
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Definisi Pelayanan 

 Pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau proses pemenuhan kebutuhan 

orang lain secara lebih memuaskan berupa produk  jasa dengan sejumlah ciri 

seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, dan 

pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa 

tersebut (Paimin Napitupulu; 2012; 164) 

Menurut Soetopo(1999) yang dikutip oleh (Paimin Napitupulu; 2012; 164) 

mendefinisikan pelayanan sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan 

(mengurus) apa yang diperlukan orang lain. 

Pelayanan adalah proses memberikan bantuan kepada orang lain dengan 

menggunakan cara- cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan 

interpersonal agar terciptanya suatu kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan 

menghasilkan (produk) baik berupa barang maupun jasa (Boediono; 2003; 60) 

Pelayanan yang berupa jasa tidak dapat di interventasikan, melainkan hasil 

tersebut diserahkan secara langsung kepada pelanggan atau konsumen sendiri dan 

konsumenlah yang akan memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh organisasi tersebut, apakah pelayanan tersebut baik atau kurang baik bahkan 

tidak baik sama sekali. 
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2.2 Pelayanan Publik 

 Menurut Pamudji (1999) yang dikutip oleh (Paimin Napitupulu; 2012; 

165) bahwa: konsep pelayanan public “Diturunkan dari makna public service 

yang berarti berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan barang dan jasa.” 

Pelayanan public adalah “Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun 

hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.”( L.P.Sinambela; 2010; 5 ) 

Pelayanan public dapat diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian dalam 

rangka pemenuhankebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administrati yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

(UU No.25 tahun 2009) 

Sementara menurut Kep. MENPAN No. 81 Tahun 1993 yang dimaksud 

dengan pelayanan public adalah segala bentuk pelayanan umum yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, lingkungan 

BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan yang dilakukan oleh 

pemerintah dapat berupa fisik, non fisik maupun administratif. 

Dengan demikian, pelayanan public adalah pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh public 
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(masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. ( L.P.Sinambela; 2010; 5)   

Ruang lingkup pelayanan public dapat digolongkan ke dalam2 (dua) 

bentuk, yakni: 

1. Pelayanan barang dan jasa public 

Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa public bisa 

dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah 

kepada masyarakat. Pelayanan public kategori ini bisa dilakukan oleh 

instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan 

kekayaan Negara yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan 

oleh badan usaha milik pemerintah yang sebagain atau seluruh dananya 

berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik 

Negara/BUMN). 

2. Pelayanan Administratif 

Pelayanan public dalam kategori ini meliputi tindakan administratif 

pemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam perundang-

undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, 

kehormatan, dan harta benda; dan kegiatan administrative yang dilakukan 

oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur 

dalam perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian 

dengan penerima pelayanan(Medika Lukman; 2013; 16) 
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Salah satu cara untuk memperdalam kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah adalah dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan. Maka wujud 

dari pelayanan yang didambakan masyarakat adalah :  

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan  

Kemudahan dalam pelayanan yang cepat dalam arti kata tanpa 

hambatan yang kadang kala di buat-buat, hambatan yang sering terjadi 

dirasakan sangat menjengkelkan bagi yang menerima pelayanan karena 

hambatan tersebut terlihat seperti sengaja di buat-buat atau adanya unsure 

kesengajaan. Artinya hambatan tersebut dengan asik berbicara terhadap 

teman kerja, sedangkan masyarakat yang berurusan atau masyarakat yang 

ingin dilayani sudah begitu lama menunggu. Selain itu pejabat yang 

memiliki wewenang jarang sekali berada ditempat sehingga masyarakat 

yang ingin berurusan harus memakan waktu yang cukup lama.  

2. Memperoleh pelayanan secara wajar.  

Pelayanan yang tidak ada untaian kata semacam nada yang 

mengarah kepada permintaan ongkos dengan alasan uang rokok atau ganti 

uang foto copy dan lain sebagainya. Alasan itu sering dapat diterima oleh 

orang yang menerima pelayanan yang mana dengan maksud supaya segala 

urusan yang ada dapat berjalan cepat atau dengan kata lain cepat selesai.   

3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam penerimaan pelayanan. Artinya 

tidak membedakan antara status, jenis kelamin dan hal lainnya dalam 

pelayanan. Contohnya bagi masyarakat yang akan menerima pelayanan 

harus melalui antrian dan yang tidak antri tidak menerima pelayanan.  
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4. Pelayanan yang jujur dan terus terang.  Artinya sekiranya ada terdapat 

hambatan yang tidak dapat dielakkan hendaknya cepat diberitahukan. 

Sehingga bagi masyarakat yang menerima pelayanan tidak mengganggu 

terlalu lama dan mengerti secara ikhlas tanpa emosi( H.A.S Moenir;  1992; 

41) 

Salah satu ukuran keberhasilan kita menyajikan pelayanan yang 

berkualitas sangat bergantung kepada tingkat kepuasan. Pelanggan dapat dicapai 

apabila terdapat kesesuaian antara apa yang diharapkan oleh pelanggan atau 

masyarakat dengan kenyataan yang didapatkan. Membuat pelanggan merasa 

puasa dengan memenuhi kebutuhan dan harapannya terhadap layanan public 

adalah tujuan akhir dari pelayanan, dengan demikian pihak birokrasi dapat 

berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya.    

Kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama pelayanan prima. Oleh 

karena itu sebagai aparatur pelayanan tidak mempunyai alasan sedikit pun untuk 

tidak berusaha memuaskan pelanggannya, dan dengan demikian berusaha 

memberikan pelayanan sebaik-baiknya adalah kewajiban dari aparatur 

pemerintah.         

