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RINGKASAN 

Malang merupakan kota destinasi wisata utama di Jawa 
Timur. Saat ini, kota Malang sedang mempersiapkan diri 
menjadi destinasi wisata halal. Salah satu usaha untuk 
mencapai target tersebut adalah menerapkan sertifikasi halal 
pada produk unggulan keripik tempe. Berdasar UU  RI  Nomor 
33  Tahun  2014 tentang jaminan produk halal, pemerintah 
mewajibkan semua  produk  tersertifikasi halal oleh lembaga 
yang berwenang. Banyak pelaku usaha keripik tempe belum 
mengajukan sertifikasi halal. Penelitian dilakukan untuk 
mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pengajuan 
sertifikasi halal usaha keripik tempe. Variabel-variabel yang 
digunakan dalam penelitian adalah variabel kesadaran 
produsen (X1), prosedur sertifikasi halal (X2), biaya sertifikasi 
halal (X3), regulasi sertifikasi halal (X4), dan permintaan 
konsumen (X5). Objek penelitian ini adalah usaha keripik tempe 
di Sanan Malang. 

Berdasar hasil analisis metode Partial Least Square, 

diperoleh indikator yang paling mempengaruhi variabel 
kesadaran produsen (X1) adalah informasi sertifikasi halal (X12). 
Masing-masing indikator pada prosedur sertifikasi halal (X2) 
yang paling berpengaruh adalah panduan profesional (X22), 
sedangkan indikator yang paling merpengaruhi biaya sertifikasi 
halal (X3) adalah keterjangkauan biaya sertifikasi (X31). Hasil uji 
hipotesis didapatkan variabel yang mempengaruhi pengajuan 
sertifikasi halal pada UKM Keripik Tempe Sanan hanya dua 
yaitu regulasi sertifikasi halal (X4) dan permintaan konsumen 
(X5) sebagai faktor eksternal. Variabel kesadaran produsen (X1), 
prosedur sertifikasi halal (X2), dan biaya sertifikasi halal (X3) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap pengajuan sertifikasi 
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halal. Kesadaran produsen terkait informasi sertifikasi halal 
masih minim karena kurang edukasi manfaat produk 
bersertifikat halal jangka panjang. Panduan profesional yang 
praktis dibutuhkan produsen untuk memahami tata cara 
pengajuan sertifikasi halal. Kendala tersebut dapat diminimalisir 
dengan kerjasama LPPOM-MUI dan Dinas Perindustrian Kota 
Malang untuk memberikan informasi dan mendorong niat 
produsen dalam mengajukan sertifikasi halal. 
 
Kata Kunci: Faktor Kendala, Keripik Tempe, Pengajuan 

Sertifikasi Halal. 
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SUMMARY 

 

Malang is a major tourist destination city in East Java. 
This time, Malang is preparing to become a halal tourist 
destination. One effort to achieve this target is to apply halal 
certification to the superior products of tempe chips. Based on 
Republic of Indonesia Law Number 33 of 2014 concerning 
guarantee of halal products, the government requires all 
products to be halal certified by authorized institutions. Many 
Tempe chips business people who have not applied for halal 
certification. The research is conducted to identify variables that 
affect the halal certification proposal for tempe chips business. 
The variables used in the research are producer awareness 
variable (X1), halal certification procedures (X2), halal 
certification costs (X3), halal certification regulations (X4), and 
consumer demand (X5). The object of this research is the tempe 
chips business in Sanan Malang. 

Based on the results of analysis with the Partial Least 
Square method, obtained indicators that most influence the 
variable awareness of producers (X1) is halal certification 
information (X12). Each indicator of the most influential halal 
certification procedure (X2) is professional guidance (X22), while 
the indicator that most influences the variable cost of halal 
certification (X3) is the affordability of certification costs (X31). In 
the hypothesis test result obtained variables that affect the 
submission of halal certification in Sanan Tempe Chips SMEs 
are only two, namely regulation of halal certification (X4) and 
consumer demand (X5) as external factors. Producer awareness 
variable (X1), halal certification procedure (X2), and halal 
certification costs (X3) does not significant the application of 
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halal certification. The awareness of producers regarding halal 
certification information is still minimal due to lack of education 
on the benefits of long-term halal certified products. Practical 
professional guidance is needed by producers to understand the 
procedures in applying for halal certification. These constraints 
can be minimized with the cooperation of LPPOM-MUI and 
Malang Industrial Agency to provide information and encourage 
producers intention to apply for halal certification. 

 
Keywords: Constraints Factors, Halal Certification Submission, 

Tempe Chips 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Wisata halal merupakan salah satu bentuk wisata 

berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma 

syariat Islam sebagai landasan dasar. Wisata halal sebagai 

konsep baru dalam industri pariwisata tentunya memerlukan 

pengembangan lebih lanjut dan pemahaman yang lebih 

komprehensif terkait kolaborasi nilai-nilai keIslaman dalam 

kegiatan pariwisata (Widagdyo, 2015). Wisata halal merupakan 

suatu tren baru dalam dunia pariwisata. Indonesia semakin 

memperkuat posisinya sebagai wisata halal terbaik di dunia 

pada posisi kedua versi “Global Muslim Travel Index (GMTI) 

2018”. Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang besar yang 

memudahkan negara Indonesia untuk terus melakukan 

pengembangan wisata halal dan industri jasa syariah. Indonesia 

dapat menanamkan bahwa wisata halal identik dengan negara 

Indonesia di dalam mindset wisata dunia (Pratiwi, 2016).  

Malang merupakan kota destinasi wisata utama di Jawa 

Timur. Kota Malang sedang mempersiapkan diri menjadi 

destinasi wisata halal. Salah satu hal dalam mencapai target 

tersebut adalah penerapan sertifikasi halal pada produk 

unggulan keripik tempe. Menurut Lembaga MUI (Majelis Ulama 

Indonesia) pada SK67/Dir/LPPOM MUI/V/11 tentang ketentuan 

kelompok produk bersertifikat halal MUI, tempe berasal dari 

produk olahan kedelai termasuk pada kelompok tumbuhan yang 

harus bersertifikat halal MUI. Pemerintah memiliki kebijakan 

baru yaitu PP RI  Nomor 31  Tahun  2019 tentang peraturan 

pelaksanaan UU RI nomor 33 Tahun 2014 jaminan produk halal 

yang menyebutkan, produk yang masuk dan beredar di wilayah 
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Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk halal memiliki pangsa 

pasar besar dan terus berkembang.  

Keripik tempe adalah jenis makanan ringan hasil olahan 

tempe yang digoreng kering seperti kerupuk, teksturnya kering 

dan keras. Keripik tempe banyak diminati wisatawan domestik 

dan internasional karena memiliki kadar protein cukup tinggi 

yaitu berkisar antara 23-25%, kadar lemak 7,48% AKG per 100 

gram dan kandungan vitamin C. Hal ini menyebabkan jumlah 

pelaku Usaha Kecil menengah (UKM) keripik tempe di Malang 

meningkat. Salah satu sentra UKM keripik tempe di Malang 

adalah Keripik Tempe Sanan (Nita, 2010). Kehalalan produk 

ditentukan dari kesesuaian bahan baku, proses hingga distribusi 

sampai ke tangan konsumen. Pada produksi keripik tempe 

tahap penggorengan dan pemberian varian rasa dapat 

menimbulkan titik kritis. Hal ini disebabkan oleh penggunaan 

bahan pendukung yang belum diketahui kehalalannya. 

Halal merupakan syarat utama bagi konsumen muslim 

dalam mengonsumsi produk pangan. Sepanjang tahun peminat 

produk halal meningkat pesat di kalangan masyarakat muslim 

bahkan non muslim. Peningkatan kesadaran konsumen untuk 

mengonsumsi produk halal merupakan ajaran agama. 

Kesadaran konsumen terhadap produk halal dipengaruhi oleh 

faktor keyakinan religius (Religious Belief). Setiap agama 

memiliki aturan apa yang boleh dilakukan dan tidak, termasuk 

perilaku konsumsi. Konsumen muslim di Indonesia percaya 

bahwa produk bersertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI 

terjamin kehalalan dan keamanan (Zulkarnain, 2014). Hal ini 

menyebabkan produsen berpikir untuk mengajukan sertifikasi 

halal terhadap produk. Sertifikasi halal meningkatkan kepuasan 

konsumen dan mampu bersaing di pasar global. Sistem jaminan 

halal (SJH) merupakan mekanisme yang harus diterapkan oleh 

produsen. Lembaga yang berwewenang menerbitkan sertifikat 

halal adalah LPPOM-MUI. Mulai bulan Oktober sesuai dengan 
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PP RI Nomor 31 Tahun 2019, pengajuan pendaftaran sertifikasi 

halal menjadi wewenang Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk halal (BPJPH). 

Proses  pengajuan  sertifikat  halal  berdasarkan 

ketentuan LPPOM-MUI, produsen harus memahami 

persyaratan sertifikasi halal  dan mengikuti pelatihan SJH serta 

menerapkannya. Persyaratan tersebut meliputi dokumen berupa 

daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, matriks 

produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas 

produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan 

internal dan bukti audit internal. Melakukan pendaftaran 

sertifikasi halal. Melakukan monitoring pre-audit dan 

pembayaran akad sertifikasi. Melaksanakan audit dan 

melakukan monitoring pasca audit. Memiliki izin edar PIRT 

(Maryati dkk, 2016). 

Beberapa variabel pertimbangan produsen dalam 

mengajukan sertifikasi halal adalah kesadaran produsen dalam 

memproduksi produk halal, prosedur sertifikasi halal, biaya 

sertifikasi halal, regulasi sertifikasi halal, dan permintaan 

kosumen. Pertimbangan tersebut menyebabkan kurangnya 

minat atau keinginan pelaku UKM untuk mengajukan sertifikasi 

halal. Sebagian besar produsen masih kurang memahami 

bahwa keberadaan sertifikat halal pada UKM dapat memberikan 

manfaat jangka panjang bagi UKM. Fakta di lapang 

menunjukkan pelaku UKM keripik tempe masih ada yang tidak 

mengajukan sertifikasi halal pada LPPOM-MUI. Berdasar latar 

belakang tersebut dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi 

variabel  yang mempengaruhi pengajuan sertifikasi halal produk 

keripik tempe. 

Faktor yang mempengaruhi produsen sebagai pelaku 

UKM dalam pengajuan sertifikasi halal dapat diketahui 

menggunakan beberapa metode. Metode yang dapat digunakan 

yaitu regresi, Analytical Hierarchy Process (AHP), dan Partial 
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Least Square (PLS). Penelitian terkait pengajuan sertifikasi halal 

umumnya menggunakan metode PLS. Menurut Jogiyanto 

(2009), PLS merupakan teknik statistika multivariat yang 

melakukan pembandingan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Kelebihan metode PLS menurut Tedjo dkk 

(2017) terdapat kasus penelitian yang memiliki beberapa 

variabel tidak terukur, PLS bisa menjadi jawaban karena mampu 

mengukur variabel-variabel tersebut. Pada penelitian Ainulqulbi 

(2017), metode PLS digunakan untuk mengetahui variabel yang 

mempengaruhi pengajuan sertifikasi halal pada usaha katering 

di Kota Malang. Pada penelitian analisis penilaian konsumen 

terhadap kinerja kantin perguruan tinggi, penilaian konsumen 

dilakukan dengan metode PLS terkait aspek keamanan pangan, 

kehalalan pangan, kenyamanan lokasi, dan harga melibatkan 

100 responden (Sucipto dkk, 2018). Dengan metode PLS akan 

digunakan untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi 

pengajuan sertifikasi halal produk keripik tempe. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar uraian permasalahan maka dirumuskan 

masalahnya adalah : 

1. Apa saja indikator yang paling berpengaruh terhadap 

kesadaran produsen, prosedur pengajuan sertifikasi halal, 

biaya sertifikasi halal, regulasi sertifikasi halal, permintaan 

konsumen, dan pengajuan sertifikasi halal? 

2. Bagaimana pengaruh kesadaran produsen, prosedur 

pengajuan sertifikasi halal, biaya sertifikasi halal, regulasi 

sertifikasi halal, dan permintaan konsumen terhadap 

pengajuan sertifikasi halal? 
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1.3 Tujuan 

Berdasar rumusan permasalahan, maka tujuan yang ingin 

dicapai sebagai berikut : 

1. Menganalisis indikator yang paling berpengaruh terhadap 

kesadaran produsen, prosedur pengajuan sertifikasi halal, 

biaya sertifikasi halal, regulasi sertifikasi halal, permintaan 

konsumen, dan pengajuan sertifikasi halal. 

2. Menganalisis pengaruh variabel kesadaran produsen, 

prosedur pengajuan sertifikasi halal, biaya sertifikasi halal, 

regulasi sertifikasi halal, dan permintaan konsumen 

terhadap pengajuan sertifikasi halal. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut : 

1. Produsen UKM Keripik Tempe dapat memperoleh wawasan 

mengenai seberapa penting penerapan sertifikasi halal 

pada produk yang dihasilkan UKM Keripik Tempe. 

2. Pembaca dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pengajuan sertifikasi halal. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keripik Tempe 

       Tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang 

dihasilkan dari fermentasi biji kedelai. Fermentasi menggunakan 

beberapa jenis kapang Rhizopus, seperti Rhizopus oligosporus, 

Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, dan beberapa jenis 

kapang lainnya (PUSIDO, 2012). Kapang menghasilkan 

antioksidan tinggi, sehingga tempe berpotensi digunakan untuk 

melawan radikal bebas. Menurut Dewi & Aziz (2011), secara 

umum tempe berwarna putih, karena dipengaruhi oleh 

pertumbuhan miselia kapang yang merekatkan biji-biji kedelai 

sehingga terbentuk tekstur yang memadat. Sejauh ini bahan 

baku tempe sebagian besar masih menggunakan kedelai impor 

yang dianggap memiliki kualitas fisik lebih baik dibanding 

kedelai lokal. 

  Tempe merupakan sumber protein nabati kaya akan 

serat pangan, vitamin B, kalsium, dan zat besi. Tempe memiliki 

kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh seperti protein, 

lemak, karbohidrat dan mineral. Kandungan lainnya ialah 

Vitamin B2, Vitamin B12, niasin, dan juga asam pantotenat. 

Hasil analisis menunjukkan tempe mengandung niasin sebesar 

1.13 mg/100 gram berat tempe yang dikonsumsi. Tempe selain 

sebagai alternatif untuk mencukupi kebutuhan protein, juga 

memiliki nilai obat seperti antibiotik untuk menyembuhkan 

infeksi, antioksidan untuk menangkap radikal bebas (Cahyadi, 

2007). Berdasar data Badan Pusat Statistik (2016), pada 

periode 2002-2016 rata-rata konsumsi tempe sebesar 7,47 

kg/kapita/tahun. Diperkirakan konsumsi tempe pada tahun 2017 

hingga 2019 meningkat rata-rata sebesar 0,92%. 
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  Keripik tempe merupakan keripik yang terbuat dari 

tempe diiris tipis, dibalut dengan adonan yang terbuat dari 

tepung beras dan penambahan bumbu kemudian di goreng 

kering seperti kerupuk. Teksturnya kering dan renyah. Keripik 

tempe dapat tahan disimpan ditempat kering dan bersih. Keripik 

tempe banyak diminati oleh konsumen karena memiliki kadar 

protein cukup tinggi berkisar antara 23-25%, kadar lemak 7,48% 

AKG per 100 gram dan kandungan vitamin C (Widowati, 2009). 

Menurut Nita (2010), keripik tempe adalah jenis makanan ringan 

hasil olahan tempe. Keripik tempe biasanya dijadikan cemilan 

maupun lauk pauk masyarakat kalangan menengah bawah dan 

kalangan menengah keatas. Tempe yang digunakan untuk 

pembuatan keripik tempe melalui proses yang sedikit berbeda 

dengan proses pembuatan tempe untuk sayur. Tempe yang 

akan dijadikan keripik tempe lebih tipis dan langsung dicetak 

dengan alas daun. 

 

2.2 Usaha Kecil Menengah 

Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM 

ialah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara 

atau daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. Menurut 

Keputusan Presiden RI no. 9 tahun 1995, usaha kecil adalah 

kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan bidang usaha 

yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan 

perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang 

tidak sehat. UKM ini memiliki peranan penting dalam laju 

perekonomian masyarakat. UKM juga sangat membantu negara 

atau pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru dan 

tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga kerja 

baru (Pham, 2017). UKM ini perlu perhatian yang khusus dan 

didukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis 

yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan 

elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar (Pujanti, 2015) 
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Usaha kecil biasanya mampu bertahan dan 

mengantisipasi kelesuan perekenomian yang diakibatkan oleh 

berbagai faktor penyebab, misalnya inflasi. Tanpa subsidi 

maupun proteksi, usaha kecil mampu menambah nilai devisa 

negara khususnya industri kecil di sektor informal dan mampu 

berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat 

kecil/lapisan bawah (Resalawati, 2011). Banyaknya produk-

produk tertentu yang dikerjakan oleh perusahaan kecil membuat 

perusahaan besar dan menengah banyak tergantung pada 

perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan jika hanya dikerjakan 

perusahaan besar dan menengah marginnya menjadi tidak 

ekonomis. Namun, terdapat juga kelemahan dan hambatan 

dalam pengelolaan usaha kecil umumnya berkaitan dengan 

faktor internal dari usaha kecil itu sendiri (Muhamad, 2015). 

Salah satu UKM yang memiliki pengaruh penting dalam lajunya 

perkembangan perekonomian masyarakat Kota Malang adalah 

UKM Keripik Tempe Sanan. UKM Keripik Tempe Sanan 

merupakan salah satu UKM yang terkenal dengan produksi 

keripik tempe sebagai oleh-oleh khas Malang. 

 

2.3 Kebijakan Halal  

Kehalalan terhadap produk makanan merupakan 

sesuatu yang urgent (penting) bagi umat muslim. Produk 

makanan halal yang dimaksud adalah makanan yang telah 

memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 

Standar kehalalan tersebut meliputi halal zatnya, halal cara 

memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam 

penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal 

dalam penyajiannya (Huda, 2012). Melihat urgensitas terhadap 

kehalalan produk makanan, diperlukan jaminan dan kepastian 

kehalalan setiap produk makanan olahan. Jaminan halal adalah 

syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh produsen makanan 

dalam memproduksi makanan hasil olahan. Pemenuhan atas 
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jaminan halal harus dilakukan untuk memenuhi standar produksi 

pangan, sekaligus memberi jaminan perlindungan kepada 

konsumen. Secara umum, Sistem Jaminan Halal (SJH) 

didefinisikan sebagai sebuah sistem manajemen jaminan proses 

poduksi halal produk-produk bersertifikat halal. Secara spesifik 

bagi perusahaan, Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sebuah 

sistem yang disusun dan dilaksanakan perusahan pemegang 

sertifikat halal dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan 

proses produksi halal sehingga produk yang dihasilkan dapat 

dijamin kehalalannya. Pada industri pangan, kebijakan halal 

harus ditetapkan oleh manajemen puncak dan disosialisasikan 

kepada seluruh karyawan sehingga komitmen untuk 

menghasilkan dan menyajikan menu halal dapat dilaksanakan 

secara konsisten (Hidayat dan Mustolih, 2015). 

Pada dasarnya Indonesia sudah mempunyai beberapa 

regulasi yang bisa membantu melindungi umat muslim dari 

produk haram, seperti UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, 

UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan 

Keputusan Menag RI No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga 

Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. Ada pula Piagam Kerja 

Sama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan MUI 

tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan 

Tahun 1996 (Afroniyati, 2014). Penjelasan Undang-Undang No. 

18 Tahun 2012 tentang pangan menyatakan bahwa pangan 

merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan 

pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat 

Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara aman, 

bermutu, bergizi, serta tidak bertentangan dengan agama, 

keyakinan, dan budaya masyarakat. Mengonsumsi produk halal 

menurut keyakinan agama (Islam) dan demi kualitas, 

merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-

Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen No. 8 Tahun 1999. Adanya UU Jaminan Produk 
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Halal juga mampu merepresentasikan tanggung jawab negara, 

khususnya terhadap umat muslim sehingga dapat melindungi 

dan memberikan rasa tenang dan aman dalam mengonsumsi 

maupun menggunakan produk yang sesuai syariat yaitu halal 

dan thoyib (Hasan, 2014). 

