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Abstrak. Saat ini halal telah berubah menjadi konsepsi universal yang 
mencakup seluruh konsep produksi segar, bersih dan sehat serta layanan 
dari produk tersebut, yang tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat 
muslim tapi juga masyarakat non muslim. Salah satu usaha yang berkaitan 
erat dengan halal ini adalah rumah makan atau restoran. Akan tetapi, 
dengan berbekal keyakinan akan penggunaan bahan baku dan 
pelaksanaan proses produksi yang sudah memenuhi syariat Islam 
membuat para pelaku usaha di bidang ini seolah enggan untuk 
mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal. Artikel ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan produksi pada restoran 
tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Sistem Jaminan Halal, mulai dari 
penyediaan bahan, proses produksi, penyimpanan sampai dengan 
penyajian atau delivery produk ke konsumen. Analisis ini dilakukan dengan 
cara mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses 
produksi halal, mulai dari pembelian bahan baku sampai pengiriman produk 
ke pelanggan, dengan berdasarkan lima kriteria SJPH yaitu, pemantauan 
dan tanggung jawab, bahan, Proses Produk Halal, Produk serta 
pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan analisis diketahui bahwa 
penerapan Sistem Jaminan Produk Halal pada restoran ini  belum 
dilaksanakan secara maksimal. 
 
Kata kunci: Halal, Sistem Jaminan Halal, restoran 

 

 

I. PENDAHULUAN 
Saat ini permintaan akan produk halal bukan hanya oleh konsumen muslim saja. 

Semakin berkembangnya pengetahuan dan keinginan konsumen, kebutuhan 

konsumen akan produk yang higienis, aman, sehat dan disajikan dengan etika yang 

sesuai dengan harapan mereka juga semakin meningkat. Di sisi lain kebutuhan 

konsumen tersebut sesuai dengan konsep halal yang tidak hanya mencakup 

kebutuhan syariah, tetapi juga aspek kebersihan, sanitasi dan keselamatan yang 

membuat produk halal dapat diterima oleh konsumen yang peduli dengan keamanan 

dan gaya hidup yang sehat (Bone, dkk, 2007). Hal ini membuat produk halal memiliki 

pangsa pasar dan semakin berkembang.  



Saat ini, halal telah berubah menjadi konsepsi universal yang mencakup seluruh 

konsep produksi segar, bersih dan sehat serta layanan dari produk tersebut. Halal 

tidak lebih dari kewajiban agama tetapi sudah menjadi kebutuhan masyarakat muslim 

maupun non muslim. Potensi konsumen tidak terbatas pada muslim saja tapi juga 

pada agama-agama lain yang memiliki kepercayaan yang sama. Pergeseran persepsi 

konsumen mengenai produk-produk tersebut menawarkan peluang yang tinggi bagi 

pertumbuhan industri produk halal terutama makanan secara pesat. (Grand View 

research, 2018) 

Sistem Jaminan Produk Halal merupakan mekanisme yang harus ditetapkan 

oleh produsen jika mereka ingin mengajukan sertifikasi halal. Pengakuan atas jaminan 

halal dibutuhkan oleh produsen sebagai jaminan untuk keamanan pangan, kualitas 

dan karakteristik penting lain yang tidak hanya dinikmati oleh konsumen muslim tetapi 

juga konsumen non muslim. 

Salah satu usaha yang berkaitan erat dengan halal ini adalah rumah makan atau 

restoran. Banyaknya permintaan konsumen akan produk makanan membuat usaha 

rumah makan atau restoran berkembang dengan pesat. Berdasarkan hasil observasi 

pada beberapa rumah makan di kota Mataram, masih sedikit rumah makan atau 

restoran yang sudah memiliki sertifikat halal. Keyakinan akan penggunaan bahan 

baku dan pelaksanaan proses produksi yang sudah memenuhi syariat Islam membuat 

para pelaku usaha di bidang ini seolah enggan untuk mendaftarkan produknya untuk 

memperoleh sertifikat halal. Selain itu, asumsi tentang susahnya prosedur dan 

tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat 

halal bagi usahanya juga membuat para pelaku usaha semakin enggan untuk 

mengajukan produknya mendapatkan sertifikat halal. 