Pelayanan pada umumnya dapat diterjemahkan sebagai suatu cara atau 

teknik untuk memenuhi, menanggapi, kepentingan dan keluhan orang lain yang 

dapat diselenggarakan oleh individu, organisasi swasta maupun organisasi 

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik terhadap pelayanan yang 

bersifat langsung maupun tidak langsung.          
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Pada hakikatnya, pelayanan prima bertitik tolak pada usaha usaha yang 

dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-

baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi 

kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa. 

Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk 

memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam 

perusahaan maupun diluar perusahaan (Setyobudi dkk: 2014; 1 ) 

Setelah mengetahui berbagai pendapat dari berbagai pakar administrasi 

Negara tentang definisi pelayanan maka dapat ditegaskan bahwa pelayanan oleh 

pemerintah adalah suatu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

pemenuhan kebutuhan masyarakat baik bersifat materil maupun non materil. 

Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik yaitu: 

1. Penyelenggaraan pelayanan publik 

a. Kesederhanaan  

Prosedur pelayanan public tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan  

1) Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan public. 

2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik. 
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3) Rincian biaya pelayanan public dan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian Waktu 

Pelaksanaan pelayanan public dapat diselesaikan dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan. 

d. Akurasi  

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 

e. Keamanan  

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 

f. Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggungjawab atas penyelenggaan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 

telekomunikasi dan informatika (telematika). 

h. Kemudahan Akses 

Tempat dan lokasi serta sarana, pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 
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i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, 

serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

j. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 

yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, 

tempat ibadah dan lain-lain. 

2. Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 

penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang 

dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati 

oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. 

Standar pelayanan,sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yang diberlakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengaduan. 

b. Waktu penyelesaian  

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 
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c. Biaya pelayanan 

Biaya/tariff pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan. 

d. Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

e. Sarana dan Prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku 

yang dibutuhkan. 

Sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan 

memuaskan perwujudan pelayanan yang di dambakan yaitu : 

1.  Reability (ketepatan dalam memberikan pelayanan). Dimensi ini mengacu 

pada aspek waktu yang digunakan untuk mengukur ketepatan proses 

penyelesaian pekerjaan dengan waktu yang telah ditentukan, mkasudnya 

adalah kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan tepat dan dapat dipercaya.  

2. Responsiveness (ketertipan ketanggapan dalam memberikan 

pelayanan)faktor ini terlihat dari kebijakan yang dimaksudkan untuk 
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membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap kepada 

masyarakat.  

 3. Assurance (jaminan kepastian) pengetahuan dan keramahan merupakan 

kemampuan melaksanakan tugas secara spontan yang dapat menjamin 

kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan 

masyarakat terhadap aparatur kecamatan.  

 4.  Emphaty (empati) dimensi ini meliputi komunikasi dan sikap serta 

motivasi aparat dalam memberikan pelayanan. Hal ini menjelaskan bahwa 

organisasi memberikan perhatian yang bersifat individual atau pribadi 

kepada masyarakat dan berupaya untuk memahami keinginan masyarakat.  

 5. Tangibles (Bukti langsung/tampilan fisik pemberian pelayanan) dimensi 

ini mengacu kepada informasi petugas. Keadaan sarana dan prasarana serta 

output yang dihasilkan . faktor yang mencakup antara lain fasilitas fisik, 

perlengkapan, penampilan pegawai dan sarana komunikasi ( Moenir; 

1992; 41) 

Terdapat lima dimensi utama kualitas layanan sebagai berikut : 

1. Reliabitias (reliability), berkaitan dengan kemampuan prusahaan unutk 

enyampaikan layanan yang dianjikan secra akurat sejak pertama kali. 

2. Daya tanggap (responsiveness), brkenaan engan kesediaan dan 

kemampuan penyedia layanan untuk membantu paa pelanggan dan 

merespon permintaan meeka dengan segera. 
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3. Jaminan (assurance), bekernaan dengaan pengetahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemampuan mreka dalam menumbuhkan rasa percaya 

(trus) dan keyakinan pelanggan (confidence). 

4. Empati (empathy), berarti bahwa perusahaan memahamimasalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam 

operasi yang nyaman. 

5. Bukti fisik (tangibles), berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas 

layanan, peralatan/ perlengkapan, sumber daya manusia, materi 

komunikasi perusahaan ( Fandy Tjiptono; 2008; 95) 

Delapan suplemen pelayanan jasa public dimaksud sebagai berikut: 

1. Informasion. Pelayanan berkualitas dimulai dari informasi produk jasa 

yang dibutuhkan pelanggan. Penyediaan saluran informasi yang cepat dan 

tepat langsung memberikan kemudahan pelanggan memenuhi 

kebutuhannya. 

2. Consultation. Setelah informasi diperoleh, dilakukan konsultasi teknis, 

harga, prosedur dan kebijakan dengan aparat pelayan. Untuk itu, harus 

disiapkan waktu, materi konsultasi, personil dan sarana lainnya secara 

cepat dan lengkap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Ordertaking. Artinya, setelah pelanggan mendapatan kepastian 

pemenuhan kebutuhannya, pelayanan aplikasi dan administrasinya tidak 

berbelit-belit, harus fleksibel, biaya murah, syarat  ringan dan kemudahan 

pelayanan lainnya. 
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4. Hospitality. Diartikan sebagai sikap dan perilaku pelayanan yang sopan, 

ramah, ruangan yang sehat dan indah, misalnya dengan penyediaan toilet 

yang sehat dan bersih. 

5. Caretaking. Berarti kemampuan penyesuaian pelayan terhadap perbedaan 

background rakyat. Misalnya, rakyat bermobil disediakn tempat parker, 

yang tidak bisa menulis atau membaca disediakan cara aplikasi lainnya. 