 

2.4 Sertifikasi Halal 

Sertifikasi menurut kamus besar bahasa Indonesia 

adalah proses atau serangkaian prosedur yang merujuk pada 

kejadian atau peristiwa sehingga seseorang atau lembaga 

mendapatkan sertifikat atau piagam (Winarno, 2006). Sertifikasi 

halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal 

melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, 

proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar 

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Komestika 

Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis 

MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan sesuai 

dengan syariat Islam dan bertujuan untuk memberikan 

kepastian hukum bagi yang mengonsumsinya (Yaqub, 2009). 

LPPOM MUI melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari 

tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi. Pada 

umumnya, sertifikasi halal bukan merupakan suatu kewajiban 

(mandatory) bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela 

(voluntary). Hal tersebut mengakibatkan sertifikat halal dan label 

halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga 

tidak menciptakan jaminan kepastian hukum terhadap kehalalan 

produk pangan (Hasan, 2014). Ada dua urgensi sertifikasi halal 

yaitu, pada aspek moral sebagai bentuk pertanggungjawaban 

produsen kepada konsumen dan pada aspek bisnis sebagai 

saranan pemasaran dalam meningkatkan kepercayaan dan 

kepuasan konsumen.  

Keberadaan sertifikasi halal merupakan jaminan 

terhadap kehalalan pangan. Pangan halal merupakan pangan 
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yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, 

bahan tambahan yang digunakan, maupun proses produksinya, 

sehingga pangan tersebut dapat terjamin kehalalannya. Pada 

bahan pangan yang dikonsumsi, tidak boleh ada kontaminasi 

dengan bahan yang meragukan sedikit pun, apalagi dengan 

yang haram sehingga menyebabkan produk pangan menjadi 

syubhat atau diragukan kehalalannya. Adanya sertifikasi halal di 

berbagai negara, baik itu di negara islam atau di negara non 

islam, saat ini tidak lagi sebatas upaya perlindungan bagi umat 

islam terhadap zat halal dan haram, tetapi melebar menjadi 

komoditas dagang. Kepemilikan sertifikasi halal merupakan 

syarat agar dapat mencantumkan label halal sehingga dapat 

diketahui bahwa produsen mendapatkan sertifikasinya. Selain 

itu, logo halal harus ditunjukkan kepada masyarakat luas agar 

diketahui halal tidaknya produk yang diedarkan (Afroniyati, 

2014). 

 

2.5 Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Pengajuan 

Sertifikasi Halal 

 Menurut Talib dkk (2015), dalam implementasi sertifikasi 

halal terdapat dukungan eksternal yang berpengaruh yaitu 

melalui faktor konsumen, faktor pesaing, dan faktor pemerintah. 

Berdasarkan keseluruhan faktor tersebut, dibentuk skema 

keterkaitan antar stakeholder dan disebut sebagai teori 

kelembagaan implementasi sertifikasi halal. Menurut Prabowo 

(2015), terdapat 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal yang berpengaruh terhadap pengajuan sertifikasi halal 

di industri. Faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1) Faktor Internal 

a) Pemahaman dan Kesadaran Pelaku Usaha 

Masalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran 

merupakan isu yang paling penting sebagai faktor yang 

menghambat upaya untuk memenuhi standar halal. 



13 
 

Pemahaman agama yang dimiliki oleh pelaku usaha masih 

sebatas menjalankan ritual ibadah sehari-hari. Ketidakpedulian 

pelaku usaha akan sertifikasi halal disebabkan oleh beberapa 

hal seperti ketidaktahuan mereka tentang pentingnya dan 

manfaat dari sertifikasi halal serta tidak ada perbedaan yang 

signifikan dengan pendapatan atau keuntungan yang diterima 

setelah memiliki sertifikasi halal (Prabowo, 2015). Bagi 

beberapa pelaku usaha, sertifikat halal tidak diperlukan karena 

para pengusaha dan pengelola yakin bahwa produk ini tentu 

halal atau sebaliknya, adanya rasa takut bahwa produk 

terindikasi tidak halal. Pelaku usaha masih belum menyadari 

urgensi dari sertifikat halal pada industri makanan terlebih 

dengan sifat sertifikat halal yang masih non-mandatory atau 

suka rela. Keberadaan sertifikasi halal pada Usaha Kecil 

Menengah (UKM) dapat menjadi alat pemasaran untuk 

memperluas pangsa pasar. Akan tetapi, hal tersebut masih 

belum disadari produsen sebagai peluang bisnis dalam UKM 

(Abu dkk, 2015). 

b) Kendala Manajemen 

Penerapan sistem jaminan halal dilakukan berdasarkan 

komitmen oleh seluruh bagian organisasi manajemen. Dalam 

implementasinya, terdapat beberapa kendala yang menjadi 

pertimbangan manajemen. Kendala manajemen terkait dengan 

beberapa aspek, seperti komitmen yang lemah dari manajemen 

atas dan kurangnya motivasi karyawan. Hal ini karena 

manajemen tidak yakin dengan manfaat dari hasil menerapkan 

sistem baru. Masalah manajemen ini juga terkait dengan 

hambatan dimana membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

memahami sistem, kompilasi, melaksanakan dan melakukan 

pelatihan untuk mengubah kebiasaan lama karyawan (Hidayat 

dan Mustolih, 2015). Para pekerja juga perlu waktu untuk 

menyesuaikan diri dengan aturan baru. Sebagai sistem yang 

relatif baru, sistem jaminan halal membutuhkan kebijakan baru 
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dan parameter yang tidak sederhana dibanding dengan sistem 

manajemen lainnya. Manajemen halal membutuhkan 

pendekatan yang lebih luas termasuk etika, keberlanjutan, dan 

nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menyebabkan sertifikasi halal 

dianggap sulit dan rumit (Prabowo, 2015). 

c) Kendala Biaya 

Dalam menerapkan sertifikasi, membutuhkan beberapa 

biaya tambahan untuk memodifikasi fasilitas guna 

menyetarakan dengan standar halal. Biaya tambahan lain juga 

diterapkan jika ahli atau konsultan dari luar perusahaan 

diperlukan. Kendala biaya juga dialami oleh pelaku usaha terkait 

bahan hewani maupun nabati. Untuk memastikan status halal, 

mereka harus membeli dari pemasok yang telah bersertifikat 

halal, yang relatif lebih mahal. Dalam masalah ini, penerapan 

sistem jaminan halal membutuhkan perhatian terhadap 

kemungkinan peningkatan biaya dan peningkatan risiko yang 

ditimbulkan oleh pemasok (Prabowo, 2015). Pada dasarnya, 

kendala biaya menjadi salah satu pertimbangan terbesar bagi 

produsen UKM karena penggunaan alokasi biaya untuk 

sertifikasi cukup besar. Biaya yang dikeluarkan yaitu biaya 

implementasi dan biaya audit. Biaya implementasi merupakan 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk disetor kepada LPPOM MUI 

dalam menerapkan sistem jaminan halal. Biaya audit 

merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melatih 

melaksanakan audit (Talib dkk, 2015). 

 

2) Faktor Eksternal 

a) Sosialisasi dan Informasi 

Informasi terhadap urgensi sertifikat halal pada produk 

pangan merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan 

produsen sebagai peluang usaha. Akan tetapi, tidak banyak 

pelaku usaha mendapatkan banyak informasi terkait sertifikasi 

halal (Marzuki, 2012). Informasi mengenai prosedur dan 
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persyaratan untuk sertifikasi halal juga dianggap masih kurang 

meluas. Industri memperoleh informasi hanya melalui acara 

yang diadakan oleh badan sertifikasi. Sosialisasi belum efektif 

digunakan media massa yang ada untuk tujuan tersebut. Dalam 

mensosialisasikan informasi, pengelola industri jarang terlibat 

dalam media massa, baik cetak maupun elektronik. Sertifikasi 

halal sangat penting dan merupakan alat baru untuk 

meningkatkan pangsa pasar dan menunjukkan kualitas. Akan 

tetapi, keuntungan besar dari sertifikasi halal ini tidak secara 

luas disampaikan kepada banyak pelaku industri jasa boga 

karena kurangnya sosialisasi tentang keuntungan dan 

pentingnya sertifikasi halal (Prabowo, 2015). 

b) Peran Pemerintah 

Dukungan dari pemerintah dianggap sebagai faktor yang 

paling penting untuk memperkuat sertifikasi halal. Hal ini bisa 

dalam bentuk pembuatan kebijakan dan penegakan hukum. 

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, 

sertifikasi makanan halal masih bersifat suka rela (voluntary) 

dalam bisnis dan  tidak secara wajib (mandatory) bagi produsen 

makanan untuk memberikan produk halal. Namun, mereka yang 

ingin menggunakan label halal pada produk-produknya harus 

disertifikasi halal oleh sebuah lembaga sertifikasi untuk 

memastikan keaslian kehalalannya dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum (Prabowo, 2015). Label 

halal pada suatu produk pangan menjadi perhatian utama bagi 

konsumen saat ini. Meningkatnya minat masyarakat terhadap 

produk halal menjadi tuntutan produsen untuk menghasilkan 

produk dengan standar halal. Untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan produk halal, pemerintah diharapkan turut 

serta mendukung produsen dalam mendapatkan sertifikasi halal 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Ambali dan 

Ahmad, 2014). 
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c) Prosedur Sertifikasi 

Informasi yang terbatas membuat banyak pelaku usaha 

tidak memahami secara baik tentang prosedur untuk melakukan 

sertifikasi halal. Terdapat beberapa prosedur yang harus 

dipahami dan dijalankan dalam standar sistem jaminan halal 

(Prabowo, 2015). Kurangnya bimbingan profesional kadang-

kadang merupakan penghalang untuk sebuah organisasi 

melaksanakan sertifikasi. Bimbingan profesional dari luar 

perusahaan sangat diperlukan dalam melakukan implementasi 

standar kualitas. Hal ini diperlukan untuk memperjelas berbagai 

persyaratan dan prosedur yang masih terasa baru bagi pemilik 

industri untuk memulai pelaksanaan. Adanya konsultan dapat 

mengurangi kendala administrasi dalam mengalokasikan waktu 

dan energi pengelola untuk mengatur dokumen. Kurangnya 

pemahaman produsen terhadap prosedur untuk mendapatkan 

sertifikasi halal dapat menjadi bahan evaluasi bagi LPPOM-MUI. 

Hal ini karena LPPOM-MUI merupakan lembaga sertifikasi yang 

berperan dalam memberikan soasialisasi tentang sertifikasi 

halal (Huda, 2012). Adapun skema prosedur sertifikasi halal 

dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

2.6 Partial Least Square (PLS) 

 PLS adalah Structural Equation Model (SEM) yang 

berbasis komponen atau varian (variance). Partial Least Square 

(PLS) pertama kali dikembangkan oleh Wold untuk 

mengestimasi path model yang menggunakan konstruk laten 

dengan beberapa indikator (Ghozali, 2009). PLS merupakan 

metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan pada 

banyak asumsi, seperti data tidak harus berdistribusi normal dan 

sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk 

mengkonfirmasi teori. PLS dapat sekaligus menganalisis 

konstruk yang dibentuk dengan indikator formatif dan refklektif 

yang tidak dapat dilakukan oleh SEM yang berbasis kovarian 
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karena akan menjadi unidentified model. PLS juga dapat 

menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten (Huda, 

2017). Pada PLS terdapat dua model indikator, yaitu: 

1. Indikator Reflektif 

Model indikator reflektif dikembangkan berdasarkan pada 

classical test theory yang mengasumsikan bahwa variasi skor 

pengukuran konstruk merupakan fungsi dari true score 

ditambah error. Arah sebab akibat ialah dari variabel laten ke 

indikator dengan demikian indikator-indikator merupakan refleksi 

variasi dari variabel laten. Perubahan pada variabel laten 

diharapkan akan menyebabkan perubahan pada semua 

indikatornya (Henseler dkk, 2009). Contoh model hubungan 

reflektif dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Contoh Model Reflektif 

 

2. Indikator Formatif 

Model hubungan formatif ialah hubungan sebab akibat 

berasal dari indikator menuju ke variabel laten. Hal ini dapat 

terjadi jika suatu variabel laten didefinisikan sebagai kombinasi 

dari indikator-indikatornya. Dengan demikian perubahan yang 

terjadi pada indikator-indikator akan tercermin pada perubahan 

variabel latennya (Henseler dkk, 2009). Contoh model 

hubungan formatif dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

Konstrak 

Laten 

X1 

X2 

X3 

X4 
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Gambar 2.2 Contoh Model Formatif 

 

Tujuan PLS adalah memprediksi pengaruh variabel X 

terhadap Y dan menjelaskan hubungan teoritikal diantara kedua 

variabel. Dua variabel tersebut adalah variabel eksogen dan 

variabel endogen. Menurut Santoso (2014), variabel eksogen 

adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. 

Variabel eksogen ditunjukkan dengan adanya anak panah yag 

berasal dari variabel tersebut menuju variabel endogen dan 

tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan variabel 

endogen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Variabel endogen ditunjukkan dengan adanya anak 

panah yang menuju variabel tersebut, sehingga variabel 

endogen bersifat mempengaruhi dan dipengaruhi variabel 

lainnya. Fungsi PLS adalah sebagai alat prediksi kausalitas 

yang digunakan untuk pengembangan teori. PLS merupakan 

alternatif terbaik dibandingkan regresi berganda dan metode 

regresi PCA karena menghasilkan parameter model yang lebih 

kokoh tanpa mengubah atau mengkalibrasi ulang sampel dari 

populasi. (Jogiyanto, 2009).  

Partial Least Square-Path Modelling (PLS-PM), terdapat 

tiga hubungan yang mengaitkan antara model struktural dengan 

model pengukuran (Mun’im, 2012): 

Konstrak 

Laten 

X1 

X2 

X3 

X4 
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1. Inner model, mengacu pada model struktural dan 

hubungan antara variabel laten. 

2. Outer model, mengacu pada model pengukuran dan 

hubungan antara variabel laten dengan indikator-

indikatornya. 

3. Weight relation, mengacu pada skor variabel laten. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian teori-teori sebelumnya baik itu dari 

buku yang telah ditulis, jurnal, maupun penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dan menggunakan metode Partial Least 

Square (PLS) dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Sumber Judul Hasil 

Maryati 
dkk 
2016 

Jurnal Ilmu 
Produksi 
dan 
Teknologi 
Hasil 
Peternakan 
Vol. 4 No. 3 
pp.364-371 

Analisis 
Faktor 
Kendala 
dalam 
Pengajuan 
Sertifikasi 
Halal (Studi 
Kasus: 
Pelaku 
Usaha 
Makanan 
Beku di 
Jabodetabek 

Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor-
faktor yang menjadi 
kendala pelaku UMKM 
makanan beku dalam 
mengajukan sertifikasi 
halal. Hasil dari penelitian 
ini diketahui bahwa faktor 
utama yang menjadi 
kendala pelaku UMKM 
makanan beku tidak bisa 
mengajukan sertifikat halal 
adalah melengkapi 
dokumen untuk 
mengajukan Izin Usaha 
Industri (IUI), harus 
memiliki izin edar PIRT/ 
MD, birokrasi dalam 
mengajukan izin edar MD 
yang rumit. 

 



20 
 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Lanjutan 

Nama Sumber Judul Hasil 

Mohani 
Abdul 
2013 

African 
Journal of 
Business 
Managem
ent Vol. 7 
No. 16 
pp. 1492-
1500 

Indonesian 
small 
medium 
enterprises 
(SMEs) and 
Perceptions 
on Halal 
Food 
Certification 

Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui variabel-
variabel yang 
mempengaruhi produsen 
Usaha Kecil Menengah 
(UKM) dalam menerapkan 
sistem jaminan halal. 
Variabel yang digunakan 
yaitu heard of halal hub, 
intention to apply halal 
certificate, have halal 
certificate product, self kept 
record keeping, dan 
education level. Hasil dari 
penelitian ini adalah semua 
variabel yang digunakan 
memiliki hubungan yang 
signifikan terhadap 
pengetahuan produsen 
tentang manfaat sertifikasi 
halal, pandangan tentang 
dukungan pemerintah, dan 
penyebaran informasi. 

Sulistyo 
Prabowo 
2014 

Journal of 
Islamic 
Marketing 
Vol. 6 No. 
2 pp. 268-
291 

Revealing 
Factors 
Hindering 
Halal 
Certification 
in East 
Kalimantan 
Indonesia 

Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor-
faktor yang menghalangi 
sertifikasi halal di usaha 
restoran dan katering. Hasil 
penelitian ini diketahui 
perspektif para stakeholder 
yaitu lembaga sertifikasi, 
pelaku industri, pemerintah 
dan konsumen. Melalui 
perspektif para stakeholder 
diketahui bahwa faktor-
faktor yang menghalangi 
sertifikasi halal terdiri atas 
faktor internal dan 
eksternal. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Lanjutan 

Nama Sumber Judul Hasil 

Nafisah 
Arinilhaq 
2017 

Journal of 
economic 
and 
development 
studies Vol. 
18 No. 2 pp 
116-123 

Purchase 
Intention on 
Halal 
Culinary 
Food in 
Yogyakarta 

Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi 
dan menentukan 
pengaruh faktor halal 
pada niat pembelian 
kuliner cepat saji melalui 
norma subjektif 
menggunakan metode 
Structural Equation Model 
(SEM). Variabel yang 
digunakan adalah halal 
awereness, halal 
certification, halal 
marketing word of mouth 
(WOM), subjective norms, 
dan purchase intention. 
Berdasar hasil penelitian 
semua variabel yang 
digunakan memiliki 
hubungan yang signifikan 
terhadap purchase 
intention kecuali variabel 
halal awereness. 
Terdapat dua variabel 
yang memiliki efek kuat 
dan efek positif pada 
purchase intention yaitu 
halal certification dan 
halal marketing word of 
mouth (WOM) jika 
produsen ingin 
memperluas pasar 
terutama untuk konsumen 
muslim. 

Nurul 
Huda 
2012 

Jurnal Politik 
Hukum Islam 
Vol. 10 No. 1 
pp.1-13 

Pemahama
n Produsen 
Makanan 
Tentang 
Sertifikasi 

Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui 
bagaimana pemahaman 
produsen makanan 
terhadap sertifikat halal. 
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Halal (Studi 
Kasus Di 
Surakarta) 

Berdasar hasil penelitian 
10 dari 20 UMKM di 
wilayah Surakarta sudah 
memahami tentang 
makanan halal dan 
menganggap penting 
kehalalan dalam produk 
mereka. Pemahaman 
produsen makanan 
terhadap sertifikasi halal 
dipengaruhi oleh 
seberapa besar informasi 
yang telah didapat oleh 
produsen. Informasi 
produsen tentang 
sertifikasi halal dapat 
dilihat dari dua faktor: 
pertama, faktor internal 
dari produsen sendiri 
dalam upaya menggali 
pengetahuan tentang 
standar makanan halal, 
dalam hal ini LPPOM-
MUI. Kedua, faktor 
eksternal meliputi 
sosialisasi MUI tentang 
pentingnya makanan 
halal. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di Sentra Usaha Kecil 

Menengah (UKM) Keripik Tempe Sanan, Kelurahan Purwantoro, 

Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2019. Pengolahan 

data penelitian dilakukan di Laboratorium Komputasi dan 

Analisis Sistem, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilakukan berdasarkan diagram 

alir tahapan penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

3.2.1 Survei Pendahuluan dan Studi Literatur 

Survei pendahuluan dilakukan dengan mengunjungi 

serta mewawancarai beberapa UKM Keripik Tempe Sanan Kota 

Malang. Survei ini dilakukan untuk mengetahui kondisi umum 

dan mencari informasi atas permasalahan terkait sertifikasi halal 

pada UKM. Survei pendahuluan ini dilakukan untuk memberikan 

gambaran umum variabel yang mempengaruhi produsen dalam 

mengajukan sertifikasi halal. Berdasarkan survei pendahuluan 

sebagian besar UKM masih belum memiliki sertifikasi halal 

sehingga akan diteliti variabel apa yang berpengaruh terhadap 

masalah tersebut. Studi literatur dilakukan untuk mengetahui 

variabel yang mempengaruhi pengajuan sertifikasi halal, 

memberikan gambaran mengenai landasan teori, dan 

penyelesaian masalah. Studi literatur dilakukan berdasarkan 

buku, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan 

permasalahan serta metode yang digunakan dalam 

menganalisis variabel yang berpengaruh. 
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3.2.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang didapatkan dari survei pendahuluan 

menjadi acuan dalam menetapkan rumusan masalah yaitu 

sebagian besar UKM belum memiliki sertifikasi halal. Sebagian 

besar produsen keripik tempe di Malang masih belum 

mementingkan keberadaan sertifikasi halal. Penelitian perlu 

dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel yang 

mempengaruhi produsen dalam mengajukan sertifikasi halal, 

sehingga memberikan pemahaman bagi produsen UKM tentang 

pentingnya sertifikasi halal. Penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan metode Partial Least Square (PLS) untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran produsen, 

prosedur sertifikasi, biaya sertifikasi, regulasi sertifikasi, dan 

permintaan konsumen terhadap pengajuan sertifikasi halal. 