Oleh karena itu studi kasus untuk mengimplementasikan analisis ini adalah 

sebuah restoran yang menyajikan makanan olahan bebek dan ayam sebagai menu 

utamanya. Meskipun restoran ini telah lama berdiri, namun belum memiliki sertifikat 

halal. Oleh karena itu perlu analisis tentang apakah kegiatan produksi pada restoran 

tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Sistem Jaminan Halal, mulai dari 

penyediaan bahan, proses produksi, penyimpanan sampai dengan penyajian atau 

delivery produk ke konsumen. Sehingga dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha 

untuk memperoleh sertifikat halal bagi usahanya. 

 

 



II. Kehalalan Produk dan Keamanan Pangan 
Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan menurut syariah Islam 

berdasarkan Al Quran dan Hadist (Marzuki dkk., 2014). Makanan dikatakan halal tidak 

hanya karena sesuai dengan syariat Islam tetapi juga dapat memberikan kesehatan 

ketika dikonsumsi. Hal tersebut berhubungan dengan bahan yang digunakan, cara 

makanan disiapkan dan diproses serta penyajiannya. Sedangkan kebalikan dari halal 

adalah haram yang berarti makanan tersebut termasuk dalam kategori makanan yang 

dilarang untuk dikonsumsi. Makanan yang dianggap haram atau dilarang bagi umat 

Islam diantaranya yaitu babi beserta turunannya, hewan yang disembelih tidak atas 

nama Allah SWT, minuman beralkohol termasuk segala bentuk minuman keras, 

hewan pemakan daging, burung pemangsa dan makanan yang terkontaminasi oleh 

bahan-bahan tersebut (Salman & Siddiqui, 2011). 

Menurut MUI, yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang 

memenuhi syariat Islam. Pengertian kehalalan tersebut antara lain (LPPOM MUI, 

2012): 

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi 

2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang 

berasal dari organ-organ manusi, darah, kotoran-kotoran dan sebagainya. 

3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata syariat 

islam 

4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan 

dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi, jika digunakn untuk babi 

atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan 

tata cara yang diatur sesuai syariat Islam. 

5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar. 

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (2015), yang dimaksud dengan 

keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah 

makanan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan benda 

fisik lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan 

manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat 

sehingga aman untuk dikonsumsi. Untuk memperoleh makanan yang aman, makanan 

olahan harus diproduksi sesuai dengan cara-cara pembuatan yang baik untuk 

menjamin kualitas dan keamanannya. Selain itu makanan yang aman harus layak 



dikonsumsi seperti tidak busuk, tidak menjijikkan, dan berkualitas baik, serta bebas 

dari Cemaran Biologi, Kimia dan Fisik. 

Cemaran biologi yang terdapat pada pangan biasanya disebabkan oleh 

pertumbuhan mikroba seperti bakteri, parasit, virus, kapang, ganggang dan kamir. 

Pertumbuhan mikroba ini dapat menyebabkan kebusukan pada pangan sehingga 

tidak layak untuk konsumsi bahkan dapat menyebabkan keracunan pada manusia 

bahkan kematian. Bahan kimia yang dapat mencemari makanan adalah bahan kimia 

yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan. Pencemaran makanan 

yang disebabkan oleh bahan kimia ini dapat masuk ke dalam pangan secara sengaja 

maupun tidak sengaja dan dapat menimbulkan bahaya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan cemaran fisik adalah benda-benda yang tidak boleh terdapat dalam makanan 

seperti rambut, kuku, staples, serangga mati, batu atau kerikil, pecahan gelas atau 

kaca, logam dan lain-lain. Benda-benda ini sangat berbahaya apabila termakan 

karena dapat melukai dan atau menutup jalan nafas dan pencernaan. (BPOM, 2015) 

 

III. Metodologi 
Tahapan yang dilakukan dalam menganalisis implementasi Sistem Jaminan 

Produk Halal yang ada pada proses produksi halal di restoran ini yaitu dengan terlebih 

dahulu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses produksi 

halal, mulai dari pembelian bahan baku sampai pengiriman produk ke pelanggan. 