6. Exception. Dimaksudkan sebagai kemampuan pelayan untuk bertanggung 

jawab terhadap klaim rakyat atas produk yang tidak berkualitas dan 

merugikan, atas kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dan 

merugikan kelompok lainnya. 

7. Billing. Diartikan sebagai administrasi pembayaran pelayanan jasa-publik 

yang memudahkan rakyak baik formulir, mekanisme pembayaran maupun 

keakuratan perhitungan. 

8. Payment. Dimaksudkan sebagai fasilitas pembayaran berdasarkan 

keinginan rakyat pelanggan baik berupa self service payment, transfer 

bank, credit card, debet langsung maupun tagihan langsung saat transaksi. 

Kesemuanya itu harus memudahkan dan sesuai kemampuan daya bayar 

rakyat ( Rahayu; 1997; 9) 

Ada 6 (enam) penentu kualitas pelayanan prima yaitu :  

1. Transparansi  

Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti. 
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2. Akuntabilitas  

Pelayanan yang  dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

3. Kondisional  

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip dan 

efisiensi dan efektifitas.   

4. Partisipatif   

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat.   

5. Kesamaan Hak   

Pelayanan yang tidak deskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, 

ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban 

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan 

penerima pelayanan publik ( L.P. Sinambela; 2010; 6) 

Strategi mewujudkan layanan prima  yaitu pertama mengidentifikasi 

determinan utama kualitas layanan, setiap penyedia layanan wajib berupaya 

menyampaikan layanan berkualitas terbai kepada para pelanggan sasarannya. 

Kedua mengelola ekspektasi pelanggan. Ketiga mengelola bukti kualitas layanan, 

manajemen bukti kualiatas layanan bertujuan untuk memperkuat persepsi 

pelanggan selama dan sesudah layanan disampaikan. Oleh karena layanan 
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meruakan kinerja dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang fisik, 

maka pelanggan cenderung memperhatikan dan mempersepsikan kata-kata 

tangibles yang berkaitan dengan layanan sebagai bukti kualitas. Keempat, 

mendidik konsumen tentang layanan, membantu pelanggan dalam 

memahamisebuah layanan merupakan uapaya positif untuk mewujudkan roses 

penyampaian dan pengnsumsian layanan secara efetif dan efisien bisa dilakukan 

dengan cara mendidik pelanggan mengenai prosedur atau cara menggunakan 

layanan. Kelima, menumbuhkembangkan budaya kualitas, ,merupakan system 

nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi proses 

penciptaan dan penyempurnaan kualitas secara terus-menerus. Budaya kualitas 

terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur, dan harpan 

yang berkenaan dengan peningkatan kualitas. Keenam, menciptakan automating 

quality, otomatisasi berpotensi mengatasi masalah variabilitas kualitas layanan 

yang disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. 

Ketujuh, menindaklanjuti layanan, diperlukan dalam rangka menyempurnakan 

atau memperbaiki aspek-aspek layanan yang memuaskan dan mempertahankan 

aspek-aspek yang sudah baik. Delapan, mengembangkan system informasi 

kualitas layanan, merupakan system yang mengintegrasikan berbagai macam 

ancangan riset secara sistematis dalam rangka mengumpulkan dan 

menyebarluaskan informasi kualitas layanan guna mendukung pengambilan 

keputusan(Fandy Tjiptono; 2008; 99 ) 
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2.3 Standard Operating Procedure (SOP) 

Administrasi merupakan kegiatan yang sangat luas cakupannya, tidak 

hanya sekedar pekerjaan tata usaha saja tetapi pekerjaan mulai dari pengumpulan 

data hingga menentukan suatu kebijakan organisasi merupakan bagian dari 

kegiatan administrasi. Begitu pula halnya dengan Standard Operating 

Procedure(SOP)merupakan salah satu bagian dari kegiatan administrasi 

khususnya mendalami prosedur, system dan kegiatan pendokumentasian dalam 

administrasi suatu organisasi. Agar memahami kegiatan dalam suatu pekerjaan 

dengan baik setiap organisasi harus memiliki suatu acuan, instruksi ataupun 

prosedur kerja. Karena dengan adanya prosedur atau acuan ini para karyawan, 

atasan, manajemen maupun masyarakat mendapatkan suatu kejelasan serta 

kemudahan transparansi dalam setiap prosedur pelayanan yang diberikan.  

Menurut Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pengertian 

Standard Operating Procedures (SOP) adalah prosedur baku pelaksanaan 

kegiatan atau serangkaian intruksi tertuis yang dibakukan mengenai berbagai 

proses penyelenggaraan kegiatan, bagaimana, kapan, dimana, dan oleh siapa 

dilakukan. SOP terdiri atas SOP Administrasi dan SOP teknis. SOP Administrasi 

merupakan Prosedur Standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan 

yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih 

dari satu peran atau jabatan. Sedangkan SOP Teknis merupakan prosedur standar 

yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau 

pelaksana dengan satu peran atau jabatan. 
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SOP sebagai instrumen manajemen, berlandaskan pada system manajemen 

kualitas (Quality Management system), yakni sekumpulan prosedur 

terdokumentasi dari praktik-praktik standar untuk manajemen system yang 

bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan/atau 

jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. System manajemen kualitas 

berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini mencakup beberapa tingkat 

dokumentasi terhadap standar-standar kerja. System ini berlandaskan pada 

pencegahan kesalahan, sehingga bersifat proaktif. Bukan pada deteksi kesalahan 

yang bersifat reaktif( Dadang Suwanda dkk; 2014; 11 ) 

SOP adalah prosedur kerja yang dibuat secara detail dan terperinci bagi 

semua karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan visi, misi dan tujuan suatu lembaga , instansi atau perusahaan 