 

3.2.3 Identifikasi Variabel 

 Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu variabel laten dan variabel terukur. Variabel 

laten atau variabel konstruk merupakan variabel yang tidak 

dapat diukur secara langsung dan dibentuk melalui indikator-

indikator. Variabel terukur atau variabel indikator merupakan 

variabel yang dapat diukur secara langsung dan datanya 

didapatkan melalui survei (Liana, 2009). Variabel laten yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu pengajuan sertifikasi halal 

(Y1), kesadaran produsen (X1), prosedur sertifikasi halal (X2), 

biaya sertifikasi halal (X3), regulasi sertifikasi halal (X4), dan 

permintaan konsumen (X5). Variabel terukur yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Gambar 3.1. Diagram Alir Tahapan Penelitian 
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Tabel 3.1. Variabel Terukur Penelitian 

Variabel Definisi Indikator Sumber 

Kesadaran 
Produsen 
(X1) 

Kesadaran produsen 
adalah kemampuan 
produsen untuk 
memahami, merasakan, 
dan menjadi sadar 
tentang tanggung jawab 
moral untuk 
memasarkan produk 
halal di Indonesia 
sebagai Negara 
mayoritas muslim dan 
memahami konsep dan 
proses halal.  

1. Pemahaman 
Konsep Halal 
(X11) 
 
2. Informasi 
Sertifikasi Halal 
(X12) 

Ambali dan 
Ahmad, 
2014 
 
Prabowo, 
2015 

Prosedur 
Sertifikasi 
Halal (X2) 

Prosedur sertifikasi 
adalah susunan tata 
cara sertifikasi halal 
pada bidang usaha 
tertentu yang harus 
dipenuhi untuk 
mendapatkan sertifikasi 
halal.  

1. Sosialisasi 
Prosedur 
Sertifikasi Halal 
(X21) 
2. Panduan 
Profesional (X22) 
3. Kerumitan 
Proses 
Pengajuan (X23) 

Talib, 2015 
 
 
Prabowo, 
2015 
Maryati, 
2016 

Biaya 
Sertifikasi 
Halal (X3) 
 
 

Biaya sertifikasi adalah 
biaya yang dibayar oleh 
perusahaan pada saat 
perusahaan 
mengajukan 
permohonan sertifikat 
halal. Biaya tersebut 
dimanfaatkan untuk 
keperluan operasional 
lembaga. 

1. Keterjangka
uan biaya 
sertifikasi (X31) 
2. Komponen 
biaya sertifikasi 
(X32) 

Ambali dan 
Ahmad, 
2014 
Hamid dkk, 
2015 
 
 

Regulasi 
Sertifikasi 
Halal (X4) 

Regulasi sertifikasi 
adalah kebijakan dan 
dukungan pemerintah 
dalam menguatkan 
penerapan sertifikasi 

1. Kewajiban 
Menerapkan UU 
(X41) 
2. Dukungan 
Pemerintah 

Yunos dkk, 
2014 
 
Prabowo, 
2015 
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halal pada industri 
pangan. 

(X42) 
3. Kerjasama 
Pemerintah 
Daerah dan 
Lembaga 
Sertifikasi (X43) 

Marzuki, 
2012 

Permintaan 
Konsumen 
(X5) 

Permintaan konsumen 
adalah tingkat 
pemahaman konsumen 
terhadap pengetahuan 
isu-isu terkait konsep 
halal. 

1. Pertanyaan 
Sertifikasi Halal 
produk (X51) 
2. Keberadaan 
Logo Halal (X52) 

Rochmanto 
dan Ibnu, 
2015 
Rochmanto 
dan Ibnu, 
2015 

Pengajuan 
Sertifikasi 
Halal (Y) 

Pengajuan sertifikasi 
halal adalah proses 
ajuan untuk 
permohonan sertifikasi 
halal pada suatu bidang 
usaha. Pengajuan 
sertifikasi halal diajukan 
kepada LPPOM MUI 
selaku lembaga yang 
berwewenang 
mengeluarkan sertifikasi 
halal. 

1. Jaminan 
Kehalalan 
Proses 
Produksi (Y1) 
2. Manfaat 
Sertifikasi Halal 
(Y2) 

Waskito, 
2015 
 
Marzuki,  
2012 

 

3.2.4 Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, 

objek, atau individu yang sedang dikaji. Pengertian populasi 

dalam statistik tidak terbatas pada sekelompok atau 

sekumpulan orang-orang, namun mengacu pada seluruh 

ukuran, hitungan, atau kualitas yang menjadi fokus perhatian 

suatu kajian. Populasi yang tidak pernah diketahui dengan pasti 

jumlahnya disebut populasi infinit atau tak terbatas dan populasi 

yang jumlahnya diketahui dengan pasti (populasi yang dapat 

diberi nomor identifikasi) disebut populasi finit (Harinaldi, 2007). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UKM keripik tempe 

Sanan. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UKM keripik 
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tempe Sanan baik yang belum maupun sudah bersertifikasi 

halal. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek 

penelitian. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode non probability sampling dengan cara purposive 

sampling. Metode non probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak dilakukan secara random dan 

tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Purposive 

sampling ialah teknik penentuan sampel dengan memberikan 

pertimbangan atau kriteria tertentu dan hasil yang diharapkan 

hanya merupakan gambaran kasar suatu keadaan (Bruce, 

2017). Hamid et al (2013), menyebutkan bahwa besar sampel 

yang direkomendasikan untuk pengolahan data dengan 

pendekatan partial least square berkisar antara 30 sampai 100 

sampel. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk 

menggunakan sampel sebanyak 40 responden terdiri dari 20 

sampel merupakan pelaku UKM keripik tempe yang belum 

bersertifikasi halal dan 20 sampel merupakan pelaku UKM 

keripik tempe yang sudah bersertifikasi halal. UKM memiliki 

sertifikasi halal meski sudah kadaluwarsa termasuk UKM yang 

sudah bersertifikasi halal. 

 

3.2.5 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan 

dengan memberikan pertanyaan langsung kepada pemilik 

Usaha Kecil Menengah (UKM) keripik tempe Sanan. 

Wawancara berfungsi untuk memperoleh informasi berupa 

data yang dibutuhkan. Data tersebut meliputi pemahaman 
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dan pengetahuan produsen UKM terhadap pengajuan 

sertifikasi halal. 

2. Observasi 

 Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara 

langsung di UKM keripik tempe. Observasi bertujuan untuk 

mengetahui keadaan sebenarnya di lapang. Data tersebut 

meliputi jumlah UKM keripik tempe baik yang belum maupun 

sudah bersertifikasi halal. 

3. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dibutuhkan dengan cara memberikan pertanyaan kepada 

responden yaitu pemilik UKM keripik tempe Sanan. Penyebaran 

kuesioner berfungsi untuk mendapatkan respon terhadap 

pertanyaan yang diberikan. Kuesioner berisi daftar pertanyaan 

tentang variabel-variabel yang mempengaruhi pengajuan 

sertifikasi halal pada pemilik UKM. 

4. Dokumentasi 

Pengumpulan data secara tidak langsung dapat 

dilakukan dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah 

teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

informasi berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

topik penelitian. 

 

3.2.6 Penyusuan Kuesioner 

Kuesioner adalah instrumen yang digunakan sebagai 

alat untuk pengumpulan data dalam penelitian yang disebarkan 

kepada pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) keripik tempe 

Sanan Kota Malang. Penyusunan kuesioner menggunakan 

skala likert. Menurut Ridwan dan Kuncoro (2007), skala likert 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

kelompok suatu kejadian. Terdapat tiga bagian pada kuesioner 

yang digunakan dalam penelitian yaitu pendahuluan, identitas 

responden, dan pertanyaan utama. Pendahuluan berisi maksud 
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dan tujuan kuesioner dibuat oleh penulis. Identitas responden 

bertujuan untuk mengetahui data diri responden. Hubungan 

antara skor bilangan dan pilihan setuju tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 3.2. Adapun kuesioner penelitian dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

Tabel 3.2. Skala Likert 

Pernyataan Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Cukup Setuju (CS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Ridwan dan Kuncoro, (2007). 

3.2.7 Uji Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat ukur pengumpul data yang 

berkaitan dengan kualitas data. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner penelitian 

harus bersifat valid dan reliabel, untuk menjamin validitas dan 

reliabilitas maka dilakukan uji instrumen sebagai berikut: 

A. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner 

apakah kuesioner yang disusun valid, maka perlu diuji dengan 

uji korelasi antara nilai tiap-tiap item pertanyaan dengan nilai 

total kuesioner tersebut. Tinggi rendahnya validitas alat ukur 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud 

(Sanusi, 2007). Data dikatakan valid jika memiliki Corrected 

item-total correlation (r hitung) lebih besar dari 0,5 atau jika nilai 

sigma lebih kecil dari 0,05 (Jogiyanto, 2009). Pada penelitian ini 

uji validitas menggunakan software SPSS Statistics 16.0. Uji 

validitas menggunakan rumus Bivariate Pearson (Korelasi 

Pearson Product Moment), yaitu (Siregar, 2013): 
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Rxy  = 
𝑁(∑ 𝑋𝑌) –(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2}
  ………..(1) 

Keterangan : 

Rxy = Koefisien korelasi pearson antara item instrumen yang 

akan digunakan dengan variabel yang bersangkutan 

N = Jumlah sampel atau responden 

X = Skor item instrumen yang akan digunakan (jawaban 

responden) 

Y = Skor semua item instrumen dalam variabel tersebut 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kestabilan dan 

konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan 

dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi 

suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner. Uji 

reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap 

seluruh butir pertanyaan (Gumilar, 2007). Pengukuran 

reliabilitas terhadap variabel dilakukan dengan menggunakan 

teknik Cronbach Alpha. Kriteria uji reliabilitas suatu konstruk 

variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach Alpha > 

0,60. Pada penelitian ini uji reliabilitas menggunakan software 

SPSS Statistics 16.0. Rumus Cronbach Alpha sebagai berikut 

(Ferdinand, 2006): 

R  = [
k

𝑘−1
] [1 −  

∑ 𝑆𝑖2

𝑆𝑡2
]………..(2) 

Keterangan : 

R = koefisien reliabilitas instrumen 

K = banyaknya butir pertanyaan 

∑ 𝑆𝑖2 = varian masing-masing item 

𝑆𝑡2 = varian total 
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3.2.8 Analisis Data menggunakan Partial Least Square 

(PLS) 

Berdasarkan data yang telah didapatkan, akan dilakukan 

analisis menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). 

Pengujian model struktural menggunakan PLS dilakukan 

dengan bantuan software smartPLS. PLS digunakan untuk 

memberikan jawaban dari masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian ini. Langkah-langkah pemodelan PLS dengan 

software smartPLS adalah sebagai berikut : 

1. Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Perancangan model struktural (inner model) adalah 

menggambarkan hubungan antar variabel laten pada PLS 

berdasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian. 

Perancangan model struktural pada penelitian ini terdiri dari 

variabel eksogen (X) dan variabel endogen (Y). Variabel 

eksogen (X) dalam penelitian ini adalah kesadaran produsen, 

prosedur sertifikasi, biaya sertifikasi, regulasi sertifikasi, dan 

permintaan konsumen. Variabel endogen (Y) dari penelitian ini 

adalah pengajuan sertifikasi halal. Adapun model struktural 

pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

Perancangan model pengukuran (Outer Model) dalam 

PLS sangat penting karena terkait dengan apakah indikator 

bersifat formatif atau reflektif. Dalam penelitian ini indikator 

masing-masing variabel laten endogen bersifat reflektif dan 

variabel laten eksogen bersifat formatif terhadap indikatornya. 

Penetapan formatif dan reflektif didasari oleh arah hubungan 

setiap indikator dan variabel pada penelitian ini. Adapun model 

pengukuran formatif pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.3,  Gambar 3.4, Gambar 3.5, Gambar 3.6, Gambar 

3.7 dan Gambar 3.8. 
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Kesadaran Produsen (X1)

Prosedur Sertifikasi (X2)

Biaya Sertifikasi (X3)

Permintaan Konsumen (X5)

Regulasi Sertifikasi (X4)

Pengajuan Sertifikasi 
Halal (Y)

 

Gambar 3.2 Model Struktural 

 
 

 

 

Gambar 3.3 Model Formatif Kesadaran Produsen (X1) dengan 

indikatornya 

 

Kesadaran 

Produsen (X1) 

Pemahaman Konsep Halal (X11) 

 
Informasi Sertifikasi Halal (X12) 

 



34 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Model Formatif Prosedur Sertifikasi (X2) dengan 

indikatornya 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Model Formatif Biaya Sertifikasi (X3) dengan 

indikatornya 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Model Formatif Regulasi Sertifikasi (X4) dengan 

indikatornya 

 

 

 

Biaya Sertifikasi 

(X3) 

Keterjangkauan Biaya 

Sertifikasi(X31) 

Komponen Biaya 

Sertifikasi(X32) 

 

Regulasi Sertifikasi 

(X4) 

 

Kewajiban Menerapkan UU (X41) 

Dukungan Pemerintah (X42) 

Kerja sama Pemerintah dan 

Lembaga Sertifikasi (X43) 

Prosedur 

Sertifikasi (X2) 

Sosialisasi Prosedur Sertifikasi 

(X21) 

Panduan Profesional (X22) 

Kerumitan Proses Pengajuan 

(X23) 
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Gambar 3.7 Model Formatif Permintaan Konsumen (X5) dengan 

indikatornya 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Model Reflektif Pengajuan Sertifikasi Halal (Y) 

dengan indikatornya 

 
3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Setelah langkah satu dan dua selesai, hasil rancangan 

inner model dan outer model tersebut selanjutnya dinyatakan 

dalam bentuk diagram jalur. Hal ini dilakukan agar hasilnya lebih 

mudah dipahami. Dua hal yang perlu dilakukan antara lain 

menyusun model struktural yaitu menghubungkan antar variabel 

laten baik endogen maupun eksogen. Menyusun model 

pengukuran yaitu menghubungkan antar variabel laten 

(endogen dan eksogen) dengan indikator. Diagram jalur 

Pengajuan Sertifikasi Halal pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.9. 

 Berdasar diagram jalur pengajuan sertifikasi halal pada 

Gambar 3.9 didapatkan 4 hipotesis yang terbentuk. Adapun 

pernyataan hipotesis sesuai dengan model diagram jalur adalah 

sebagai berikut : 

Pengajuan 

Sertifikasi Halal (Y) 

Jaminan Kehalalan Proses 

Produksi (Y1) 

Manfaat Sertifikasi Halal (Y2) 

Permintaan 

Konsumen (X5) 

Pertanyaan Sertifikasi Halal 

produk (X51) 

 

Keberadaan Logo Halal (X52) 
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a. Kesadaran produsen berpengaruh terhadap pengajuan 

sertifikasi halal pada Usaha Kecil Menengah (UKM) keripik 

tempe Sanan. 

b. Prosedur sertifikasi berpengaruh terhadap pengajuan 

sertifikasi halal pada Usaha Kecil Menengah (UKM) keripik 

tempe Sanan. 

c. Biaya sertifikasi berpengaruh terhadap pengajuan sertifikasi 

halal pada Usaha Kecil Menengah (UKM) keripik tempe 

Sanan. 

d. Regulasi sertifikasi berpengaruh terhadap pengajuan 

sertifikasi halal pada Usaha Kecil Menengah (UKM) keripik 

tempe Sanan. 

e. Permintaan konsumen berpengaruh terhadap pengajuan 

sertifikasi halal pada Usaha Kecil Menengah (UKM) keripik 

tempe Sanan. 

 

4. Konversi Diagram jalur ke Sistem Persamaan 

Tahap mengkonversikan diagram jalur kedalam sistem 

persamaan dilakukan untuk mengetahui berapakah nilai dari 

besarnya pengaruh antara variabel laten dan indikatornya. 

Konversi diagram jalur kedalam model persamaan ini ada dua, 

yaitu : 

a. Inner model (model struktural) 

Persamaan inner model (model struktural) menyatakan 

hubungan pengaruh antar variabel laten yang diteliti. 

Persamaan model struktural pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

η=   Υ1𝜉1  + Υ2𝜉2 + Υ3𝜉3 + Υ4𝜉4 +  z………………………........(4) 

 

Keterangan : 

η = Eta, variabel laten endogen 

 = Gamma, koefisien pengaruh variabel eksogen (ξ)  

terhadap variabel endogen (η) 
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 = Ksi, variabel laten eksogen 

z = Zeta, galat model (error) 

 

Pengajuan 

Sertifikasi Halal 

(Y)

Kesadaran 

Produsen (X1)

Prosedur 
Sertifikasi (X2)

Biaya Sertifikasi 
(X3)

Regulasi 
Sertifikasi (X4)

ɣ1

ɣ2

ɣ3

ɣ4

(Y1)

(Y2)

Ɛ1

Ɛ2

(X11)

(X12)

(X21)

(X22)

(X23)

(X31)

(X32)

(X41)

(X42)

(X43)

δ11

δ21

δ31

δ41

δ51

Permintaan 
Konsumen (X5)

(X51)

(X52)

ɣ5

 

Gambar 3.9. Diagram Jalur Pengajuan Sertifikasi Halal 
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b. Outer model (model pengukuran) 

Outer model merupakan spesifikasi hubungan antara 

variabel laten dengan indikatornya. Persamaan outer model 

(model pengukuran) dirumuskan untuk menentukan seberapa 

besar variabel indikator dapat menjadi dasar penyusun variabel 

laten. Model indikator dapat ditulis persamaannya sebagai 

berikut : 

1. Variabel laten eksogen  

a. Variabel Kesadaran Produsen (X1) 

 x1.1 = λx1.1ξ1+δ1.1…………………………………….…..(5) 

 x1.2 = λx1.2ξ1+δ1.2…………………………………….…..(6) 

b. Variabel Prosedur Sertifikasi (X2) 

 x2.1 = λx2.1ξ1+δ2.1…………………………………….…..(7) 

 x2.2 = λx2.2ξ1+δ2.2…………………………………….…..(8) 

 x2.3 = λx2.3ξ1+δ2.3…………………………………….…..(9) 

c. Variabel Biaya Sertifikasi (X3) 

 x3.1 = λx3.1ξ1+δ3.1…………………………………….…..(10) 

 x3.2 = λx3.2ξ1+δ3.2…………………………………….…..(11) 

d. Variabel Regulasi Sertifikasi (X4) 

 x4.1 = λx4.1ξ1+δ4.1…………………………………….…..(12) 

 x4.2 = λx4.2ξ1+δ4.2…………………………………….…..(13) 

 x4.3 = λx4.3ξ1+δ4.3…………………………………….…..(14) 

e. Variabel Permintaan Konsumen (X5) 

 x5.1 = λx5.1ξ1+δ5.1…………………………………….…..(15) 

 x5.2 = λx5.2ξ1+δ5.2…………………………………….…..(16) 

2. Variabel laten endogen (Pengajuan Sertifikasi Halal) (Y) 

 y1 = λy1η+ε1…………………………………….………..(17) 

 y2= λy2η+ε2……………………………………..………..(18) 

 

Keterangan : 

η = Eta, variabel laten endogen 

 = Ksi, variabel laten eksogen 

x1.1, x1.2, x1.3,... x4.3 = Indikator variabel laten eksogen 
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y1, y2   = Indikator variabel laten endogen 

δ1.1, δ1.2, δ1.3,.... δ4.3 = Galat pengukuran indikator variabel 

laten eksogen 

ε1, ε2 = Galat pengukuran indikator variabel 

laten endogen 

 

5. Pendugaan Parameter 

Tahap berikutnya ialah pendugaan parameter dari variabel 

endogen (Y) dan variabel eksogen (X). Pendugaan parameter 

bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel laten dengan 

indikator dengan cara iterasi. Metode penggunaan parameter 

(estimasi) di dalam PLS adalah metode kuadrat terkecil (least 

square methods). Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 

2 hal, yaitu : 

a. Weight estimate menghasilkan nilai outer loading yang 

berfungsi untuk melihat pengaruh yang paling signifikan dari 

hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Nilai 

outer loading dikatakan valid apabila lebih dari 0,5. 

b. Path estimate berfungsi untuk menghubungkan antar 

variabel laten (koefisien jalur) dan antara variabel laten 

dengan indikatornya. 