Pengidentifikasian faktor-faktor ini berdasarkan pada pemenuhan kriteria Sistem 

Jaminan Produk Halal sesuai keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. 

Kriteria tersebut diantaranya adalah, pemantauan dan tanggung jawab, bahan, 

Proses Produk Halal, Produk serta pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya faktor-

faktor tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana penerapannya pada produk 

yang dihasilkan sehingga dapat membantu pihak restoran dalam mengelola resiko 

yang ada pada proses produksi halal yang dilakukannya. 

 

IV. Analisis dan Pembahasan 
Setelah dilakukan observasi lapangan dan wawancara dengan pengelola 

restoran,  dilaksanakan upaya pemetaan proses atau aktivitas secara keseluruhan, 

dengan diawali dengan identifikasi proses bisnis dan aktivitas mulai dari pemilihan 

dan penerimaan bahan baku, proses produksi, penyajian, dan pengiriman makanan 



ke konsumen. Analisis dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria Sistem Jaminan Produk 

Halal berikut: 

1. Komitmen dan tanggung jawab 

Meskipun belum memiliki sertifikat halal, namun pemilik usaha selalu 

berkomitmen untuk menerapkan kebijakan halal. Komitmen ini ditunjukkan melalui 

pelaksanaan tanggung jawab dalam pemilihan sebagian besar bahan-bahan yang 

telah memiliki sertifikat halal. Selain itu Pelaku Usaha juga selalu memilih sumber 

daya manusia yang dapat melaksanakan kebijakan halal yang sudah 

ditetapkannya.  

2. Bahan 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan menu-menu utama pada restoran 

ini berasal dari bahan baku unggas, dan daging sapi. Selain bahan baku utama, 

terdapat juga bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan dalam 

pembuatan produknya. Berdasarkan analisis titik kritis dari bahan-bahan tersebut 

ditemukan bahwa terdapat beberapa bahan yang tidak sesuai dengan kriteria 

SJPH. Ketidaksesuaian tersebut adalah: 

• Bahan baku unggas dan sapi bukan berasal dari Rumah Potong Ayam dan 
Rumah Potong Hewan yang telah bersertifikat halal. 

• Bahan repack yang tidak ditemukan sertifikat halalnya 
3. Proses Produk Halal 

Sesuai komitmen pelaku usaha untuk selalu menyajikan produk halal pada setiap 

menunya, tidak ada kegiatan produksi lain yang menggunkan bahan tidak halal 

yang ditemukan pada proses produksi. Selain itu pelaku usaha juga benar-benar 

berusaha mengikuti prosedur halal mulai dengan menjaga kebersihan dan 

higienitas lokasi, tempat dan alat produksi, seleksi bahan baru,pembelian bahan, 

pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian sarana dan alat, penyimpanan 

bahan dan produk, dan penyajian makanan. 

4. Produk  

Dari sisi produk, penamaan produk dan juga jenis produk, tidak ada yang 

bertentangan dengan kriteria SJPH. 

5. Evaluasi dan Pemantauan 

Meskipun pelaku usaha belum pernah melaksanakan audit internal sesuai dengan 

kriteria SJPH, namun pelaku usaha selalu melakukan quality control mulai dari 



penyediaan bahan, proses produksi, penyajian dan penyampaian produk sampai 

ke tangan konsumen. 

 

V. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan sistem jaminan halal pada industri 

makanan dengan studi kasus di sebuah restoran di Mataram, diperoleh hasil bahwa 

penerapan sistem yang menunjang proses produksi dan pemantauan kehalalan 

prosesnya belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

beberapa bahan yang digunakan belum sesuai dengan kriteria Sistem Jaminan 

Produk Halal. Selain itu juga, pelaku usaha belum memiliki dokumen SOP tentang 

prosedur tertulis pada aktifitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang 

tidak sesuai kriteria dan juga belum dilaksanakannya audit internal oleh pelaku usaha.  
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