 Implementasi SOP dalam organisasi dimaksudkan agar organisasi dapat 

menghadapi tantangan – tantangan sebagai berikut : 

1. Tingkat kesulitan kegiatan operasional semakin tinggi sehingga risiko 

terjadinya kesalahan atau penyimpangan juga semakin tinggi 

2. Semakin banyak persyaratan dan peraturan perundangan yang harus 

dipatuhi organisasi 

3. Pelanggan yang semakin kritis dengan tuntutan mutu produk organisasi 

yang konsisten atau semakin baik ( Purnamasari; 2015; 13) 
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Prinsip-prinsip pelaksanaan SOP harus memenuhi sebagai berikut : 

1. Konsisten 

SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu pada 

kondisi apapun dan oleh siapapun dalam seluruh jajaran unit kerja 

2. Komitmen 

SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran unit 

kerja, dari level yang paling tinggi sampai terendah. 

3. Perbaikan Berkelanjutan 

Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan- penyempurnaan 

untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif dan 

memenuhi tujuan pengendalian. 

4. Mengikat 

SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

prosedur standar yang telah ditetapkan. 

5. Seluruh Unsur Memiliki Peran Penting 

Seluruh pegawai memiliki peran tertentu dalam setiap prosedur yang 

distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya dengan 

baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnnya juga 

berdampak pada proses penyelenggaraan kegiatan. 

6. Terdokumentasi dengan Baik 

Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan 

baik,sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi pihak yang 

memerlukan. 
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7. Layak Evaluasi 

Prosedur- Prosedur yang distandarkan harus mudah dievaluasi, baik 

secara mandiri maupun oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan 

tidak terjadi kelalaian atau pelanggaran pelaksanaanya (Dadang Suwanda 

dkk; 2014; 16 ) 

SOP bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, 

menyusun, mengembangkan, memonitor, serta mengevaluasi tugas dan fungsi 

masing-masing. 

Manfaat SOP adalah : 

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan. 

2. Menjamin konsistensi layanan kepada masyarakat /penerima layanan, baik 

dari sisi mutu, waktu, dan prosedur. 

3. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada 

intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan 

dalam melaksanakan proses sehari-hari. 

4. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat 

berlangsung dalam berbagai situasi. 

5. Sebagai standarisasi cara bagi pewagai dalam menyelesaikan pekerjaan 

yang menjadi tugasnya. 

6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas 

7. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas 
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8. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan 

pegwai dalam melaksanakan tugas. 

9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural dalam 

pelayanan. 

10. Sebagai instrument yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan 

tuntutan hukum, karena tuduhan melakukan penyimpangan 

11. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus 

dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 

12. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai 

13. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya. 

14. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

standar layanan, sekaligus informasi tentang kinerja layanan. 

15. Menciptakan ukuran standar bagi pegawai untuk memperbaiki Kinerja 

serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan(Dadang 

Suwanda dkk; 2014; 12) 

 

2.4 Sertifikat Halal 

1. Pengertian Sertifikat Halal 

a. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan 

suatu produk sesuai dengan syari‟at Islam. Sertifikasi halal ini merupakan 

syarat untuk mencantumkan label halal. 

b. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat 

kehalalan sesuai dengan syari‟at Islam yaitu : 
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1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 

2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti : bahan-

bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan 

lain sebagainya. 

3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yag disembelih menurut 

tata cara syari‟at Islam.  

4) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengelolaan, dan 

transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah 

digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih 

dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari‟at 

Islam. 

5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar. 

c. Pemegang sertifikat Halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara 

kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat 

dipindahtangankan. 

d. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk foto kopi nya 

tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu. 

Dalam penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 

1996 tentang pangan pada pasal 25 ayat 1 Sertifikasi halal adalah syarat-

syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan, yang 

menyelenggarakannya dapat dilakukan secara laboratories atau cara lain 

sesuai dengan perkembangan teknologi, sertifikasi mutu diberlakukan 

untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang 
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dibeli telah memenuhi tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan 

untuk memenuhi ketentuan undang-undang ini dan peraturan 

pelaksanaannya ( Akyunul dkk; 2008; 258 ) 

2. Tujuan Sertifikat Halal 

Tujuan pelaksanaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan 

dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, 

sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. 

3. Jaminan Halal Dari Produser 

Sebelum produsen mengajukan Sertifikasi Halal bagi produkya, maka 

terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Produsen menyiapkan suatu Sistem Jaminan Halal 

b. System Jaminan Halal tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan 

rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan. 

c. Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk 

panduan Halal (Halal Manual). Tujuan membuat panduan Halal adalah 

untuk memberikan uraian system manajemen halal yang dijalankan 

produsen. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan 

tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut. 

d. Produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap 

proses yang krisis agar kehalalan produknya terjamin. 

e. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan 

harus disosialisasikan dan diuji coba dilingkungan produsen, sehingga 
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seluruh jajaran, dari mulai direksi sampai karyawan memahami betul 

bagaimana memproduksi produk halal dengan baik. 

f. Produsen melakukan pemeriksaan intern (audit Internal) serta 

mengevaluasi apakah system jaminan halal yang menjamin kehalalan 

produk ini dilakukan sebagaimana mestinya. 

4. System Pengawasan 

a. Perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima tim sidik 

LPPOM MUI. 

b. Perusahaaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 

(enam) bulan setelah terbitnya sertifikat halal. 