 

6. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

a. Inner Model 

Evaluasi pada model ini bertujuan untuk mengukur 

seberapa besar pengaruh variabel laten eksogen terhadap 

variabel laten endogen dalam model. Model struktural dievaluasi 

dengan menggunakan R-square untuk laten endogen. Nilai R-

square digunakan untuk menilai ada atau tidaknya pengaruh 

substantif variabel laten eksogen terhadap variabel laten 

endogen. Selain nilai R-square, model PLS juga dapat 

dievaluasi dengan melihat Q-square predictive relevance untuk 

model konstruk. Q-square berfungsi untuk mengukur seberapa 
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baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi 

parameternya. Nilai Q-square yang baik dan layak harus lebih 

besar dari 0,5. Perhitungan Q-square dilakukan dengan rumus : 

Q2 = 1 – (1-R1
2)(1-R2

2)...(1-Rp
2)………..........................(19) 

 

Keterangan : 

R1
2,R2

2...Rp
2 = R-square variabel endogen dalam model 

persamaan 

b. Outer Model 

Pada outer model, untuk mengukur skor indikator bersifat 

reflektif dihitung menggunakan convergent validity, discriminant 

validity, dan composite reliability. Convergent validity digunakan 

untuk mengetahui validitas setiap indikator penelitian dengan 

nilai berkisar 0,5-0,6 dianggap cukup untuk memenuhi kriteria 

indikator yang baik. Discriminant validity didasarkan pada nilai 

cross loading indikator dengan variabel latennya, jika nilainya 

lebih besar dari 0.5 maka variabel laten tersebut sudah menjadi 

pembanding yang baik untuk model. Composite reliability 

digunakan untuk menunjukkan tingkat konsistensi atau sejauh 

mana suatu alat ukur dapat dipercaya keandalannya dengan 

nilai lebih dari 0,7. Pada indikator bersifat formatif dihitung 

menggunakan uji signifikansi nilai weight dan uji 

multikolinearitas. 

 

7. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel x terhadap variabel y secara parsial. Uji hipotesis 

dilakukan dengan metode resampling bootstrap yang 

dikembangkan Geisser dan Stone. Statistik uji yang digunakan 

adalah statistik t atau uji t. Uji hipotesis dilakukan dengan 

membandingkan nilai tstatistik yang dihasilkan dari output PLS 

dengan nilai ttabel. Apabila thitung<ttabel maka H0 diterima dan H1 

ditolak, berarti variabel eksogen secara nyata tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap variabel endogen. Hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1) Hipotesis variabel kesadaran produsen terhadap pengajuan 

sertifikasi halal 

H0 :  y1 =  0, Tidak terdapat pengaruh secara signifikan 

antara kesadaran produsen terhadap 

pengajuan sertifikasi halal 

H0  : y1  0, Terdapat pengaruh secara signifikan antara 

kesadaran produsen terhadap pengajuan 

sertifikasi halal 

2) Hipotesis variabel prosedur sertifikasi terhadap pengajuan 

sertifikasi halal 

H0 : y2 =  0, Tidak terdapat pengaruh secara signifikan 

antara prosedur sertifikasi terhadap pengajuan 

sertifikasi halal 

H0 : y2  0, Terdapat pengaruh secara signifikan antara 

prosedur sertifikasi terhadap pengajuan 

sertifikasi halal 

3) Hipotesis variabel biaya sertifikasi terhadap pengajuan 

sertifikasi halal 

H0 : y3 =  0, Tidak terdapat pengaruh secara signifikan 

antara biaya sertifikasi terhadap pengajuan 

sertifikasi halal 

H0 : y3  0, Terdapat pengaruh secara signifikan antara 

biaya sertifikasi terhadap pengajuan sertifikasi 

halal 

4) Hipotesis variabel regulasi sertifikasi terhadap pengajuan 

sertifikasi halal 

H0 : y4 =  0, Tidak terdapat pengaruh secara signifikan 

antara regulasi sertifikasi terhadap pengajuan 

sertifikasi halal 



42 
 

H0 : y4  0, Terdapat pengaruh secara signifikan antara 

regulasi sertifikasi terhadap terhadap pengajuan 

sertifikasi halal 

5) Hipotesis variabel permintaan konsumen terhadap 

pengajuan sertifikasi halal 

H0 : y5 =  0, Tidak terdapat pengaruh secara signifikan 

antara permintaan konsumen terhadap 

pengajuan sertifikasi halal 

H0 : y5  0, Terdapat pengaruh secara signifikan antara 

permintaan konsumen terhadap pengajuan 

sertifikasi halal 

 

3.2.9 Interpretasi Hasil 

Pada hasil dan pembahasan data yang telah dianalisis 

menggunakan program Partial Least Square (PLS) 

diinterpretasikan dalam pembahasan. Pembahasan berisi data 

yang telah diperoleh dan dianalisis sehingga hasil tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi produsen UKM keripik tempe 

terhadap pengajuan sertifikasi halal. Dari data tersebut juga 

diperoleh faktor manakah yang paling signifikan dalam 

memberikan pengaruh terhadap pengajuan sertifikasi halal di 

UKM. 

 

3.2.10 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran merupakan bagian penutup dari 

laporan yang diperoleh dari hasil seorang penelitian dan 

pembahasan. Kesimpulan menjawab permasalahan dan tujuan 

penelitian. Saran berisi tentang rekomendasi yang dapat 

diberikan untuk peneliti selajutnya dan dapat memberikan 

rekomendasi bagi lembaga sertifikasi sebagai pihak yang 

berwenang. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum UKM Keripik Tempe Sanan 

 Kota Malang sebagai kota industri memiliki pola 

pertumbuhan sektor industri yang disokong oleh usaha kecil dan 

menengah (UKM). Pengembangan UKM menjadi bagian dari 

penguatan perekonomian sektor riil sebagai salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu sentra UKM 

yang aktif di Malang adalah keripik tempe Sanan. Sentra keripik 

tempe Sanan merupakan kampung kecil yang telah terkenal 

sebagai sentra industri keripik tempe sejak dahulu berada di 

wilayah Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota 

Malang. Pada tahun 1970-an penduduk Sanan hanya 

memproduksi tempe yang langsung dipasarkan ke semua pasar 

di Kota dan Kabupaten Malang. Terdapat beberapa tempe yang 

tidak laku terjual membuat penduduk Sanan mengalami 

kerugian. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, 

penduduk Sanan melakukan inovasi pada usaha tempenya 

dengan memproduksi keripik tempe. Pengembangan produk 

dilakukan penduduk Sanan dibimbing oleh Dinas Perindustrian 

setempat agar memudahkan penduduk dalam meningkatkan 

inovasi-inovasi baru usahanya. 

Usaha keripik tempe mulanya diproduksi dalam satu 

rasa yaitu gurih. Kurangnya berbagai macam rasa membuat 

konsumen merasa bosan, sehingga akan menurunkan 

keuntungan produsen. Saat usaha keripik tempe di Sanan 

tumbuh dan berkembang cukup baik, produsen mendapatkan 

inovasi baru untuk meningkatkan daya beli konsumen dengan 

menambah aneka ragam rasa pada keripik tempe. Produsen 

kini mampu mejual keripik tempe dengan berbagai macam rasa 

yaitu rasa ayam bakar, ayam bawang, pizza, barbeque, keju, 
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dan sebagainya. Inovasi tersebut mampu meningkatkan daya 

beli konsumen dalam mengonsumsi keripik tempe. 

Permasalahan yang muncul pada UKM keripik tempe 

Malang saat ini adalah peningkatan jangkauan distribusi 

terhambat karena kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi 

produk pangan halal meningkat. Hal tersebut membuktikan 

bahwa konsumen sudah mulai peduli terhadap produk pangan 

yang dikonsumsi. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan 

baru yaitu PP RI  Nomor 31  Tahun  2019 tentang peraturan 

pelaksanaan UU RI nomor 33 Tahun 2014 jaminan produk halal 

yang mewajibkan  semua  produk  harus tersertifikasi oleh 

lembaga yang berwenang. Faktanya produsen UKM keripik 

tempe masih enggan untuk melakukan proses penagajuan 

sertifikasi halal pada produknya, karena mereka menganggap 

semua bahan yang digunakan dalam produksi sudah terjamin 

kehalalannya. 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden berfungsi untuk 

mengetahui karakteristik responden secara umum, pada 

penelitian ini ditinjau karakteristik produsen berdasar jenis 

kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Penelitian ini dilakukan 

dengan penyebaran kuesioner kepada 40 responden di Sentra 

Industri Keripik Tempe Sanan. Responden dalam penelitian ini 

merupakan produsen UKM keripik tempe di Sanan 

memproduksi keripik tempe sendiri. Karakteristik responden 

penelitian berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan 

terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.1. Identitas responden 

penelitian secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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Tabel 4.1 Identitas Responden 

No Karakteristik 
Responden 

Kelompok Jumlah Presentase 
(%) 

1 Jenis Kelamin a. Laki-laki 
b. Perempuan 

20 
20 

50 
50 

2 Usia a. 21-30 Tahun 
b. 31-40 Tahun 
c. 41-50 Tahun 
d. > 50 Tahun 

1 
7 
22 
10 

2,5 
17,5 
55 
25 

3 Pendidikan 
Terakhir 

a. SMA/Sederajat 
b. Diploma (D3) 
c. Sarjana (S1) 

35 
1 
4 

87,5 
2,5 
10 

Sumber: Data Primer (2019) 

 Responden yang meliputi produsen tidak didominasi 

oleh laki-laki atau perempuan, karena jumlah jenis kelamin 

responden sama sebanyak 20 orang dengan presentase 50%. 

Hal ini karena produsen laki-laki maupun perempuan dianggap 

memiliki peran yang sama dalam mengelola usaha keripik 

tempe. Menurut Gupta et al (2019), menjadi seorang produsen 

saat ini bukan hanya menjadi pilihan laki-laki, namun 

perempuan juga banyak memilih peran ini. Terdapat alasan 

berwirausaha menjadi pilihan pekerjaan bagi perempuan, 

diantaranya adalah alasan membantu perekonomian keluarga, 

mengaplikasikan ilmu yang didapat dari pendidikannya ataupun 

bentuk aktualisasi dirinya. Bagi perempuan, bentuk badan 

usaha yang paling mudah dipelajari adalah UKM. Seorang 

produsen baik laki-laki atau perempuan, dituntut memiliki 

karakter yang sangat kuat. Karakteristik itu diantaranya adalah 

gigih (tidak mudah menyerah), ulet, inovatif dan kreatif, optimis 

dan penyuka tantangan, bertanggung jawab, mampu 

menangkap peluang, orientasi ke masa depan, terampil 

mengorganisir dan sebagainya. 

Rentang usia dari responden paling banyak antara 41-50 

tahun sebanyak 22 orang dengan persentase 55%. Pada 

rentang usia tersebut, seseorang dianggap cukup 
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berpengalaman dan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam 

menjalankan bisnis. Tingginya motivasi kerja produsen mampu 

mengembangkan inovasi baru sehingga profit UKM meningkat. 

Produsen dengan motivasi kerja yang tinggi juga memiliki 

semangat kerja tinggi untuk mencapai keberhasilan usahanya. 

(Laminia dan Muniroh, 2018). 

Pendidikan terakhir dari responden mayoritas lulusan 

SMA sebanyak 35 orang dengan persentase 87,5%. Sebagian 

besar responden tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih 

tinggi karena memilih untuk berwirausaha atau meneruskan 

usaha keluarga. Produsen UKM memiliki motivasi yang tinggi 

dalam berwirausaha karena adanya keinginan untuk 

memperoleh hasil dari usaha yang dijalankan. Mendapat 

penghormatan yang lebih besar dari orang lain karena 

berwirausaha dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang 

di lingkungan sekitarnya (Sugiyono, 2009). 

Identifikasi responden lanjutan dilakukan untuk 

mengetahui profil UKM keripik tempe Sanan, Malang. Profil 

UKM meliputi nama UKM, alamat, jumlah produksi, 

penghasilan/bulan, dan tahun berdiri. Identitas profil UKM 

secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

4.3 Identifikasi Tanggapan Responden 

Identifikasi tanggapan responden berfungsi untuk 

memaparkan pendapat produsen UKM terhadap pentingnya 

sertifikasi halal. Responden memberikan tanggapan melalui 

jawaban tidak setuju hingga sangat setuju (skala likert 1–5) 

pada kuesioner sehingga dapat dilihat seberapa besar tingkat 

kesetujuan responden terhadap isi kuesioner. Menurut hasil 

penyebaran kuesioner, tanggapan responden yang diperoleh 

dari variabel yang terdiri atas kesadaran produsen, prosedur 

sertifikasi halal, biaya sertifikasi halal, regulasi sertifikasi halal, 

permintaan konsumen, dan pengajuan sertifikasi halal dapat 
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dilihat pada Tabel 4.2. Hasil data skor kuesioner pada penelitian 

ini dapat dilihat pada Lampiran 5. Pada hasil penelitian yang 

diperoleh rata-rata nilai mean di atas 3 pada setiap variabel. 

Apabila nilai mean sudah berada di atas nilai 3 atau di atas nilai 

tengah dalam skala 1 sampai 5, maka dapat diartikan bahwa 

aplikasi telah sesuai dan mudah dikenali (Munaiseche, 2012). 

Hasil deskripsi ini akan memberikan gambaran terkait kondisi 

empiris dalam penerapan setiap variabel penelitian oleh UKM. 

Hal ini juga dijelaskan bahwa kriteria untuk menentukan 

tanggapan responden dalam skala 1 sampai 5 terhadap 

jawaban pertanyaan menggunakan rumus (Jonathan, 2014) : 

Interval kelas = 
nilai tertinggi−nilai terendah

banyak kelas interval
……………..(20) 

 Interval kelas = 
5−1

5
 = 0,8 

Berdasar rumus diatas, maka interval kelas yang diambil 

sebesar 0,8 sehingga dapat ditemukan kriteria tanggapan 

responden sebagai berikut: 

1. Nilai mean 1 -1,8  = sangat tidak sesuai 

2. Nilai mean 1,8 -2,6  = tidak sesuai 

3. Nilai mean 2,6 -3,4  = cukup sesuai 

4. Nilai mean 3,4 -4,2  = sesuai 

5. Nilai mean 4,2 -5  = sangat sesuai 

 

Berdasar tabel 4.2 dapat diketahui nilai mean pada masing-

masing variabel dan indikator. Variabel kesadaran produsen 

menjelaskan seberapa jauh pemahaman produsen dan 

informasi yang ada untuk menyadari pentingnya sertifikat halal 

bagi UKM keripik tempe. Indikator yang membentuk kesadaran 

produsen ada dua yaitu pemahaman konsep halal dan informasi 

sertifikasi halal. Pada variabel kesadaran produsen (X1) nilai 

mean sebesar 3,938 dan seluruh indikator memiliki nilai mean 

diatas 3. Hal ini menunjukkan secara umum penilaian 

responden terhadap kedua indikator pada variabel sudah 
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Tabel 4.2 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian 

Variabel dan Indikator 
Respon (%) 

Mean 
1 2 3 4 5 

X1 Kesadaran 
Produsen 

     3,938 

X11 Pemahaman 
Konsep Halal 

- 2,5 17,5 50 30 4,075* 

X12 Informasi Sertifikasi 
Halal 

- 10 32,5 25 32,5 3,800 

X2 Prosedur 
Sertifikasi Halal 

     3,508 

X21 Sosialisasi Prosedur 
Sertifikasi 

- 25 25 32,5 17,5 3,425 

X22 Panduan 
Profesional 

- 15 22,5 32,5 30 3,775* 

X23 Kerumitan Proses 
Pengajuan 

5 30 10 37,5 17,5 3,325 

X3 Biaya Sertifikasi 
Halal 

     3,313 

X31 Keterjangkauan 
Biaya Sertifikasi 

7,5 12,5 35 27,5 17,5 3,350* 

X32 Komponen Biaya 
Sertifikasi 

10 32,5 37,5 10 25 3,275 

X4 Regulasi Sertifikasi 
Halal 

     3,633 

X41 Kewajiban 
Menerapkan UU 

- 12,5 35 35 17,5 3,575 

X42 Dukungan 
Pemerintah 

- 12,5 40 32,5 15 3,500 

X43 Kerja sama 
Pemerintah dan 
Lembaga Sertifikasi 

- 5 40 22,5 32,5 3,825* 

X5 Permintaan 
Konsumen 

     3,438 

X51 Pertanyaan 
Sertifikasi Halal 
Produk 

- 32,5 20 15 32,5 3,475* 

X52 Keberadaan Logo 
Halal 

- 35 20 15 30 3,400 

Y Pengajuan 
Sertifikasi Halal 

     3,938 

Y1 Jaminan Kehalalan - - 32,5 47,5 20 3,875 
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Proses Produksi 
Y2 Manfaat Sertifikasi 

Halal 
- - 30 40 30 4,000* 

Sumber: Data Primer (2019) 
Keterangan: (*) Nilai terbesar 

 

sesuai. Indikator pemahaman konsep halal (X11) memiliki nilai 

mean tertinggi sebesar 4,075 menunjukkan secara umum 

responden menyetujui indikator ini sebagai indikator yang paling 

mempengaruhi kesadaran produsen mengajukan sertifikasi 

halal. Berdasar wawancara kepada produsen UKM keripik 

tempe, mereka memahami konsep halal namun berkaitan 

dengan permasalahan pemahaman produsen tentang sertifikasi 

halal MUI. Produsen UKM mengakui masih perlu edukasi 

tentang halal food karena produsen menganggap semua bahan 

yang digunakan dalam produksi sudah terjamin kehalalannya, 

sehingga menghambat niat produsen mengajukan sertifikasi 

halal. Menurut Huda (2012), berkaitan dengan pemahaman 

produsen tentang konsep halal perlu digali terlebih dahulu 

tentang pemahaman mereka terhadap kehalalan bahan 

makanan. Kriteria yang dijadikan acuan untuk mendapat 

informasi kehalalan produk makanan adalah kemampuan 

produsen menjelaskan tentang konsep halal. 

Variabel prosedur sertifikasi halal menjelaskan perspektif 

produsen terhadap prosedur yang harus diikuti dalam 

mengajukan sertifikasi halal bagi UKM keripik tempe. Indikator 

yang membentuk prosedur sertifikasi halal ada tiga yaitu 

sosialisasi prosedur sertifikasi, panduan profesional dan 

kerumitan proses pengajuan. Pada prosedur sertifikasi halal (X2) 

nilai mean sebesar 3,508 dan seluruh indikator memiliki nilai 

mean di atas 3. Hal ini menunjukkan secara umum penilaian 

responden terhadap ketiga indikator pada variabel sudah 

sesuai. Indikator panduan profesional (X22) memiliki nilai mean 

tertinggi sebesar 3,775 menunjukkan secara umum responden 
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menyetujui indikator ini sebagai indikator yang paling 

mempengaruhi prosedur sertifikasi halal pada proses pengajuan 

sertifikasi halal. Berdasar wawancara kepada produsen UKM 

keripik tempe, mereka mengakui minimnya informasi terkait 

panduan yang harus dilakukan dalam mengajukan sertifikasi 

halal. Rendahnya informasi membuat tidak banyak produsen 

mengajukan produknya untuk mendapat sertifikasi halal. 

Menurut Abu (2015), produsen UKM membutuhkan panduan 

yang jelas dan praktis dari lembaga profesional agar mudah 

dipahami sehingga meningkatkan informasi produsen terkait 

tata cara yang harus dilakukan dan manfaat mengajukan 

sertifikasi halal. 

