sertifikasi halal pada 

LPPOM MUI Riau. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam, 

juga karena keterbatasan waktu tenaga, biaya dan luasnya ruang lingkup 
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penelitian maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu 

dibatasi, oleh sebab itu, peneliti membatasi diri hanya berkaitan dengan 

“Pelayanan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Riau (Studi Kasus Restoran Hotel di 

Kota Pekanbaru) dan Faktor-faktor Penghambat dalam Pemberian Layanan 

Sertifikasi Halal. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam enam pokok 

bahasan (bab) dari Masing-masing bab ini di bagi dalam beberapa sub-sub sebagai 

berikut ini : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah yang 

mendasar diadakannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian yang dilakukan secara sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Menjelaskan tentang landasan teori yang didasarkan sebagai bahan 

acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, pandangan islam, 

konsep operasional dan kerangka pemikiran.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini menguraikan waktu dan lokasi penelitian, penentuan 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data dan metode analisis. 
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BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi 

penelitian karakteristik dan demografi.  

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi hasil penelitian tentang Pelayanan Sertifikasi 

Halal oleh LPPOM MUI Riau pada Restoran Hotel di Kota 

Pekanbaru. 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari 

pembahasan dan juga memuat saran-saran bagi pihak yang 

berkepentingan agar bisa menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan 

datang. 

 