5. Sertifikat MUI Bagi Pengembangan Produk 

a. Pengembangan produk yang dilakukan oleh produsen pemegang sertifikat 

MUI harus dilaporkan kepada LPPOM MUI 

b. Jika produk yang dikembangkan berbeda jenisnya dengan kelompok 

produk yang sudah bersetifikat halal MUI, produk tersebut didaftarkan 

sebagai produk baru dan diproses mengikuti prosedur sertifikasi halal yang 

berlaku. 

c. Produk yang sejenis dengan kelompok produk yang sudah mendapatkan 

sertifikat MUI, diinformasikan kepada LPPOM MUI. Informasi tersebut 

berisi data tambahan dan nama produk dan dilengkapi dengan sertifikasi 

dan bukti pembelian bahan. Data tersebut akan dipelajari oleh LPPOM 

MUI untuk ditentukan tahapan proses selanjutnya. 
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d. Pendaftaran penambahan produk dengan jenis produk yang sama dengan 

produk yang telah mendapat sertifikat halal dan pernah diaudit sebelumnya 

tidak perlu melalui pengisian formulir baru. Pendaftaran dilakukan dengan 

cara mngajukan surat kepada direktur LPPOM MUI disertai lampiran 

daftar ingredient dan alur prosesnya. Bila dianggap perlu audit dilakukan 

untuk memeriksa kesesuaian informasi dalam surat dengan di lapangan. 

e. Hasil auditing dilaorkan dalam rapat auditor. Jika tidak ditemukan masalah 

maka dibawa kepaa rapat komisi fatwa dan apabila tidak ada masalah 

maka direktur akan mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan 

bahwa produk tersebut dapat diproduksi karena menggunakan bahan-

bahan yang pernah digunakan dari produk yang telah difatwakan 

sebelumnya. 

6. Produk Kemas Ulang (Repacking Product) 

Produk kemas ulang (repacking product) atau produk distributor 

diaudit ke tempat produksi (Negara asal). 

7. Produk Flavor 

Khusus untuk produk flavor jika proses local hanya berupa proses 

sederhana, dimana “bace”nya dibuat di pabrik lain di luar negri, maka audit 

harus dilakukan di tempat produksi “base” tersebut. Perlu tidaknya audit 

dilakukan untuk penambahan produk baru ditentukan kasus per kasus. 

8. Prosedur Pemusnahan Bahan 

Jika ditemukan produk atau bahan yang harus dimusnahkan karena 

ketidak halalannya maka pemusnahan harus disaksikan oleh auditor disertai 
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bukti berita acara pemusnahannya. Penentuan tentang pemusnahan dilakukan 

oleh Rapat Auditor atau Raat Tenaga Ahli. 

9. Audit Produk Beragam 

a. Jika produk yang diaudit banyak dan beragam, maka tidak setiap produk 

harus diproduksi pada saat diaudit, cukup diwakili tiap kelompok 

produknya. Akan tetapi auditor harus memeriksa formula tidak hanya pada 

databasetapi juga di ruang produksi. 

b. Bila pada saat audit dilakukan perusahaan belum dapat melaksanakan 

proses produksi sesungguhnya, maka dapat diaudit dalam proses skala 

laboraturium. Namun pada waktu produksi auditor akan melihat kembali 

kesesuaian proses produksi sesungguhnya dengan proses produksi sekala 

laboraturium yang pernah dilihatnya. 

10.  Pembuatan Matriks Bahan 

Setiap perusahaan yang diaudit akan diminta untuk membuat matriks 

bahan terakhir yang telah disetujui untuk diajukan ke rapat Komisi Fatwa. Jika 

tidak ada permasalahan dalam rapat Komisi Fatwa, maka matriks ini akan 

disetujui oleh direktur setelah diperiksa oleh auditor. Matriks tersebut akan 

dimasukkan ke dalam database dan menjadi pegangan dalam pelaksanaan 

(Burhanuddin; 2011; 146) 

11.  Proses Sertifikasi Halal 

a. Setiap produsen yang mengajukan Sertifikat halal bagi produknya, harus 

mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan: 
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1) Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan 

penolong serta bagan alir proses. 

2) 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. 

3) Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta 

prosedur baku pelaksanaannya. 

b. Tim Auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi 

produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke 

LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya. 

c. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboraturium 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. 

d. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika 

dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. 

e. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status 

kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. 

f. Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikat halal, harus 

mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan 

halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan 

tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, auditor halal 
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internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat „ketidak beratan 

penggunaannya” bila ada perusahaan yag terkait dengan produk halal hasil 

dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh auditor halal internal 

(Departemen Agama R.I; 2013; 5 ) 

12.  Masa Berlaku Sertifikat Halal 

a. Sertifikat halal hanya berlaku selama dua tahun, untuk daging yang 

diekspor surat keterangan halal diberikan untuk setiap pengapalan. 

b. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI 

akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang 

bersangkutan. 

c. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus 

daftar kembali untuk sertifikat halal yang baru. 

d. Produsen yang tidak memperbarui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi 

menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang 

terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI, jurnal halal. 

e. Jika sertifikat halal hilang, pemegang harus segera melaporkan ke LPPOM 

MUI. 

f. Sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI. Oleh sebab itu, 

jika karena sesuatu hal diminta kembali oleh MUI, maka pemegang wajib 

menyerahkannya. 

g. Keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu 

gugat (Departemen Agama R.I; 2003; 6 ) 
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13. Prosedur Penetapan Fatwa Halal  

Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan 

besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal dan 

tidak tercampur sedikitpun dengan barang yang haram. Oleh karena tidak 

semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat 

sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan MUI 

merupakan suatu keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya. 

Sebelum menjelaskan bagaimana prosedurdan mekanisme penetapan fatwa 

halal, terlebih dahulu akan dikemukakan secara singkat tentang masalah halal 

dan haram, dengan menitik beratkan masalah haram. 