Variabel biaya sertifikasi halal menjelaskan perspektif 

produsen terhadap biaya pengajuan sertifikasi halal bagi UKM 

keripik tempe. Indikator yang membentuk biaya sertifikasi halal 

ada dua yaitu keterjangkauan biaya sertifikasi dan komponen 

biaya sertifikasi. Pada variabel biaya sertifikasi halal (X3) nilai 

mean sebesar 3,313 dan seluruh indikator memiliki nilai mean di 

atas 3. Hal ini menunjukkan secara umum penilaian responden 

terhadap kedua indikator pada variabel sudah cukup sesuai. 

Indikator keterjangkauan biaya sertifikasi (X31) memiliki nilai 

mean tertinggi sebesar 3,350 menunjukkan secara umum 

responden menyetujui indikator ini sebagai indikator yang paling 

mempengaruhi biaya sertifikasi halal dalam mengajukan 

sertifikasi halal. Berdasar wawancara kepada produsen UKM 

keripik tempe, sebagian produsen mengakui mampu 

menjangkau biaya sertifikasi halal karena dirasa saat ini 

biayanya murah, namun terdapat biaya yang memberatkan 

produsen yaitu biaya audit untuk mendatangkan auditor. 

Menurut Afroniyati (2014), dibandingkan negara lain, biaya yang 

dikeluarkan untuk sertifikasi halal di Indonesia termurah di 

dunia. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi produk 

halal mempertimbangkan prinsip keterjangkauan biaya, 
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sehingga tak menghambat keberlangsungan usaha, terutama 

bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Variabel regulasi sertifikasi halal menjelaskan perspektif 

produsen terhadap peran pemerintah mengenai status sertifikasi 

halal bagi UKM keripik tempe. Indikator yang membentuk 

regulasi sertifikasi halal ada tiga yaitu kewajiban menerapkan 

UU, dukungan pemerintah, dan kerja sama pemerintah dan 

lembaga sertifikasi. Pada regulasi sertifikasi halal (X4) nilai mean 

sebesar 3,633 dan seluruh indikator memiliki nilai mean di atas 

3. Hal ini menunjukkan secara umum penilaian responden 

terhadap ketiga indikator pada variabel sudah sesuai. Indikator 

kerja sama pemerintah dan lembaga sertifikasi (X43) memiliki 

nilai mean tertinggi sebesar 3,825 menunjukkan secara umum 

responden menyetujui indikator ini sebagai indikator yang paling 

mempengaruhi regulasi sertifikasi halal dalam mengajukan 

sertifikasi halal. Saat ini, pemerintah memiliki peraturan baru 

yaitu PP RI  Nomor 31  Tahun  2019 tentang peraturan 

pelaksanaan UU RI nomor 33 Tahun 2014 jaminan produk halal 

yang mewajibkan  semua  produk  harus tersertifikasi oleh 

lembaga berwenang. Adanya kebijakan tersebut, pemerintah 

menegaskan bahwa seluruh UKM makanan dan minuman untuk 

memiliki sertifikat halal mulai 17 Oktober 2019. Menurut Anwar 

(2016), pemerintah secara perlahan telah melakukan beberapa 

inisiatif untuk menguatkan produk bersertifikasi halal. Seperti 

halnya yang dilakukan LPPOM MUI Jawa Timur menggratiskan 

sertifikasi halal bagi peserta Usaha Kecil Menengah (UKM). 

Variabel permintaan konsumen menjelaskan kesadaran 

konsumen dalam mengonsumsi produk halal mendorong niat 

produsen UKM keripik tempe mengajukan sertifikasi halal. 

Indikator yang membentuk permintaan konsumen ada dua yaitu 

pertanyaan sertifikasi halal produk dan keberadaan logo halal. 

Pada variabel permintaan konsumen (X5) nilai mean sebesar 

3,438 dan seluruh indikator memiliki nilai mean diatas 3. Hal ini 
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menunjukkan secara umum penilaian responden terhadap 

kedua indikator pada variabel sudah sesuai. Indikator 

pertanyaan sertifikasi halal produk (X51) memiliki nilai mean 

tertinggi sebesar 3,475 menunjukkan secara umum responden 

menyetujui indikator ini sebagai indikator yang paling 

mempengaruhi permintaan konsumen dalam mengajukan 

sertifikasi halal. Berdasar wawancara kepada produsen UKM 

keripik tempe, beberapa produsen mengungkapkan terdapat 

sebagian konsumen yang menanyakan adanya sertifikasi halal 

pada produk yang dipasarkan. Konsumen menganggap bahwa 

keripik tempe merupakan produk pangan berbahan nabati yang 

sudah terjamin kehalalannya. Hal tersebut membuktikan hanya 

sebagian konsumen yang mulai peduli terhadap produk halal 

yang dikonsumsi. 

Variabel pengajuan sertifikasi halal menjelaskan 

perspektif produsen terhadap manfaat yang diterima produsen 

mengajukan sertifikasi halal bagi UKM keripik tempe. Indikator 

yang membentuk pengajuan sertifikasi halal ada dua yaitu 

jaminan kehalalan proses produksi dan manfaat sertifikasi halal. 

Pada variabel pengajuan sertifikasi halal (Y) nilai mean sebesar 

3,938 dan seluruh indikator memiliki nilai mean di atas 3. Hal ini 

menunjukkan secara umum penilaian responden terhadap 

kedua indikator pada variabel sudah sesuai. Indikator manfaat 

sertifikasi halal (Y2) memiliki nilai mean tertinggi sebesar 4,000 

menunjukkan secara umum responden menyetujui indikator ini 

sebagai indikator yang paling mempengaruhi pengajuan 

sertifikasi halal. Berdasar wawancara kepada produsen UKM 

keripik tempe, sebagian produsen setuju bahwa dengan 

mengajukan sertifikasi halal dapat menjamin produk keripik 

tempe tidak hanya bebas dari haram tetapi juga terjaga 

keamanan pangannya, baik secara fasilitas produksi maupun 

pada kandungan bahan. Manfaat lain bagi pelaku usaha adalah 

dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap 
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produknya dan mampu bersaing dipasar yang lebih luas. 

Menurut Hidayat dan Mustolih (2015), sertifikasi halal pada 

produk pangan memiliki fungsi dan manfaat yang sangat 

menentukan bukan saja dari sisi konsumen tetapi juga dari 

perspektif produsen. Konsumen membutuhkan produk pangan 

aman dikonsumsi, bebas penyakit, bergizi dan sehat, tidak 

tercampur dengan bahan-bahan non halal. Dari sisi produsen, 

mereka membutuhkan konsumen yang loyal sebagai target 

pemasaran produk yang dihasilkan. Pemikiran tersebut 

harusnya mampu meningkatkan perspektif produsen sehingga 

tidak perlu meragukan manfaat dari sertifikasi halal dan segera 

melakukan proses pengajuan sertifikasi halal. 

 

4.4 Hasil Uji Instrumen 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian untuk 

mengetahui sejauh mana sebuah kuesioner sebagai instrumen 

penelitian mampu mengukur apa yang ingin diukur (valid) dan 

sampai sejauh mana hasil dari pengukuran tersebut relatif 

konsisten (reliable). Pengukuran tersebut dilakukan agar 

pengujian hipotesis penelitian dapat mengenai sasarannya. Uji 

validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap 40 responden 

dengan menggunakan software SPSS 16.0. 

4.4.1 Uji Validitas 

Validitas diukur melalui nilai Pearson Correlation dari 

setiap indikator dari hasil output. Nilai pada Pearson Correlation 

memiliki tanda bintang dua (**) atau disebut 2-tailed. Two tailed 

atau 2-tailed diartikan sebagai pengujian dua arah dan 

digunakan untuk hipotesis yang belum jelas arahnya (positif 

atau negatif). Arah hipotesis pada penelitian ini belum diketahui, 

maka penelitian ini menggunakan pengujian dua arah (two 

tailed). Hasil uji akan dinyatakan valid apabila nilai rHitung ≥ 

rTabel, item dinyatakan tidak valid apabila rHitung < rTabel. Item 

yang dinyatakan tidak valid maka perlu diperbaiki atau di drop 
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dari instrument penelitian (Gunawan, 2018). Hasil uji validitas 

menggunakan software SPSS 16.0 dapat dilihat pada Lampiran 

6. Ringkasan dari uji validitas data pada masing-masing variabel 

dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator rhitung rtabel Ket. 

Kesadaran Produsen (X1) X11 
X12 

0,902 
0,946 

0,320 
0,320 

Valid 
Valid 

Prosedur Sertifikasi Halal 
(X2) 

X21 
X22 

X23 

0,930 
0,904 
0,906 

0,320 
0,320 
0,320 

Valid 
Valid 
Valid 

Biaya Sertifikasi Halal (X3) X31 
X32 

0,911 
0,905 

0,320 
0,320 

Valid 
Valid 

Regulasi Sertifikasi Halal 
(X4) 

X41 
X42 
X43 

0,960 
0,940 
0,943 

0,320 
0,320 
0,320 

Valid 
Valid 
Valid 

Permintaan Konsumen (X5) X51 
X52 

0,978 
0,978 

0,320 
0,320 

Valid 
Valid 

Pengajuan Sertifikasi Halal 
(Y) 

Y11 
Y12 

0,895 
0,912 

0,320 
0,320 

Valid 
Valid 

Sumber: Data Primer (2019) 

Pada hasil uji validitas untuk masing-masing variabel 

dapat diketahui bahwa seluruh nilai indikator memiliki nilai rhitung> 

rtabel. Nilai rTabel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 

0,320 (α= 0,05, df= n-2). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh 

butir pertanyaan pada kuesioner tersebut valid. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat 

konsistensi instrumen penelitian. Metode uji reliabilitas diukur 

dengan uji statistik nilai Cronbach Alpha () > 0,6. Pengujian 

reliabilitas hanya dilakukan pada item pernyataan yang telah 
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dinyatakan valid pada uji validitas (Nisfiannoor, 2009). 

Ringkasan dari uji reliabilitas data pada masing-masing variabel 

dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Indikator Keterangan 

Kesadaran Produsen (X1) 0,812 Reliabel 
Prosedur Sertifikasi Halal (X2) 0,897 Reliabel  
Biaya Sertifikasi Halal (X3) 0,787 Reliabel 
Regulasi Sertifikasi Halal (X4) 0,943 Reliabel 
Permintaan Konsumen (X5) 0,954 Reliabel 
Pengajuan Sertifikasi Halal (Y) 0,774 Reliabel 

Sumber: Data Primer (2019) 

Pada hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai 

Cronbach Alpha masing-masing variabel sudah melebihi 0,6 

sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan instrumen 

dianggap reliabel. Instrumen yang memenuhi persyaratan 

reliabilitas berarti menghasilkan ukuran yang konsisten 

walaupun diukur secara berkali-kali. Hasil uji reliabilitas pada 

masing-masing variabel menggunakan software SPSS 16.0 

dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 

4.5 Hasil Analisis Data menggunakan Partial Least Square 

(PLS) 

Setelah dilakukan uji instrumen data pada kuesioner 

menggunakan SPSS, tahap selanjutnya menganalisis data 

dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan 

software smartPLS. Tujuan analisis untuk menguji hubungan 

prediktif antar konstruk dengan melihat apakah ada hubungan 

antar konstruk tersebut. Adapun tahapan analisis metode Partial 

Least Square (PLS) adalah sebagai berikut. 
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4.5.1 Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Perancangan model struktural (inner model) dalam 

penelitian ini adalah menguji hubungan antara variabel-variabel 

eksogen (X) terhadap variabel endogen (Y). Terdapat 5 variabel 

X dalam penelitian ini yaitu kesadaran produsen, prosedur 

sertifikasi halal, biaya sertifikasi halal, regulasi sertifikasi halal, 

permintaan konsumen. Terdapat 1 variabel Y dalam penelitian 

ini yaitu pengajuan sertifikasi halal. Rancangan model struktural 

dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

4.5.2 Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

Perancangan model pengukuran (outer model) dalam 

penelitian ini adalah menguji hubungan antara indikator dengan 

variabel laten. Model indikator dalam penelitian adalah formatif. 

Model formatif merupakan model hubungan sebab akibat yang 

berasal dari indikator menuju ke variabel laten. Hal ini dapat 

terjadi jika suatu variabel laten didefinisikan sebagai kombinasi 

dari indikator-indikatornya. Sesuai dengan penelitian ini, 

masing-masing variabel laten dibentuk oleh indikatornya. Pada 

penelitian ini pemodelan PLS setiap variabel laten memiliki 

indikator yang berbeda, yaitu : 

1. Variabel kesadaran produsen (X1) memiliki 2 indikator, yaitu 

pemahaman konsep halal (X11) dan informasi sertifikasi halal 

(X12). 

2. Variabel prosedur sertifikasi halal (X2) memiliki 3 indikator, 

yaitu sosialisasi prosedur sertifikasi (X21), panduan 

professional (X22), dan kerumitan proses pengajuan (X23). 

3. Variabel biaya sertifikasi halal (X3) memiliki 2 indikator, yaitu 

sosialisasi keterjangkauan biaya sertifikasi (X31) dan 

komponen biaya sertifikasi (X32). 

4. Variabel regulasi sertifikasi halal (X4) memiliki 3 indikator, 

yaitu kewajiban menerapkan UU (X41), dukungan pemerintah 
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(X42) dan kerja sama pemerintah dan lembaga sertifikasi 

(X43) 

5. Variabel permintaan konsumen (X5) memiliki 2 indikator, 

yaitu pertanyaan sertifikasi halal produk (X51) dan 

keberadaan logo halal (X52). 

 

4.5.3 Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Setelah merancang model struktural (inner model) dan 

(outer model), langkah selanjutnya adalah mengkonstruksi 

kedua model dalam sebuah diagram jalur. Diagram jalur 

merupakan sebuah diagram yang menggabungkan inner model 

dan outer model ditunjukkan menggunakan anak panah. 

Konstruksi diagram jalur dengan SmartPLS pada penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

Keterangan : 
X1: Kesadaran Produsen X5: Permintaan Konsumen 
X11: Pemahaman Konsep Halal X51: Pertanyaan Sertifikasi 

Halal Produk 
X12: Informasi Sertifikasi Halal X52: Keberadaan Logo 

Halal 
X2: Prosedur Sertifikasi Halal Y: Pengajuan Sertifikasi 

Halal 
X21: Sosialisasi Prosedur Sertifikasi Y1: Jaminan Kehalalan 

Proses Produksi 
X22: Panduan Profesional Y2: Manfaat Sertifikasi  

Halal 
X23: Kerumitan Proses Pengajuan 
X3: Biaya Sertifikasi Halal  
X31: Keterjangkauan Biaya   
X32: Komponen Biaya Sertifikasi 
X4: Regulasi Sertifikasi Halal 
X41: Kewajiban Menerapkan UU 
X42: Dukungan Pemerintah 
X43: Kerjasama Pemerintah dan 
 Lembaga Sertifikasi 
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Gambar 4.1. Konstruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS 

 

4.5.4 Konversi Diagram Jalur ke Persamaan 

Konversi diagram jalur ke persamaan terdiri dari dua 

jenis yaitu persamaan struktural (inner model) dan persamaan 

pengukuran (outer model). Persamaan struktural merupakan 

persamaan yang menjelaskan hubungan antar variabel laten. 
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Persamaan pengukuran (outer model) merupakan persamaan 

yang menjelaskan hubungan indikator dengan variabel latennya. 

1. Konversi Persamaan Model Struktural (Inner Model) 

Persamaan model struktural dirumuskan untuk 

menyatakan hubungan kausalitas antar variabel yang diteliti. 

Pada konversi persamaan model struktural ini menunjukkan 

hubungan antara variabel laten eksogen (X) dengan variabel 

laten endogen (Y). Berdasar diagram jalur penelitian diatas, 

persamaan model struktural tersebut adalah sebagai berikut : 

Y =   0,276𝑋1  + 0,032𝑋2 + 0,117𝑋3 + 0,815𝑋4 − 0,387𝑋5.....(21) 

Keterangan : 

Y : Pengajuan Sertifikasi Halal 

X1 : Kesadaran Produsen 

X2 : Prosedur Sertifikasi Halal 

X3 : Biaya Sertifikasi Halal 

X4 : Regulasi Sertifikasi Halal 

X5 : Permintaan Konsumen 

  

Persamaan diatas menunjukkan bahwa hubungan 

antara variabel eksogen dan endogen bernilai positif dan 

negatif. Hubungan kesadaran produsen, prosedur sertifikasi 

halal, biaya sertifikasi halal, dan regulasi sertifikasi halal 

terhadap pengajuan sertifikasi halal bernilai positif. Nilai tersebut 

yaitu 0,276; 0,032; 0,117 dan 0,815 artinya kesadaran 

produsen, prosedur sertifikasi halal, biaya sertifikasi halal, dan 

regulasi sertifikasi halal memiliki hubungan searah dengan 

pengajuan sertifikasi halal. Hal tersebut berarti nilai positif 

menunjukkan bahwa kesadaran produsen, prosedur sertifikasi 

halal, biaya sertifikasi halal, dan regulasi sertifikasi bertambah 

maka nilai pengajuan sertifikasi halal juga naik atau sebaliknya. 

Hubungan permintaan konsumen terhadap pengajuan sertifikasi 

halal bernilai negatif yaitu -0,387, artinya permintaan konsumen 

memiliki hubungan berlawanan arah dengan pengajuan 
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sertifikasi halal. Apabila permintaan konsumen bertambah maka 

nilai pengajuan sertifikasi halal menurun dan sebaliknya. 

Menurut produsen, hanya sebagian kecil konsumen yang peduli 

dengan adanya label halal pada keripik tempe. Konsumen 

beranggapan bahwa keripik tempe merupakan produk pangan 

berbahan nabati yang sudah terjamin kehalalannya. Hal ini 

berarti konsumen tidak mendorong produsen dalam upaya 

memperoleh sertifikasi halal. 

 

2. Konversi Persamaan Model Pengukuran (Outer Model) 

Persamaan model pengukuran dirumuskan untuk 

menyatakan hubungan antara indikator dengan variabel 

latennya. Berdasar diagram jalur penelitian diatas, persamaan 

model pengukuran tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Kesadaran Produsen 

Variabel kesadaran produsen (X1) memiliki 2 indikator 

diantaranya pemahaman konsep halal (X11) dan informasi 

sertifikasi halal (X12). Hubungan antara variabel kesadaran 

produsen dengan indikator-indikatornya adalah sebagai berikut : 

𝑋1 =   0,170𝑋11  + 0,872𝑋12..................................................(22) 

 

Masing-masing indikator dalam variabel kesadaran produsen 

memiliki persamaan dengan spesifikasi berikut : 

𝑋11 =   0,170𝜉11  + δ11 ..........................................................(23) 

𝑋12 =   0,872𝜉12  + δ12...........................................................(24) 

  

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa seluruh 

indikator memiliki hubungan positif terhadap variabel kesadaran 

produsen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran produsen 

dibentuk dari indikator pemahaman konsep halal sebesar 0,170 

dan informasi sertifikasi halal sebesar 0,872. Berdasar nilai 

pada masing-masing indikator, indikator yang memiliki nilai 

pengaruh terbesar yaitu indikator informasi sertifikasi halal (X12). 
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Produsen UKM keripik tempe mengakui masih perlu informasi 

dan edukasi terkait kehalalan produk keripik tempe karena 

produsen menganggap semua bahan yang digunakan dalam 

produksi sudah terjamin kehalalannya, sehingga menghambat 

niat produsen mengajukan sertifikasi halal. Menurut Huda 

(2012), terdapat dua faktor yang mempengaruhi kurangnya 

informasi terkait sertifikasi halal, faktor internal dari produsen 

sendiri dalam upaya menggali informasi tentang sertifikasi halal. 

Kedua, faktor eksternal kurangnya informasi dan edukasi para 

produsen UKM meliputi sosialisasi oleh lembaga terkait. 

Kurangnya informasi tersebut menjadi masalah yang penting 

sebagai faktor penghambat upaya dalam mengajukan sertifikasi 

halal. 

b. Variabel Prosedur Sertifikasi Halal 

Variabel prosedur sertifikasi halal (X3) memiliki 3 indikator 

diantaranya sosialiasi prosedur sertifikasi halal (X31), panduan 

profesional (X32), dan kerumitan proses pengajuan  (X33). 