Menurut hukum Islam, secara garis perkara (benda) haram terbagi 

menjadi dua, haram li-zatih dan haram li-gairih. Kelompok pertama subtansi 

tersebut diharamkan oleh agama. Sedang yang kedua, subtansi bendanya halal 

(tidak haram) namun secara penanganan atau memperolehnya tidak 

dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua 

terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak 

dibenarkan oleh ajaran Islam, misalnya kambing yang tidak dipotong secara 

syar‟I, sedang yang kedua bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau 

cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan 

sebagainya. 

Benda yang termasuk kelompok haram li-zatih sangat terbatas, yaitu 

darah yang mengalir dan daging babi, sedang sisanya termasuk kedalam 

keompok haram li-gairih yang karena cara penanganannya tidak sejalan 
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dengan syari‟at Islam. Selain kedua benda yang dijelaskan Al-Qur‟an itu, 

benda haram li-zatih juga dijelaskan dalam sejumlah hadist Nabi, misalnya 

binatang buas dan binatang bertaring, dan sebagainya. Demikian juga alcohol 

(khamar) ( Yusyf Qardhawi; 2000; 72 ) 

Untuk kepentingan penetapan fawa halal, MUI hanya memperhatikan 

apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram li-zatih atau 

haram li-garih yang karena  cara penanganannya tidak  sejalan dengan syari‟at 

Islam, atau tidak. Dengan arti kata, MUI tidak sampai mempersoalkan dan 

meneliti keharamannya dari sudut haram li-gairihi, sebab masalah ini sulit 

dideteksi dan persoalannya diserahkan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal pada prinsipnya, untuk 

ditingkat Komisi Fatwa, sama dengan penetapan fatwa secara umum. Hanya 

saja, sebelum  masalah  tersebut (produk yang dimintakan fatwa halal) dibawa 

ke sidang komisi, LPPOM MUI terlebih dahulu melakukan penelitian dan 

audit ke pabrik bersangkurtan. Untuk lebih jelasnya, prosedur dan mekanisme 

penetapan fatwa halal, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LPPOM 

tentang benda-benda haram menurut syari‟at Islam, dalam hal ini benda 

haram li-zatih dan haram li-gairih yang karena cara penanganannya tidak 

sejalan dengan syari‟at Islam. Dengan arti kata, para auditor harus 

mempunyai pengetahuan memadai tentang hal-hal tersebut. 
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2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) 

yang meminta sertifikat halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:  

a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan 

baku maupun bahan tambahan (penolong0. 

b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk. 

3. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboraturium, terutama 

bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda 

haram (najis), untuk mendapatkan kepastian. 

4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari 

satu kali, dan tidak jarang pula auditor (LPPOM) menyarankan bahkan 

mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga 

mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini 

kehalalannya atau sudah bersetifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain 

yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap 

menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI. 

5. Hasil pemeriksaan dan audit LPPOM tersebut kemudian dituangkan 

kedalam sebuah berita acara, kemudian berita acara itu diajukan ke Komisi 

Fatwa MUI untuk disidang. 

6. Dalam sidang Komisi Fatwa, LPPOM menyampaikan dan menjelaskan isi 

beita acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang 

Komisi. 

7. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan 

kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang 
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dipandang tidak transparan oleh sidang komisi, dikembalikan kepada 

LPPOM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan 

bersangkutan. 

8. Sedangkan produk  yang  telah diyakini kehalalannya oleh sidang komisi, 

diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi. 

9. Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada 

Dewan Pimpinanan MUI untuk di –tanfz-kan dan keluarkan surat 

keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal. 

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapat 

sertifikat halal, MUI menetapkan  dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu 

ternayata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram 

(najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal produk bersangkuatan. Di 

samping itu, setiap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal diharuskan 

pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, 

dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Setelah dua tahun telah terhitung 

sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan 

permohonan (perpanjangan) sertifikat alal. Perusahaan itu dipandag tidak lagi 

berhak atas serifikat halal, dan kehalalan produk-produknya diluar tanggung 

jawab MUI. 

 

2.5 Kajian Terdahulu 

1. Khosyani, Skripsi, 2014, Universitas Gajah Mada” Analisis Kualitas  

Pelayanan Perpanjangan  Sertifikasi  HalalLPPOM  MUI  DIY  Untuk  

Meningkatkan Kepuasan  Produsen  Pangan  Bersertifikat  Halal di  
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Yogyakarta.” Fokus penelitian ini adalah tentang Pelayanan  perpanjangan  

sertifikasi  halal  dan perbaikannya  untuk  meningkatkan kepuasan produsen 

pangan. Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa produsen  pangan  

bersertifikat  halal  di Yogyakarta merasa puas  terhadap  pelayanan  

perpanjangan  sertifikasi  halal oleh  LPPOMMUI DIY. 

2. Dessy Rezfi, Skripsi, Universitas Andalas. 2016 “ Pelaksanaan Sertifikasi 

Halal Terhadap Restoran Dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan 

Konsumen (Study di Kota Padang Panjang)” Fokus penelitian ini adalah 

Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal terhadap restoran dan rumah makan 

dikaitkan dengan perlindungan konsumen. Hasil Penelitian tersebut 

menyatakan proses memperoleh sertifikasi halal bagi restoran dan rumah 

makan yang dilakukan oleh rumah makan pak sidi telah sesuai dengan 

persyaratan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI.  

3. Aldini Humaira, Skripsi, Universitas Riau. 2016 “ Pelaksanaan Standard 

Operating Procedure (SOP) Sertifikasi Halal oleh MUI Riau (studi kasus 

Usaha Katering di Kota Pekanbaru)” Fokus penelitian ini adalah bagaimana 

pelaksanaan SOP sertifikasi halal pada usaha catering di Kota Pekanbaru. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan pelaksanaan SOP sertifikasi halal pada 

Usaha catering oleh MUI Riau cukup baik. 
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Tabel 2.1 : Keterangan Penelitian Terdahulu  

 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

(Tahun) 

Fokus 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Dengan 

Penelitian 

Ini 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khosyani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Kualitas  

Pelayanan 

Perpanjangan  

Sertifikasi  

Halal  

LPPOM  

MUI  DIY  

Untuk  

Meningkatka

n 

Kepuasan  

Produsen  

Pangan  

Bersertifikat  

Halaldi  

Yogyakarta. 

 

(Skripsi, 

UGM, 2014) 

Pelayanan  

perpanjangan  

sertifikasi  

halal   

dan 

perbaikannya  

untuk  

meningkatka

n 

kepuasan 

produsen 

pangan. 

 

produsen  

pangan  

bersertifikat  

halal  di 

Yogyakarta 

merasa puas  

terhadap  

pelayanan  

perpanjangan  

sertifikasi  halal 

oleh  LPPOM 

MUI DIY. 

 

Tempat 

waktu 

penelitian, 

juga pada 

cakupan 

yang dibuat, 

pada 

penelitian 

terdahulu 

membuat 

cakupan luas 

tentang 

perpanjanga

n sertifikat 

halal 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessy 

Rezfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

Sertifikasi 

Halal 

Terhadap 

Restoran Dan 

Rumah 

Makan 

Dikaitkan 

Dengan 

Perlindungan 

Konsumen 

(Study di 

Kota Padang 

Panjang). 

 

(Skripsi, 

Universitas 

Andalas, 

2016) 

Pelaksanaan 

sertifikasi 

halal 

terhadap 

restoran dan 

rumah makan 

dikaitkan 

dengan 

perlindungan 

konsumen 

 

 

 

 

 

Proses 

memperoleh 

sertifikasi halal 

bagi restoran 

dan rumah 

makan yang 

dilakukan oleh 

rumah makan 

pak sidi telah 

sesuai dengan 

persyaratan 

sertifikasi halal 

oleh LPPOM 

MUI 

Tempat 

waktu 

penelitian 

serta  pada 

focus 

masalah dan 

kajiannya 
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3 Aldini 

Humaira 

Pelaksanaan 

Standard 

Operating 

Procedure 

(SOP) 

Sertifikasi 

Halal oleh 

MUI Riau 

(studi kasus 

Usaha 

Katering di 

Kota 

Pekanbaru) 

 

(Skripsi, 

UNRI, 2016 ) 

Pelaksanaan 

SOP 

Sertifikasi 

Halal oleh 

MUI Pada 

Usaha 

Catering di 

Kota 

Pekanbaru 

SOP dari 

LPPOM MUI 

dalam hal 

konsistensi,efisi

ensi, 

minimalisir 

kesalahan, 

pemecahan 

masalah dan 

peta kerja 

cukup baik. 

Dan 

Pelaksanaan 

SOP Sertifikasi 

Halal oleh MUI 

di Kota 

Pekanbaru 

belum 

menerapkan 

SJH secara 

menyeluruh. 

Terletak 

pada Fokus 

dan Masalah 

Penelitian 

 

 

2.6 Konsep Islam 

1. Pelayanan Publik Dalam Konsep Islam 

Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat ayat yang berhubungan dengan 

pelayanan public. Allah menganjurkan setiap orang yang beriman agar 

memberikan pelayanan yang baik. Allah swt berfirman : berbuat baik kepada 

sesama akan menimbulkan senang dan bahagia kepada seseorang yang 

memerlukan pelayanan, berbuat baik kepada sesama ini dijelaskan dalam Al-

Quran Surat An-Nisa : 36                                                                                                                          

                                  

                                       

             



 46 

Artinya :  Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan- Nya dengan 

sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat 

dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba 

sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong dan membangga-banggakan diri. (An-nisa :36)   

 

Bagi seseorang yang bertanggung jawab atau yang memimpin satu 

organisasi untuk kepentingan orang banyak hendaklah dia berbuat baik dan adil 

dalam memberika pelayanan, karena nanti akan dimintai 

pertangggungjawabannya diakhirat. Hadits Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya 

Rasullulla saw bersabda: “Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. Seorang amir yang mengurus 

keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang 

rakyatnya. 

Dalam melaksanakan pelayanan kepada orang lain sebaiknya ikhlas tanpa 

mengharapkan sesuatu dari yang di layani (masyarakat) dengan arti tanpa adanya 

pungutan lebih dari biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan 

yang prima. Allah SWT memberikan siksaan yang pedih bagi orang-orang yang 

memanipulasi/ menutupi hal yang benar karena hal tersebut riba, sebagimana 

firman Nya dalam surat  Al-Mutafifi ayat 1-6 yaitu : 

                              

                              

 
Artinya :  “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-

orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 

dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang 

lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, 

bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari 
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yang besar, ( yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan 

semesta alam ?”(Al-Muthaffifiin : 1-6)        

 

Pada hari itu akan dimintai pertanggung jawabannya dihadapan Allah 

mengenai segala sesuatu yang telah mereka perbuat, apakah itu masalah yang 

kecil apalagi masalah yang besar. Dalam surat Al-Kahfi ayat 49 yang berbunyi :  

                            

                                   

 
Artinya :  Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah 

ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka 

berkata :“Aduhai celaka kami, Kitab apakah ini yang tidak 

meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia 

mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka 

kerjakan ada (tertulis), dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang 

juapun”.   

 

Akan tetapi, mereka tetap saja melakukan kecurangan, seakan-akan 

mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan. Ini adalah suatu hal 

yang mengherankan. 

2. Makanan dan Minuman dalam Konsep Islam 

Persoalan makanan bukan hanya harus sehat, melainkan juga harus halal. 