Hubungan antara variabel prosedur sertifikasi halal dengan 

indikator-indikatornya adalah sebagai berikut : 

𝑋2 =   0,144𝑋21  + 0,666𝑋22 + 0,270𝑋23................................(25) 

 

Masing-masing indikator dalam variabel prosedur sertifikasi 

halal memiliki persamaan dengan spesifikasi berikut : 

𝑋21 =   0,144𝜉21  + δ21 ..........................................................(26) 

𝑋22 =     0,666𝜉22  + δ22.........................................................(27) 

𝑋23 =     0,270𝜉23  + δ23.........................................................(28) 

 

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa seluruh 

indikator memiliki hubungan positif terhadap variabel prosedur 

sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur sertifikasi 

halal dibentuk dari indikator sosialisasi prosedur sertifikasi halal 

sebesar 0,144, panduan profesional sebesar 0,666 dan 

kerumitan proses pengajuan sebesar 0,270. Berdasar nilai pada 
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masing-masing indikator, indikator yang memiliki nilai pengaruh 

terbesar yaitu indikator panduan profesional (X22). Hal ini 

menunjukkan bahwa panduan profesional merupakan faktor 

terbesar yang mempengaruhi perspektif produsen terhadap 

prosedur sertifikasi halal. Produsen UKM keripik tempe 

mengakui masih membutuhkan panduan yang mudah dan 

praktis untuk dipahami terkait tata cara yang harus dilakukan 

dalam mengajukan sertifikasi halal. Menurut Abu (2015), 

produsen UKM membutuhkan panduan yang jelas dan praktis 

dari lembaga profesional agar mudah dipahami dan mampu 

meningkatkan perspektif produsen terkait manfaat mengajukan 

sertifikasi halal. 

c. Variabel Biaya Sertifikasi Halal 

Variabel biaya sertifikasi halal (X3) memiliki 2 indikator 

diantaranya keterjangkauan biaya sertifikasi (X31) dan 

komponen biaya sertifikasi (X32). Hubungan antara variabel 

biaya sertifikasi halal dengan indikator-indikatornya adalah 

sebagai berikut : 

𝑋3 =   0,806𝑋31  + 0,266𝑋32..................................................(29) 

 

Masing-masing indikator dalam variabel biaya sertifikasi 

halalmemiliki persamaan dengan spesifikasi berikut : 

𝑋31 =   0,806𝜉31  + δ31 .........................................................(30) 

𝑋32 =   0,266𝜉32  + δ32..........................................................(31) 

 

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa seluruh 

indikator memiliki hubungan positif terhadap variabel biaya 

sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa biaya sertifikasi 

halal dibentuk dari indikator keterjangkauan biaya sertifikasi 

sebesar 0,806, dan komponen biaya sertifikasi sebesar 0,266. 

Nilai positif menunjukkan hubungan yang searah dimana 

semakin banyak produsen UKM keripik tempe yang mampu 

menjangkau komponen biaya sertifikasi halal maka semakin 
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banyak produsen yang mengajukan sertifikasi halal. Indikator 

yang paling berpengaruh adalah indikator keterjangkauan biaya 

sertifikasi (X31). Berdasar wawancara dengan produsen UKM 

keripik tempe, keterjangkauan biaya sertifikasi menjadi 

pertimbangan produsen karena dirasa saat ini biaya dalam 

mengajukan sertifikasi halal murah, namun terdapat biaya yang 

memberatkan produsen yaitu biaya audit untuk mendatangkan 

auditor. 

d. Variabel Regulasi Sertifikasi Halal 

Variabel regulasi sertifikasi halal (X4) memiliki 3 indikator 

diantaranya kewajiban menerapkan UU (X41), dukungan 

pemerintah (X42), dan kerja sama pemerintah dan lembaga 

sertifikasi (X43). Hubungan antara variabel regulasi sertifikasi 

halal dengan indikator-indikatornya adalah sebagai berikut : 

𝑋4 =   0,383𝑋41  + 0,434𝑋42 + 0,235𝑋43...............................(32) 

 

Masing-masing indikator dalam variabel regulasi sertifikasi halal 

memiliki persamaan dengan spesifikasi berikut : 

𝑋41 =   0,383𝜉41  + δ41..........................................................(33) 

𝑋42 =    0,434𝜉42  + δ42.........................................................(34) 

𝑋43 =    0,235𝜉43  + δ43.........................................................(35) 

 

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa seluruh 

indikator memiliki hubungan positif terhadap variabel regulasi 

sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi sertifikasi 

halal memiliki hubungan searah dengan indikator kebijakan 

pemerintah sebesar 0,383, dukungan pemerintah sebesar 

0,434, dan kerja sama pemerintah dan lembaga sertifikasi 

sebesar 0,235. Indikator yang paling berpengaruh adalah 

indikator dukungan pemerintah (X42). Dukungan pemerintah 

menjadi hal yang dibutuhkan produsen UKM keripik tempe 

sehingga niat untuk mengajukan sertifikasi halal lebih kuat. 

Seperti yang dilakukan LPPOM-MUI Jawa Timur yang 
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menggratiskan sertifikasi halal untuk beberapa UKM (Usaha 

Kecil Menengah) di Kota Malang. Hal ini dapat menumbuhkan 

keinginan produsen untuk mengajukan sertifikasi halal. 

Pemerintah memegang peran penting dalam menguatkan 

kebijakan terhadap keberadaan sertifikasi halal baik pada usaha 

besar, kecil, maupun menengah. Salah satunya dengan 

menegaskan produsen UKM untuk menerapkan UU dan 

kebijakan yang telah dibuat. Tidak hanya menguatkan melalui 

kebijakan, tetapi dukungan dari pemerintah dengan tindakan-

tindakan untuk menyadarkan produsen pentingnya keberadaan 

sertifikasi halal dibutuhkan bagi UKM (Ambali dan Ahmad, 

2014). 

e. Variabel Permintaan Konsumen 

Variabel permintaan konsumen (X5) memiliki 2 indikator 

diantaranya pertanyaan sertifikasi halal produk (X51) dan 

keberadaan logo halal (X52). Hubungan antara variabel 

permintaan konsumen dengan indikator-indikatornya adalah 

sebagai berikut : 

𝑋5 =   0,725𝑋51  + 0,293𝑋52..................................................(36) 

 

Masing-masing indikator dalam variabel regulasi sertifikasi halal 

memiliki persamaan dengan spesifikasi berikut : 

𝑋51 =   0,725𝜉51  + δ51..........................................................(37) 

𝑋52 =    0,293𝜉52  + δ52.........................................................(38) 

 

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa seluruh 

indikator memiliki hubungan positif terhadap variabel permintaan 

konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan konsumen 

memiliki hubungan searah dengan indikator pertanyaan 

sertifikasi halal produk sebesar 0,725 dan keberadaan logo halal 

sebesar 0,293. Indikator yang paling berpengaruh adalah 

indikator pertanyaan sertifikasi halal produk (X51). Produsen 

mengakui bahwa terdapat sebagian kecil konsumen yang mulai 
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peduli dengan produk pangan yang dikonsumsi, sehingga 

mereka menanyakan apakah produk yang dipasarkan sudah 

memiliki sertifikasi halal. 

f. Variabel Pengajuan Sertifikasi Halal 

Variabel pengajuan sertifikasi halal (Y) memiliki 2 indikator 

diantaranya jaminan kehalalan proses produksi (Y1) dan 

manfaat sertifikasi halal (Y2). Hubungan antara variabel 

pengajuan sertifikasi halal dengan indikator-indikatornya adalah 

sebagai berikut : 

𝑌 =   0,906𝑌1  + 0,901 𝑌2.......................................................(39) 

 

Masing-masing indikator dalam variabel pengajuan sertifikasi 

halal memiliki persamaan dengan spesifikasi berikut : 

𝑌1 =   0,906𝜉1  + δ1...............................................................(40) 

𝑌2 =    0,901𝜉2  + δ2..............................................................(41) 

 

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa seluruh 

indikator memiliki hubungan positif terhadap variabel pengajuan 

sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa pengajuan 

sertifikasi halal memiliki hubungan searah dengan indikator 

jaminan kehalalan proses produksi sebesar 0,906 dan manfaat 

sertifikasi halal sebesar 0,901. Indikator yang paling 

berpengaruh yaitu indikator jaminan kehalalan proses produksi 

(Y1). Berdasar perspektif produsen UKM keripik tempe, 

sebagian besar dari mereka menyetujui bahwa dengan 

mengajukan sertifikasi halal dapat memberikan dampak bagi 

usaha mereka untuk jangka panjang. Hal itu dibuktikan dengan 

adanya sertifikasi halal pada produk yang dipasarkan dapat 

menjamin bahwa produk keripik tempe tidak hanya bebas dari 

haram tetapi juga terjaga keamanan pangannya, baik secara 

fasilitas produksi maupun pada kandungan bahan. 
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4.5.5 Hasil Pendugaan Parameter 

Pendugaan parameter dilakukan untuk melihat hubungan 

antar indikator dengan variabel laten. Nilai outer weight dan 

outer loading menunjukkan seberapa besar hubungan antara 

indikator dengan variabelnya. Menurut Santoso (2010), seluruh 

indikator harus memiliki nilai outer weight dan outer loading > 

0,5. Hal ini juga dibuktikan dengan membandingkan nilai t-

Statistik setiap indikator yang lebih besar dari nilai t-Tabel 

(2,032). Hasil yang signifikan menunjukkan adanya hubungan 

antara indikator dengan variabel laten. Hasil analisis pendugaan 

parameter yang telah dilakukan dalam penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. 

Berdasar Tabel 4.5 diketahui bahwa beberapa indikator 

memiliki nilai outer weight dan outer loading lebih besar dari 0,5 

berarti indikator tersebut berpengaruh signifikan terhadap 

masing-masing variabelnya. Indikator yang tidak memenuhi 

syarat dengan nilai outer weight kurang dari 0,5 yaitu 

pemahaman konsep halal (X11), sosialisasi prosedur sertifikasi 

(X21), kerumitan proses pengajuan (X23), komponen biaya 

sertifikasi (X32), kewajiban menerapkan UU (X41), dukungan 

pemerintah (X42), kerjasama pemerintah dan lembaga sertifikasi 

(X43), dan keberadaan logo halal (X52). Delapan indikator 

tersebut tidak dihilangkan dari model karena konstruk indikator 

bersifat formatif, sehingga tetap dipertahankan. Melalui nilai 

outer weight dan outer loading, diketahui bahwa indikator 

informasi sertifikasi halal (X12) adalah indikator yang memiliki 

nilai paling tinggi terhadap variabel kesadaran produsen (X1). 

Hal tersebut menunjukkan diantara indikator lainnya, indikator 

informasi sertifikasi halal (X12) memiliki pengaruh paling besar. 

Berdasar wawancara dengan produsen UKM keripik tempe, 

mereka mengakui masih perlu informasi dan edukasi terkait 

kehalalan produk keripik tempe karena produsen menganggap 

semua bahan yang digunakan dalam produksi sudah terjamin 
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kehalalannya, sehingga menghambat niat produsen 

mengajukan sertifikasi halal. Kesadaran produsen terhadap 

urgensitas ataupun manfaat sertifikasi halal pada industri kecil 

menjadi faktor yang berpangaruh dalam mengajukan sertifikasi 

halal (Marzuki dkk, 2012). 

Pada variabel prosedur sertifikasi halal (X2), indikator 

panduan profesional (X22) memiliki nilai outer weight tertinggi, 

sehingga memiliki pengaruh paling besar. Berdasar wawancara 

dengan beberapa produsen UKM keripik tempe, mereka 

mengakui masih belum memahami tatacara pengajuan 

sertifikasi halal dan dokumen yang harus dilengkapi. Masalah 

tersebut karena kurang sosialisasi dan panduan dari lembaga 

terkait.  

 

Tabel 4.5. Pendugaan Parameter 

Variabel 
Indikator 

Outer 
Weight 

Outer 
Loading 

Mean 

Kesadaran 
Produsen (X1) 

X11 

X12 

 0,170 
0,872* 

 - 
- 
 

4,075* 
3,800 

Prosedur Sertifikasi 
Halal (X2) 

X21 

X22 

X23 

0,144 
0,666* 
0,270 

- 
- 
- 

 3,425 
3,775* 
3,325 

Biaya Sertifikasi 
Halal (X3) 

X31 

X32 

0,806* 
0,206 

- 
- 
 

3,350* 
3,275 

Regulasi Sertifikasi 
Halal (X4) 

X41 

X42 

X43 

0,383 
 0,434* 
0,235 

- 
- 
- 

3,575 
 3,500 
3,825* 

Permintaan 
Konsumen (X5) 

X51 

X52 
0,725* 
0,293 

- 
- 

3,475* 
3,400 

Pengajuan 
Sertifikasi Halal (Y) 

Y1 

Y2 

- 
- 

0,906* 
 0,901 

3,875 
4,000* 

Sumber: Data Primer (2019) 
Keterangan: * Nilai terbesar  
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Pada variabel biaya sertifikasi halal (X3), indikator 

keterjangkauan biaya sertifikasi (X31) memiliki nilai outer weight 

tertinggi, sehingga memiliki pengaruh paling besar. Beberapa 

UKM yang telah diwawancarai memiliki omset fluktuatif setiap 

bulan sehingga alokasi dana untuk mengurus sertifikasi menjadi 

pertimbangan bagi produsen. Biaya sertifikasi halal untuk 

industri kecil dan menengah sebesar Rp. 800.000 hingga Rp 

3.000.000. Besaran biaya ini dipengaruhi dari skala usaha, 

jumlah produk, jumlah hari audit, dan Halal Critical Point (HCP). 

Saat ini, keterjangkauan biaya sertifikasi dirasa masih dalam 

kategori murah, namun terdapat komponen biaya yang 

memberatkan produsen seperti biaya audit untuk mendatangkan 

auditor (Hidayat, 2018). 

Pada variabel regulasi sertifikasi halal (X4), indikator 

dukungan pemerintah (X42) memiliki nilai outer weight tertinggi, 

sehingga memiliki pengaruh paling besar. Dukungan pemerintah 

yang diharapkan oleh produsen UKM dapat berupa sosialisasi 

mengenai pentingnya sertifikasi halal dan menegaskan untuk 

menerapkan UU yang telah dibuat. Hal tersebut membuat 

produsen merasa mengajukan sertifikasi halal bersifat 

mandatory melalui UU No.33 tentang jaminan produk halal 

harusnya di tahun 2019 seluruh industri makanan-minuman 

wajib bersertifikasi halal (Hasan, 2014). 

Pada variabel permintaan konsumen (X5), indikator 

pertanyaan sertifikasi halal produk (X51) memiliki nilai outer 

weight tertinggi, sehingga memiliki pengaruh paling besar. 

Berdasar wawancara dengan beberapa produsen UKM keripik 

tempe, mereka mengakui terdapat sebagian kecil konsumen 

yang menanyakan apakah produk yang dipasarkan sudah 

memiliki sertifikasi halal. Kesadaran konsumen terkait 

keamanan dan kehalalan produk yang dikonsumsi masih minim. 

Konsumen yang mulai peduli dengan produk pangan yang 
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dikonsumsi, akan menanyakan apakah produk yang dipasarkan 

sudah memiliki sertifikasi halal.  

Pada variabel pengajuan sertifikasi halal (Y), indikator 

jaminan kehalalan proses produksi (Y11) memiliki nilai outer 

loading tertinggi, sehingga memiliki pengaruh paling besar. Hal 

itu dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal pada produk yang 

dipasarkan dapat menjamin bahwa produk tidak hanya bebas 

dari haram, tetapi juga terjaga keamanan pangannya dan 

mampu meningkatkan citra UKM dalam jangka panjang. 

Keberadaan sertifikasi halal memiliki manfaat bagi konsumen 

maupun produsen karena sertifikat halal dapat menjadi bentuk 

amanah atau tanggung jawab produsen terhadap konsumen 

untuk memproduksi makanan yang halal (Waskito, 2015). 

4.5.6 Hasil Evaluasi Kriteria Goodness Of Fit 

4.5.6.1 Hasil Evaluasi Kriteria Goodness Of Fit Outer Model 

Evaluasi Goodness of Fit Outer Model menggunakan 

indikator reflektif dievaluasi dengan convergent validity, 

discriminant validity, dan composite reliability. Pada penelitian 

ini, variabel yang bersifat reflektif adalah variabel dependent (Y) 

atau variabel laten endogen dengan indikator Y1 dan Y2. Hasil 

evalusi convergent validity, discriminant validity, dan composite 

reliability adalah sebagai berikut : 

a) Convergent Validity 

Convergent validity berkaitan dengan prinsip bahwa 

pengukuran yang dilakukan pada sebuah konstruk harus 

berkorelasi tinggi. Dua atau beberapa instrumen yang mengukur 

sebuah konstruk akan memiliki skor convergent validity tinggi 

karena adanya hubungan yang erat secara teoritis. Menurut 

Raykof (2011), pengujian convergent validity digunakan untuk 

mengetahui validitas setiap indikator penelitian dengan melihat 

skor loading factor dari indikator yang mengukur konstruk 
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tersebut, nilai diatas 0,5 dianggap cukup untuk memenuhi 

kriteria indikator yang baik. Hasil output korelasi antar indikator 

dengan konstruk variabel Y dapat dilihat pada Tabel 4.6. Output 

PLS convergent validity hasil pengolahan dapat dilihat pada 

Lampiran 8. 

 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Convergent Validity 

Variabel Indikator 
Loading 
Factor 

Syarat 
Keterangan 

Pengajuan 
Sertifikasi Halal 

(Y) 

Y1 

Y2 
0,906 
0,901 

0,5 

0,5 

Valid 
Valid 

Sumber: Data Primer (2019) 

Berdasar tabel di atas, diketahui bahwa nilai loading 

factor indikator model pengukuran bersifat reflektif untuk 

variabel Y telah memenuhi convergent validity karena nilai 

loading factor di atas 0,5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

model pengukuran untuk variabel Y telah memenuhi syarat 

convergent validity sehingga indikator memiliki nilai korelasi 

yang tinggi dengan variabel latennya dan indikator memiliki 

kemampuan untuk mengukur variabel laten yang seharusnya 

diukur. Berdasar pendapat produsen UKM keripik tempe 

terhadap isi kuesioner untuk variabel pengajuan sertifikasi halal 

(Y) menunjukkan kesetujuan terhadap indikator jaminan 

kehalalan proses produksi (Y1) dan manfaat sertifikasi halal (Y2). 

Hal ini menunjukkan indikator jaminan kehalalan proses 

produksi dan manfaat sertifikasi halal memiliki nilai korelasi yang 

tinggi dengan variabel latennya yaitu pengajuan sertifikasi halal. 

b) Discriminant Validity 

Discriminant validity ditunjukkan oleh nilai cross loading 

dengan variabel latennya harus lebih besar dibandingkan 

dengan korelasi terhadap variabel laten yang lain. 

Discriminant validity berkaitan dengan pengukuran pada 

konstruk yang berbeda tidak akan memiliki skor korelasi yang 
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tinggi (Tajuddin, 2015). Hasil cross loading dapat dilihat pada 

Tabel 4.7. Output PLS discriminant validity hasil pengolahan 

dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Berdasar Tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa semua 

indikator dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria 

discriminant validity, karena nilai cross loading indikator 

terhadap konstruknya lebih besar dari nilai cross loading 

indikator terhadap konstruk lainnya.  Oleh karena itu, indikator 

tersebut dapat menjelaskan variabel latennya dengan baik dan 

tidak mengukur variabel laten lain yang tidak berkorelasi dengan 

indikator tersebut. Hal ini berarti indikator jaminan kehalalan 

proses produksi dan manfaat sertifikasi halal dapat menjelaskan 

variabel latennya (pengajuan sertifikasi halal) dengan baik. 

 

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Discriminant Validity 

 X1 X2 X3 X4 X5 Y 

X11 0,791 0,447 0,578 0,465 0,451 0,527 
X12 0,993 0,707 0,741 0,691 0,726 0,661 
X21 0,668 0,883 0,712 0,796 0,811 0,593 
X22 0,643 0,969 0,738 0,764 0,679 0,650 
X23 0,621 0,842 0,523 0,676 0,716 0,565 
X31 0,690 0,650 0,979 0,662 0,622 0,641 
X32 0,705 0,794 0,790 0,657 0,732 0,517 
X41 0,656 0,782 0,693 0,962 0,684 0,787 
X42 0,667 0,743 0,638 0,957 0,757 0,783 
X43 0,598 0,782 0,710 0,919 0,721 0,751 
X51 0,699 0,745 0,686 0,758 0,993 0,531 
X52 0,691 0,756 0,679 0,717 0,955 0,510 
Y1 0,538 0,710 0,650 0,774 0,516 0,906 
Y2 0,668 0,500 0,532 0,703 0,449 0,901 

Sumber: Data Primer (2019) 
 

c) Composite Reliability 

Composite reliability merupakan uji reliabilitas dalam 

PLS untuk menguji akurasi, konsistensi dari ketetapan suatu 

alat ukur dalam melakukan pengukuran. Menurut Peterson and 
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Kim (2013), kriteria uji reliabilitas komposit adalah nilai 

cronbach’s alpha dan composite reliability. Suatu konstruk dapat 

dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach’s alpha lebih 

dari 0.60 dan nilai composite reliability lebih besar dari 0.70. 

Output PLS composite reliability hasil pengolahan dapat dilihat 

pada Lampiran 10. Nilai cronbach’s alpha variabel Y sebesar 

0,775. Nilai tersebut lebih besar dari syarat yaitu 0,60 sehingga 

variabel Y dapat dinyatakan reliabel. Pada pengujian composite 

reliability nilai yang dihasilkan sebesar 0,899. Nilai tersebut lebih 

besar dari syarat yaitu 0,70 berarti nilai tersebut sudah dianggap 

reliabel. Hal ini menunjukkan keandalan instrument pada 

variabel pengajuan sertifikasi halal (Y). 

Evaluasi Goodness of Fit Outer Model menggunakan 

indikator formatif dievaluasi dengan uji signifikansi nilai weight 

dan uji multikolinearitas. Pada penelitian ini variabel yang 

bersifat formatif adalah variabel independent atau variabel laten 

eksogen (X) yang terdiri dari kesadaran produsen (X1), prosedur 

sertifikasi halal (X2), biaya sertifikasi halal (X3), regulasi 

sertifikasi halal (X4), dan permintaan konsumen (X5). Hasil 

pengujian dari uji signifikansi nilai weight dan uji 

multikolinearitas sebagai berikut : 
 

a) Uji Signifikansi Nilai Weight 

Berdasar hasil pengujian pada tahap bootstraping, dapat 

diketahui nilai t-Statistik pada masing-masing indikator. Indikator 

dikatakan valid apabila nilai outer weight menunjukkan nilai 

tstatistik > ttabel. Hasil analisis pengujian signifikansi nilai weight 

dapat dilihat pada Tabel 4.8. Output PLS pengujian signifikansi 

nilai weight dapat dilihat pada Lampiran 11. Output PLS 

pengujian signifikansi dengan outer loading dapat dilihat pada 

Lampiran 12. 

Pada uji signifikansi nilai weight, nilai weight indikator 

formatif dengan konstruknya harus signifikan. Signifikansi 

dipenuhi jika nilai t-statistik indikator ≥ 2,032. Jika nilai weight 
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indikator formatif dengan konstruknya signifikan berarti indikator 

tersebut benar-benar berkontribusi dalam pembentukan variabel 

laten. Interpretasi terhadap signifikansi nilai weight juga dapat 

dilakukan dengan melihat outer loading sebagai 

komplementernya. Jika outer weight tidak signifikan tetapi outer 

loading > 0,7 berarti indikator tersebut penting secara absolut 

tetapi tidak berkontribusi secara relatif terhadap konstruk (Hair 

et al, 2014). 

 

Tabel 4.8. Hasil Uji Signifikansi Nilai Weight 

 Indikator t-Statistik t-Tabel Keterangan 

Kesadaran 
Produsen 

(X1) 

X11 

X12 

0,735 
4,700 

2,032 
2,032 

Tidak Valid 
Valid 

Prosedur 
Sertifikasi 
Halal (X2) 

X21 

X22 

X23 

0,392 
2,296 
0,938 

2,032 
2,032 
2,032 

Tidak Valid 
Valid 

Tidak Valid 
 

Biaya 
Sertifikasi 
Halal (X3) 

X31 

X32 

3,946 
1,045 

2,032 
2,032 

Valid 
Tidak Valid 

Regulasi 
Sertifikasi 
Halal (X4) 

X41 

X42 

X43 

1,105 
1,294 
1,033 

2,032 
2,032 
2,032 

Tidak Valid 
Tidak Valid 
Tidak Valid 

Permintaan 
Konsumen 

(X5) 

X51 

X52 
1,008 
0,398 

2,032 
2,032 

 
Tidak Valid 
Tidak Valid 

 
Sumber: Data Primer (2019) 

 

Pada tabel di atas berdasar outer weight, hanya terdapat 

tiga indikator yang dinyatakan valid yaitu informasi sertifikasi 

halal (X12), panduan profesional (X22), dan keterjangkauan biaya 

sertifikasi (X31). Pada indikator pemahaman konsep halal (X11), 

sosialisasi prosedur sertifikasi (X21), kerumitan proses 

pengajuan (X23), komponen biaya sertifikasi (X32), kewajiban 
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menerapkan UU (X41), dukungan pemerintah (X42), kerjasama 

pemerintah dan lembaga sertifikasi (X43), pertanyaan sertifikasi 

halal produk (X51), dan keberadaan logo halal (X52) dinyatakan 

tidak valid. Indikator tersebut tidak memenuhi kriteria uji validitas 

konstruk karena kurang dari nilai t-Statistik yang disyaratkan 

(2,032). Indikator yang tidak valid tidak akan dihapus karena 

pada model formatif menghilangkan satu indikator tidak akan 

mengganggu indikator lain karena masing-masing relatif 

independent. Menurut Mahadi dkk (2017), konstruk dengan 

indikator formatif mengasumsikan bahwa setiap indikator 

menjelaskan karakteristik domain konstruknya. Apabila terjadi 

perubahan pada indikator maka akan mengakibatkan 

perubahan konstruk dan jika menghilangkan salah satu indikator 

maka akan mengubah makna konstruk. 

 

b) Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas 

yaitu adanya hubungan linear antar variabel independent dalam 

model regresi. Syarat yang harus terpenuhi dalam model regresi 

adalah bebas multikolinearitas atau tidak adanya 

multikolinearitas dimana syarat nilai VIF  10. Tidak ada indikasi 

multikolinearitas pada variabel berarti tidak ada korelasi ganda 

antara variabel. Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk 

memastikan bahwa tidak ada korelasi antar indikator 

(multikolinearitas) dengan beberapa metode pengujian salah 

satunya menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hasil 

analisis pengujian Multikolinearitas (VIF) dapat dilihat pada 

Tabel 4.9. Output PLS nilai Variance Inflation Factor (VIF) dapat 

dilihat pada Lampiran 13. 

Berdasar Tabel 4.9, tidak terdapat korelasi antar 

indikator (outer model)  ataupun juga antar variabel (inner 

model). Seluruh nilai VIF baik pada indikator maupun pada 
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variabel di bawah 10 sehingga dapat dinyatakan tidak ada 

korelasi (bebas multikolinearitas) antara indikator maupun 

dalam variabel. Melalui nilai VIF pada seluruh indikator dapat 

disimpulkan bahwa antara variabel kesadaran produsen, 

prosedur sertifikasi halal, biaya sertifikasi halal, regulasi 

sertifikasi halal, permintaan konsumen dan pengajuan sertifikasi 

halal tidak saling berkorelasi atau berkaitan satu sama lain. 

Menurut Mahadi dkk (2017), salah satu ciri-ciri model berbentuk 

formatif adalah antar indikator diasumsikan tidak boleh 

berkorelasi (multikolinearitas). 

 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Multikolinearitas (VIF) 

Variabel Indikator VIF Syarat Keterangan 

X1 
X11 
X12 

2,029 
2,029 

≤ 10 
≤ 10 

Bebas 

Multikolinearitas 
Bebas 

Multikolinearitas 

X2 
X21 
X22 
X23 

3,603 
2,959 
2,476 

≤ 10 
≤ 10 
≤ 10 

Bebas 

Multikolinearitas 
Bebas 

Multikolinearitas 
Bebas 

Multikolinearitas 

X3 
X31 
X32 

1,729 
1,729 

≤ 10 
≤ 10 

Bebas 

Multikolinearitas 
Bebas 

Multikolinearitas 

X4 

X41 
 

X42 
 

X43 
 

5,753 
 

4,304 
 

4,212 
 

≤ 10 
 

≤ 10 
 

≤ 10 
 

Bebas 

Multikolinearitas 
Bebas 

Multikolinearitas 
Bebas 

Multikolinearitas 

X5 
X51 
X52 

 

5,996 
5,996 

 

≤ 10 
≤ 10 

 

Bebas 

Multikolinearitas 
Bebas 

Multikolinearitas 



76 
 

Y1 
Y11 
Y12 

3,705 
3,705 

≤ 10 
≤ 10 

Bebas 

Multikolinearitas 
Bebas 

Multikolinearitas 
Sumber: Data Primer (2019) 

 

4.5.6.2 Hasil Evaluasi Kriteria Goodness Of Fit Inner Model 

Evaluasi Goodness Of Fit Inner Model bertujuan untuk 

memastikan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel 

endogen dalam model yang dibangun telah robust dan akurat. 

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi model struktural 

adalah koefisien determinasi (R2) dan predictive relevance (Q2). 

Perubahan nilai R2 akan menjelaskan pengaruh suatu variabel 

independent terhadap variabel dependent secara substantif. 

Indikator Q2 digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai 

observasi dapat dihasilkan oleh model dan estimasi 

parameternya (Saleh, 2014). Nilai R2 yang diperoleh pada 

penelitian ini sebesar 0,704 atau 70,4%. Hal ini menujukkan 

variabel pengajuan sertifikasi halal dipengaruhi oleh kesadaran 

produsen, prosedur sertifikasi halal, biaya sertifikasi halal, 

permintaan konsumen dan pengajuan sertifikasi halal sebesar 

0,704 atau 70,4% dan sisanya sebesar 0,296 atau 29,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada 

penelitian ini. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

penjelasan variabel independent terhadap variabel dependent 

baik. Model juga dievaluasi dengan melihat nilai Q2 predictive 

revelance. Nilai Q2 dapat dihitung melalui perhitungan sebagai 

berikut : 

Q2 = 1 – ( 1 – (R2)2) 

= 1 – ( 1 – (0,704)2) 

=0,496 

Hasil dari perhitungan tersebut yaitu Q2 sebesar 0,496 

atau 49,6% sehingga dapat dikatakan nilai Q2 telah memenuhi 
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syarat. Nilai Q2 menunjukkan bahwa nilai observasi dari model 

struktural memiliki relevansi prediksi yang baik dan layak 

digunakan dalam penelitian. Sebuah penelitian dinyatakan 

memiliki tingkat prediksi yang baik apabila 0<Q2<1 

(Shandyastini dan Noviyanti, 2016). 

 

4.5.7 Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui hubungan 

parsial antara variabel eksogen (X) terhadap variabel endogen 

(Y). Pengujian hipotesis dengan membandingkan nilai t-Statistik 

dan nilai t-Tabel. Hasil pengujian t-Tabel diperoleh nilai sebesar 

2,032 yang didapatkan dari α = 0,05 dan df = 34. Nilai derajat 

bebas (34) didapatkan dari pengurangan sampel (n) sebanyak 

40 dengan variabel yang digunakan dalam penelitian (k) 

sebanyak 6 sehingga diperoleh df= 40-6= 34. Pada metode 

Partial Least Squares (PLS), pengujian hipotesis dilakukan 

dengan mengetahui nilai t-Statistik pada Path Coeficient. 

Apabila t-Statistik lebih besar dari t-Tabel maka disimpulkan 

hipotesis signifikan dan sebaliknya. Mengetahui pengaruh 

variabel endogen terhadap variabel eksogen dapat dilihat dari 

nilai original sample. Hasil pengujian hipotesis dengan 

bootstraping dari analisis PLS dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Output bootstrapping menggunakan software SmartPLS dapat 

dilihat pada Gambar 4.2 dan Lampiran 14 

 

Tabel 4.10. Pengujian Hipotesis 
 Original 

Samples 
t-Statistik t-Tabel Keterangan 

X1         Y1 0,276 1,937 2,032 Tidak Signifikan 
X2         Y1 0,032 0,160 2,032 Tidak Signifikan 
X3         Y1 0,117 0,698 2,032 Tidak Signifikan 
X4         Y1 0,815 4,858 2,032 Signifikan 
X5         Y1 -0,387 2,049 2,032 Signifikan 

Sumber: Data Primer (2019) 
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Pada tabel di atas diketahui variabel yang paling 

berpengaruh signifikan terhadap pengajuan sertifikasi halal 

diantara variabel lainnya adalah variabel regulasi sertifikasi halal 

(X4) dengan nilai t-Statistik sebesar 4,881 dan permintaan 

konsumen (X5) sebesar 2,044. Urutan variabel yang paling 

berpengaruh terhadap pengajuan sertifikasi halal yaitu regulasi 

sertifikasi halal (X4), permintaan konsumen (X5), kesadaran 

produsen (X1), biaya sertifikasi halal (X3), dan prosedur 

sertifikasi halal (X2). Urutan tersebut berdasar dari nilai t-Statistik 

pada masing-masing variabel independent (X). 

 

Gambar 4.2. Diagram Jalur Hasil Bootstrapping 
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a. Pengaruh Kesadaran Produsen (X1) Terhadap 

Pengajuan Sertifikasi Halal (Y1) 

Berdasar hasil pengujian hipotesis pengaruh kesadaran 

produsen terhadap pengajuan sertifikasi halal memiliki nilai 

koefisien jalur sebesar 0,276 dan menunjukkan nilai t-Statistik 

(1,937) kurang dari t-Tabel (2,032) sehingga keputusan H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini menggambarkan bahwa variabel 

kesadaran produsen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengajuan sertifikasi halal pada UKM keripik tempe di Sanan 

Malang. Nilai positif koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa 

hubungan kesadaran produsen berbanding lurus terhadap 

pengajuan sertifikasi halal. Kesadaran produsen terkait 

pemahaman dan informasi sertifikasi halal produk masih minim 

karena kurang pengetahuan dan edukasi yang mampu 

menjelaskan manfaat dan pentingnya produk bersertifikat halal 

secara jangka panjang. Produsen menganggap semua bahan 

yang digunakan dalam produksi sudah terjamin kehalalannya, 

sehingga menghambat niat produsen mengajukan sertifikasi 

halal.  

Menurut Sudarsana dan Friska (2010), kesadaran 

produsen untuk memproduksi makanan dan minuman halal 

adalah suatu kewajiban, meskipun secara realita masih banyak 

produsen makanan dan minuman yang kurang memperhatikan 

pentingnya halal food. Hal ini juga karena mayoritas penduduk 

negara Indonesia beragama Islam sehingga produk makanan 

bersertifikasi halal menjadi kebutuhan konsumen. Alasan 

tersebut cukup bagi produsen untuk menggunakan bahan-

bahan halal, dan menghindari bahan-bahan tidak halal, serta 

memproduksi makanan dan minuman sesuai syariat Islam untuk 

menjamin kehalalan produk. Berdasar wawancara terhadap 

produsen UKM keripik tempe Sanan Malang, mereka mengakui 

bahwa sertifikasi halal menjadi salah satu permintaan konsumen 

sebagai bukti produsen memperhatikan jaminan kehalalan 
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produk yang dipasarkan. Adanya sertifikasi halal dapat 

memberikan kepercayaan bagi konsumen bahwa semua bahan 

makanan telah dipastikan bebas dari bahan haram. Selain itu, 

salah satu faktor dari rendahnya minat produsen mengajukan 

sertifikasi halal disebabkan produsen kurang memahami konsep 

produksi halal. Tidak banyak produsen makanan dan minuman 

memahami branding halal dan manfaatnya bagi konsumen 

(Fischer, 2011). 

 

b. Pengaruh Prosedur Sertifikasi Halal (X2) Terhadap 

Pengajuan Sertifikasi Halal (Y1) 

Berdasar hasil pengujian hipotesis pengaruh prosedur 

sertifikasi halal terhadap pengajuan sertifikasi halal memiliki nilai 

koefisien jalur sebesar 0,032 dan menunjukkan nilai t-Statistik 

(0,160) kurang dari t-Tabel (2,032) sehingga keputusan H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini menggambarkan bahwa variabel 

prosedur sertifikasi halal tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengajuan sertifikasi halal pada UKM keripik tempe di Sanan 

Malang. Nilai positif koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa 

hubungan prosedur sertifikasi halal berbanding lurus terhadap 

pengajuan sertifikasi halal. Beberapa produsen mengutarakan 

kendala mereka mengajukan sertifikasi halal adalah kurang 

mengetahui tata cara apa yang harus dilakukan serta dokumen 

apa saja yang harus dilengkapi. Akses informasi mengenai 

sertifikasi halal masih cukup terbatas untuk dijangkau oleh 

produsen UKM keripik tempe. Produsen UKM berpendapat 

membutuhkan informasi panduan yang mudah dan praktis dari 

lembaga profesional agar mudah dipahami terkait prosedur dan 

syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan sertifikasi halal. 

Rendahnya informasi yang diterima terhadap prosedur 

sertifikasi halal bisa disebabkan karena sosialisasi yang kurang 

dari lembaga terkait atau dari produsen juga kurang inisiatif 

untuk mencari tahu tentang proses pengurusan sertifikasi halal. 
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Adapun persyaratan untuk mengurus sertifikasi halal 

berdasar ketentuan dari LPPOM MUI (2017) : 

a. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab 

b. Foto copy surat ijin usaha (SIUI) 

c. Foto copy sertifikat penyuluhan dan sertifikat PIRT khusus 

untuk industri rumah tangga 

d. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti 

pelatihan SJH 

e. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) 

f. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal 

g. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data) 

h. Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad 

sertifikasi 

i. Pelaksanaan audit 

j. Melakukan monitoring pasca audit 

k. Memperoleh sertifikasi halal 

Menurut Prabowo (2015), adanya panduan profesional 

seperti konsultan dapat membantu pelaku industri lebih 

memahami secara rinci penerapan jaminan mutu halal. Hasil 

penelitian di atas diperkuat penelitian Hasan (2014), 

menyatakan bahwa ada beberapa prosedur yang harus 

dilakukan produsen yang hendak mengajukan sertifikasi halal. 

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam penerapan 

sistem jaminan halal pada suatu industri pangan. Secara realita, 

beberapa produsen masih menganggap prosedur yang harus 

diikuti dalam pengurusan sertifikasi halal cukup rumit. Menurut 

Faradina (2011), hingga saat ini industri yang ingin mengajukan 

pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan di dua tempat, yaitu 

LPPOM MUI Pusat dan LPPOM MUI Provinsi. Perbedaan lokasi 

pendaftaran ini disesuaikan kebutuhan industri dan jangkauan 

pemasarannya. Pendaftaran melalui LPPOM MUI Pusat untuk 

industri pengolahan dan restoran yang memiliki jangkauan 

pemasaran atau outlet lebih dari satu provinsi. Bagi usaha 
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keripik tempe yang pemasarannya bersifat lokal dapat 

mendaftarkan melalui LPPOM MUI Provinsi. Pendaftaran 

melalui BPOM dilakukan untuk produk yang membutuhkan 

pencantuman label halal pada kemasannya dan dijual secara 

langsung untuk konsumsi masyarakat (industri pengolahan yang 

menghasilkan produk retail). Mulai bulan Oktober sesuai dengan 

ketetapan yang ada pada PP RI Nomor 31 Tahun 2019, 

mengajukan pendaftaran sertifikasi halal menjadi wewenang 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH). 