Persoalan makanan bagi umat Islam selain harus memperhatikan aspek kesehatan, 

juga harus sesuai dengan tuntunan Syariat (Hukum Islam). Makanan dan 

minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik yang dibolehkan 

memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang 

diperintahkan dalam Al-  Quran dan Hadits. Keamanan pangan (food safety) 

secara implisit dinyatakan dalam QS. An-Nahl :114, QS. Al –Baqarah :172 dan 

QS. Yunus :59 sebagai berikut : 
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Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan 

Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya 

kepada-Nya saja menyembah (QS. An-Nahl: 114) 

 

                          

 
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Makanlah yang baik-baik dari apa-apa 

yang telah Kami berikan kepadamu, serta bersyukurlah kepada Allah 

kalau betul-betul kamu berbakti kepadaNya.” ( Q. S Al –Baqarah : 

172) 

 

                                

 
Artinya:  Katakanlah:”Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan 

Allh kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan 

(sebagiannya) halal.” Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan 

izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap 

Allah ?”(QS. Yunus: 59). 

 

 Bagi umat Islam, mengonsumsi yang halal dan baik (Thayib) merupakan 

manivestasi dari ketakwaan kepada allah. Satu hal yang sangat penting untuk 

diyakini oleh setiap muslim adalah bahwa apa-apa yang allah telah halalkan 

berupa makanan, maka disitu ada kecukupan bagi mereka (manusia) untuk tidak 

mengkonsumsi makanan yang haram. Akibatnya mengonsumsi makanan yang 

haram selain berbahaya bagi kesehatan tubuh, juga bagi pelakunya ancaman 

neraka.  

 أيَُّما لَْحٍم نَبََت ِمَن اْلَحَرِم فَالنَّاُر أْولَى لَهُ

“Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih 

pantas untuknya.” (al-Hadis) 
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 الَ يَْدُخُل اْلَجنَّةَ َمْن نَبََت ِمْن ُسْحِت النَّاُر أْولى بهِ 

“ Tidak akan masuk surge siapa saja yang dagingnya tumbuh dari makanan yang 

haram.” (HR Ahmad). 

 

 

2.7  Konsep Operasional 

Fungsi konsep operasional dalam penelitian adalah untuk mengukur suatu 

variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indicator-indikator 

apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variable tersebut (Singarimbun, 

2006:46). Konsep Operasional pada penelitian Analisis pelayanan Sertifikasi 

Halal oleh LPPOM MUI RIAU(Studi kasus restoran hotel di kota pekanbaru) 

menggunakan standar pelayanan publik berdasarkan Keputusan MENPAN No: 

63/KEP/M.PAN/7/2003. 

Konsep Operasional Indikator Sub Indikator 

Kebijakan Pelayanan 

publik adalah segala 

kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan 

public sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan 

maupun pelaksanaan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Prosedur Pelayanan a. Pelayanan yang 

diterima oleh restoran 

hotel sesuai dengan 

prosedur yang telah 

ditetapkan 

b. Memberikan 

keterangan yang jelas 

kepada restoran hotel 

terkait prosedur 

sertifikasi halal 

Biaya Pelayanan  a. Biaya/tarif dari 

pelayanan sesuai 

dengan yang 

ditetapkan dalam 

standar prosedur 

pelayanan LPPOM 

MUI terkait sertifikasi 

halal. 
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Konsep Operasional Indikator Sub Indikator 

Waktu Penyelesaian a. Pelayanan yang 

diberikan tepat waktu 

dan maksimal 

b. Tidak ada keluhan dari 

pihak restoran hotel 

yang terlalu lama 

dalam memberikan 

pelayanan oleh 

petugas. 

Kompetensi Pegawai a. Keterampilan dan 

keahlian/skill serta 

latar belakang 

pendidikan yang 

sesuai dengan tugas 

yang diberikan kepada 

petugas/pegawai 

b. Petugas /pegawai 

memberikan 

pelayanan dengan 

tulus dan prima dalam 

pelayanan sertifikasi 

halal 

Sarana dan Prasarana a. Tersedianya peralatan 

yang menunjang 

dalam memberikan 

pelayanan (computer, 

printer, jaringan 

online, labor audit, dll) 

b. Sarana tersedia 

dengan baik (ruang 

tunggu, kursi, meja, 

peralatan kantor, dll) 
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2.8 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 Kerangka pikir penelitian 

Faktor Penghambat  

Pelayanan Sertifikasi Halal Oleh LPPOM MUI RIAU (Studi Kasus Restoran 

Hotel Di Kota Pekanbaru) 

Prosedur 

Pelayanan 

Kompetensi 

Pegawai 

Waktu 

Penyelesaian 

Biaya Pelayanan 

 

Sarana dan 

Prasarana 

a. Pelayanan yang diterima oleh restoran hotel sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan 

b. Memberikan keterangan yang jelas kepada restoran hotel 

a. Keterampilan dan keahlian/skill serta latar belakang 

pendidikan yang sesuai dengan tugas yang diberikan 

kepada petugas/pegawai 

b. Petugas /pegawai memberikan pelayanan dengan tulus dan 

prima dalam pelayanan sertifikasi halal 

a. Tersedianya peralatan yang menunjang dalam memberikan 

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

dll) 

b. Sarana tersedia dengan baik (ruang tunggu, kursi, meja, 

peralatan kantor, dll) 

a. Pelayanan yang diberikan tepat waktu dan maksimal. 

b. Tidak ada keluhan dari pihak restoran hotel yang terlalu 

lama dalam memberikan pelayanan oleh petugas. 

a. Biaya/tarif dari pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan 

dalam standar prosedur pelayanan LPPOM MUI terkait 

sertifikasi halal. 