 

c. Pengaruh Biaya Sertifikasi Halal (X3) Terhadap 

Pengajuan Sertifikasi Halal (Y1) 

 Berdasar hasil pengujian hipotesis pengaruh biaya 

sertifikasi halal terhadap pengajuan sertifikasi halal memiliki nilai 

koefisien jalur sebesar 0,117 dan menunjukkan nilai t-Statistik 

(0,698) kurang dari t-Tabel (2,032) sehingga keputusan H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini menggambarkan bahwa variabel 

biaya sertifikasi halal tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengajuan sertifikasi halal pada UKM keripik tempe di Sanan 

Malang. Nilai positif koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa 

hubungan biaya sertifikasi halal berbanding lurus terhadap 

pengajuan sertifikasi halal. Sebagian produsen UKM 

mengungkapkan mampu menjangkau biaya sertifikasi halal 

karena dirasa biayanya murah dan penghasilan cukup 

memadai, namun terdapat biaya yang memberatkan produsen 

yaitu biaya audit untuk mendatangkan auditor. Biaya sertifikasi 

halal untuk industri kecil dan menengah sebesar Rp. 800.000 

hingga Rp 3.000.000. Besaran biaya ini dipengaruhi dari skala 

usaha, jumlah produk, jumlah hari audit, dan Halal Critical Point 

(HCP). Waktu proses sertifikasi halal sekitar 2 bulan hingga 3 

bulan dari awal hingga akhir keluar sertifikat halal, tergantung 

kesiapan produsen memenuhi persyaratan dan proses audit ke 

lapang. 
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Hasil penelitian di atas diperkuat dengan penelitian 

Prabowo (2015), menyatakan bahwa masalah biaya menjadi 

salah satu faktor internal bagi produsen industri makanan untuk 

mengajukan sertifikasi halal. Hal ini karena produsen meyakini 

ada beberapa biaya tambahan yang dibutuhkan untuk 

menerapkan sistem jaminan halal. Produsen juga harus 

memikirkan biaya pelatihan sistem jaminan halal bagi tenaga 

kerja, karena pada industri makanan banyak tenaga kerja 

langsung yang terlibat proses produksi dan dipastikan seluruh 

tenaga kerja memahami konsep halal. Menurut Afroniyati 

(2014), dibanding negara lain, biaya untuk sertifikasi halal di 

Indonesia termasuk murah di dunia. Kebijakan pemerintah yang 

mewajibkan sertifikasi produk halal tidak memberatkan 

produsen dalam mempertimbangkan prinsip keterjangkauan 

biaya, sehingga tak menghambat keberlangsungan usaha, 

terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. 

 

d. Pengaruh Regulasi Sertifikasi Halal (X4) Terhadap 

Pengajuan Sertifikasi Halal (Y1) 

Berdasar hasil pengujian hipotesis pengaruh regulasi 

sertifikasi halal terhadap pengajuan sertifikasi halal memiliki nilai 

koefisien jalur sebesar 0,815 dan menunjukkan nilai t-Statistik 

(4,858) lebih dari t-Tabel (2,032) sehingga keputusan H0 ditolak 

dan H1 diterima. Hal ini menggambarkan bahwa variabel 

regulasi sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap 

pengajuan sertifikasi halal pada UKM keripik tempe di Sanan 

Malang. Nilai positif koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa 

hubungan regulasi sertifikasi halal berbanding lurus terhadap 

pengajuan sertifikasi halal. Variabel regulasi sertifikasi halal 

merupakan salah satu faktor eksternal UKM keripik tempe 

dalam mempengaruhi perspektif dan kesadaran produsen 

terkait pentingnya mengajukan sertifikasi halal poduk. Saat ini, 

pemerintah memiliki kebijakan baru yaitu PP RI  Nomor 31  
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Tahun  2019 tentang peraturan pelaksanaan UU RI nomor 33 

Tahun 2014 jaminan produk halal yang menyebutkan, bahwa 

produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah 

Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban (mandatory) 

sertifikasi halal Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU 

JPH) tersebut mulai berlaku pada 17 Oktober 2019. Dengan UU 

tersebut, sanksi tegas akan diterapkan atas kelalaian menjaga 

kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dari 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik 

(LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga 

pemeriksa halal yang berwenang selama ini. Adanya kebijakan 

pemerintah tersebut akan merubah perspektif dan kesadaran 

produsen untuk mempersiapkan produknya memiliki sertifikat 

halal. Peran pemerintah untuk mengkomunikasikan kepada 

produsen mengenai sertifikasi halal semakin digencarkan agar 

mampu mendorong niat produsen melakukan proses pengajuan 

sertifikasi halal. 

Menurut Atmadi dan Sri (2013), peran pemerintah untuk 

mengkomunikasikan produsen industri makanan mengenai 

sertifikasi halal sudah mulai digencarkan, tetapi untuk usaha 

kecil masih minim sosialisasi. Hal ini dapat menjadi evaluasi 

bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan bisnis dengan 

pemasaran kecil tetapi melibatkan banyak konsumen. Penelitian 

Hasan (2014) juga menyatakan bahwa regulasi sertifikasi halal 

turut memberikan pengaruh terhadap keinginan produsen 

mengajukan sertifikasi halal. Adanya kebijakan pemerintah 

tentang jaminan produk halal, mewajibkan seluruh produsen 

makanan-minuman mengajukan sertifikasi halal pada 

produknya. Penanganan sertifikasi halal di Indonesia selama ini 

dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Penelitian Obat-obatan 

dan makanan (LPPOM) MUI, sebuah lembaga swadaya 

masyarakat yang merupakan wadah ulama Indonesia dari 

berbagai unsur Islam yang ada di Indonesia. Adanya PP No. 31 



85 
 

Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 

Jaminan Produk halal, sertifikasi halal menjadi wewenang 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH) yang 

merupakan lembaga negara. Hal ini menunjukkan terjadi 

pergeseran dari gerakan civil society ke program negara. 

Pergeseran wewenang ini juga membuktikan bahwa urusan 

sertifikasi halal pada industri sudah menjadi tanggung jawab 

negara yang harus diperhatikan oleh pemerintah. 

 

e. Pengaruh Permintaan Konsumen (X5) Terhadap 

Pengajuan Sertifikasi Halal (Y1) 

Berdasar hasil pengujian hipotesis pengaruh permintaan 

konsumen terhadap pengajuan sertifikasi halal memiliki nilai 

koefisien jalur sebesar -0,387 dan menunjukkan nilai t-Statistik 

(2,049) lebih dari t-Tabel (2,032) sehingga keputusan H0 ditolak 

dan H1 diterima. Hal ini menggambarkan bahwa variabel 

permintaan konsumen berpengaruh signifikan terhadap 

pengajuan sertifikasi halal pada UKM keripik tempe di Sanan 

Malang. Nilai negatif koefisien jalur tersebut menunjukkan 

bahwa hubungan permintaan konsumen berbanding terbalik 

terhadap pengajuan sertifikasi halal. Variabel permintaan 

konsumen merupakan salah satu faktor eksternal UKM keripik 

tempe dalam mempengaruhi perspektif dan kesadaran 

produsen terkait pentingnya mengajukan sertifikasi halal pada 

poduk. Hal ini berarti konsumen tidak mendorong produsen 

dalam upaya memperoleh sertifikasi halal. 

Menurut persepsi produsen, tidak banyak konsumen 

menanyakan keberadaan sertifikat halal dan logo halal yang sah 

pada produk yang dipasarkan. Konsumen menganggap bahwa 

keripik tempe merupakan produk pangan berbahan nabati yang 

sudah terjamin kehalalannya, sama seperti produsen 

beranggapan bahwa semua bahan yang digunakan produksi 

sudah terjamin halal. Hal tersebut membuktikan bahwa 
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konsumen tidak terlalu peduli terhadap produk halal dan 

produsen enggan melakukan sertifikasi halal untuk produk 

keripik tempe. Berbeda dengan produk berbahan hewani, 

sebagian besar konsumen lebih peduli terhadap keberadaan 

sertifikasi halal pada produk tersebut untuk menjamin keamanan 

dan kehalalannya. Dalam  hal ini, konsumen tidak mendorong 

produsen berupaya memperoleh sertifikasi halal. Faktanya, 

segala produk olahan pangan yang diproduksi oleh produsen 

harus memenuhi sertifikasi halal sesuai dengan peraturan yang 

berlaku yaitu UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan 

produk halal. Produk yang harus disertifikasi halal mencakup, 

industri  pengolahan (baik makro maupun mikro), Restoran dan 

Katering (mencakup  seluruh menu yang dijual termasuk 

produk-produk titipan), dan Rumah Potong  Hewan. Dengan 

demikian, produk segar seperti  buah,  sayur  dan  biji-bijian  

tidak perlu disertifikasi karena tidak melalui proses pengolahan 

pangan., sedangkan keripik tempe merupakan produk olahan 

yang harus dilakukan sertifikasi halal.  

Hasil penelitian di atas diperkuat dengan Theory of 

Planned Behaviour (TPB) pada penelitian Ramdhani (2011), 

menyatakan bahwa tindakan konsumen dipengaruhi oleh tiga 

faktor pembentuk yaitu attitude towards the behavior, subjective 

norm, and perceived behavioral control. Attitude towards the 

behavior berarti individu akan melakukan sesuatu sesuai sikap 

yang dimiliki dan ditentukan oleh keyakinan terhadap suatu 

perilaku. Hal ini menggambarkan bahwa konsumen masih 

kurang peduli dengan jaminan kehalalan dan keamanan 

terhadap produk yang akan dikonsumsi, misalnya produk 

pangan olahan seperti keripik tempe. Subjective norm adalah 

persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang 

berpengaruh dalam kehidupannya. Hal ini menggambarkan 

bahwa produsen masih enggan melakukan proses sertifikasi 
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halal karena kepedulian konsumen masih minim terhadap 

produk olahan yang harus bersertifikasi halal. 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

 Berdasar dari penelitian yang telah dilakukan terdapat 

implikasi manajerial yaitu tentang hubungan yang terjadi antara 

kesadaran produsen (X1), prosedur sertifikasi halal (X2), biaya 

sertifikasi halal (X3), regulasi sertifikasi halal (X4) dan 

permintaan konsumen (X5) yang menjadi faktor pendorong bagi 

produsen UKM keripik tempe Sanan dalam mengajukan 

sertifikasi halal. Kendala UKM saat ini menjadi tantangan dan 

tanggung jawab negara yang harus diperhatikan oleh 

pemerintah dan lembaga terkait. Kendala tersebut dapat 

diminimalisir oleh LPPOM-MUI dengan memberikan dukungan 

untuk merubah perspektif produsen dan mendorong niat 

produsen untuk melakukan proses sertifikasi halal produknya. 

Bagi produsen UKM keripik tempe yang belum mengajukan 

sertifikasi halal diharapkan memiliki inisiatif mencari informasi 

tentang sertifikasi halal baik melalui media online maupun media 

offline. Diharapkan produsen berdiskusi dengan produsen UKM 

lain yang sudah memiliki sertifikasi halal. 

Berikut ini adalah kebijakan manajerial yang dapat 

dilakukan oleh LPPOM-MUI bekerjasama dengan Dinas 

Perindustrian, Perguran Tinggi, dan BPJPH: 

1. Memberikan pemahaman ringkas dan praktis agar mudah 

dipahami oleh pelaku usaha terkait prosedur dan syarat 

kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi dalam 

mengajukan sertifikasi halal. 

2. Memberikan pengetahuan terkait biaya sertifikasi halal secara 

rinci ke pelaku usaha agar mampu mempersiapkan segala 

hal yang harus dilakukan dalam melakukan proses 

pengajuan sertifikasi halal. 
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3. Memberikan sosialisasi melalui pelatihan dan pembinaan bagi 

pelaku usaha untuk menerapkan sistem jaminan halal pada 

UKM secara terarah dan berkelanjutan sehingga menjadi 

UKM yang berdaya saing. 

4. Kebijakan pemerintah berdasar UU RI Nomor 33 Tahun 2014 

bersifat wajib (mandatory) membawa konsekuensi hukum 

bagi pelaku usaha yang masih melanggar peraturan tersebut. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasar hasil uji signifikansi dengan metode Partial Least 

Square dapat disimpulkan bahwa indikator yang berpengaruh 

pada variabel kesadaran produsen (X1) adalah informasi 

sertifikasi halal (X12). Indikator yang berpengaruh pada variabel 

prosedur sertifikasi halal (X2) adalah panduan profesional (X22). 

Indikator yang berpengaruh pada variabel biaya sertifikasi halal 

(X3) adalah keterjangkauan biaya sertifikasi (X31). Pada 

pengujian hipotesis menggunakan software SmartPLS analisis 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian mulai dari 

variabel kesadaran produsen (X1), prosedur sertifikasi halal (X2), 

biaya sertifikasi halal (X3), regulasi sertifikasi halal (X4), dan 

permintaan konsumen (X5). Disimpulkan bahwa variabel 

kesadaran produsen (X1), prosedur sertifikasi halal (X2) dan 

biaya sertifikasi halal (X3) tidak mempengaruhi pengajuan 

sertifikasi halal karena nilai t-Statistik kurang dari t-Tabel. 

Variabel yang mempengaruhi pengajuan sertifikasi halal yaitu 

regulasi sertifikasi halal (X4) dan permintaan konsumen (X5) 

sebagai faktor eksternal. Variabel tidak mempengaruhi 

pengajuan sertifikasi halal dapat diminimalisir dengan LPPOM-

MUI memberikan dukungan untuk mendorong niat produsen 

dalam mengajukan sertifikasi halal. LPPOM-MUI dapat 

bekerjasama oleh Dinas Perindustrian, Perguran Tinggi, dan 

BPJPH. 

 

5.2 Saran 

Saran dari penelitian ini ditujukan bagi LPPOM-MUI 

sebagai lembaga sertifikasi yang berperan penting dalam 

proses pengajuan sertifikasi halal. LPPOM MUI perlu 
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memberikan sosialisasi melalui pelatihan dan pembinaan untuk 

penerapan sistem jaminan halal pada UKM secara terarah dan 

berkelanjutan. Mampu merubah sudut pandang produsen 

melalui pemahaman yang ringkas dan praktis agar mudah 

dipahami. Bagi produsen UKM keripik tempe yang belum 

mengajukan sertifikasi halal diharapkan memiliki inisiatif mencari 

informasi tentang sertifikasi halal baik melalui media online 

maupun media offline, mulai memenuhi persyaratan dan 

kelengkapan dokumen untuk melakukan proses pengajuan 

sertifikasi halal. 
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Lampiran 1. Skema Prosedur Sertifikasi Halal 

 

Sumber : LPPOM-MUI 
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Lampiran 2. Kuesioner  Penelitian 

 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pengajuan 
Sertifikasi Halal pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Keripik 

Tempe di Kota Malang  
 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner Bagian I 

Data Responden 

Nama UKM            :……………………………………………… 

Alamat UKM          :……………………………………………… 

Jumlah Produksi    :………………………………………………. 

Penghasilan/bln     :………………………………………………. 

Lama Usaha          :…………………Tahun 

Nama Responden :………………………………………………. 

Lama Bekerja :………………………………………………. 

Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan (*coret yang tidak perlu) 

Usia   : ……… Tahun 

Pendidikan Terakhir :        SMA/Sederajat           Sarjana (S1) 

 

    Diploma (D3)              PascaSarjana (S2) 

 

 

 

Responden Yth. 

Saya, Elvira Moudhy Syahputri  (155100307111021) adalah mahasiswa 
Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya, sedang mengadakan penelitian mengenai Analisis 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengajuan Sertifikasi Halal Pada 
Usaha Kecil Menengah (UKM)  Keripik Tempe di Kota Malang. 
Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan dalam rangka 
penyelesaian Tugas Akhir, perkenankan saya memohon dengan hormat 
kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu menjawab pertanyaan 
yang telah disediakan. Semua informasi dalam kuesioner ini bersifat 
rahasia dan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan ilmiah. Atas 
bantuan dan kerjasama dari Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. 
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Kuesioner Bagian II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Variabel Kesadaran Produsen  (X1) 

No Pernyataan STS TS CS S SS 

1 Konsep halal mulai 
penanganan bahan baku, 
proses produksi, hingga 
produk akhir telah dipahami. 

     

2 Pemahaman tentang konsep 
halal mendorong keinginan 
produsen mengajukan 
sertifikasi halal. 

     

 

B. Variabel Prosedur Sertifikasi (X2) 

No Pernyataan STS TS CS S SS 

1 Sosialisasi yang dilakukan 
lembaga MUI tentang 
prosedur pengajuan sertifikasi 
halal sudah memadai. 

     

2 Panduan profesional 
dibutuhkan produsen agar 
lebih memahami hal-hal yang 
harus dilakukan untuk 
mengajukan sertifikasi halal. 

     

3 Persiapan pembuatan 
dokumen yang diperlukan 
dalam mengajukan sertifikasi 
halal mudah. 

     

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Dibawah ini diajukan sejumlah pertanyaan tentang perspektif produsen 

Keripik Tempe  terhadap keberadaan sertifikasi halal.  Anda diminta 

untuk menyatakan sikap terhadap pernyataan yang diberikan. 

2. Pilih alternatif jawaban yang paling sesuai dengan memberikan tanda 

checklist () pada salah satu kolom jawaban yang sesuai dengan 

pilihan Anda. STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), CS 

(Cukup Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju). 

3. Untuk memperlancar penelitian ini, maka sangat penting bila Anda 

mengisi semua pernyataan tanpa terlewatkan. 



102 
 

C. Variabel Biaya Sertifikasi (X3) 
No Pernyataan STS TS CS S SS 

1 Total biaya pengajuan 
sertifikasi halal untuk UKM 
Keripik Tempe dapat 
dijangkau oleh produsen. 

     

2 Komponen - komponen biaya 
(biaya yang disetor ke 
LPPOM-MUI dan biaya audit) 
tidak memberatkan produsen. 

     

 

D. Variabel Regulasi Sertifikasi (X4) 

No Pernyataan ST
S 

TS CS S SS 

1 Kewajiban produsen UKM 
menerapkan UU yang telah 
ada terkait sertifikasi halal. 

     

2 Kebijakan pemerintah yang 
bersifat mandatory (wajib) 
diperlukan untuk menguatkan 
penerapan sertifikasi halal. 

     

3 Kerja sama pemerintah dan 
lembaga sertifikasi dapat 
mempemudah produsen 
mengajukan sertifikasi halal. 

     

 

E. Variabel Permintaan Konsumen (X5) 

No Pernyataan STS TS CS S SS 

1 Konsumen pernah 
menanyakan terkait adanya 
sertifikasi halal produk. 

     

2 Konsumen pernah memeriksa 
keberadaan logo yang sah 
halal produk. 
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F. Variabel Pengajuan Sertifikasi Halal (Y) 

No Pernyataan STS TS CS S SS 

1 Adanya sertifikasi halal dapat 
menjamin keamanan proses 
produksi dan seluruh fasilias. 

     

2 Produk yang telah 
bersertifikasi halal dapat 
menambah citra produk 
keripik tempe sehingga akan 
meningkatkan kepercayaan 
konsumen. 

     

 

 

Kuesioner Bagian III 

*Bagi UKM yang BELUM mengajukan sertifikasi halal 

 

1. Apa yang anda ketahui tentang sertifikasi halal? 
 
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. Apakah anda pernah mengajukan sertifikasi halal? 
 
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi tentang 

prosedur pengajuan sertifikasi halal? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………



104 
 

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. Mengapa anda belum mengajukan sertifikasi halal? (Kendala) 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Kuesioner Bagian III 

*Bagi UKM yang SUDAH mengajukan sertifikasi halal 

 

1. Apa kendala anda dalam mengajukan sertifikasi halal? 
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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Lampiran 3. Identitas Responden 

No. 
Nama 

Responden 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

PendidikanTe
rakhir 

1 Laila Rahma Sari Perempuan 31 Tahun Sarjana (S1) 

2 Syaiful Bakri Laki-Laki 43 Tahun Sarjana (S1) 

3 Ahmad Solehudin Laki-Laki 45 Tahun SMA 

4 M Arif Sofyan Laki-Laki 49 Tahun SMA 

5 Nur Djannah Perempuan 55 Tahun SMA 

6 M Djakfar Sodiq Laki-Laki 60 Tahun SMA 

7 Yuliati Perempuan 45 Tahun SMA 

8 Umi Kultum Perempuan 51 Tahun SMA 

9 Karsi Perempuan 48 Tahun SMA 

10 Laili Afrida Perempuan 55 Tahun SMA 

11 Erfin Efendy Laki-Laki 48 Tahun SMA 

12 Hindun Istanti Perempuan 45 Tahun SMA 

13 Sentot Bachtiar Laki-Laki 43 Tahun Diploma (D3) 

14 Noviyanti Perempuan 35 Tahun Sarjana (S1) 

15 Lilik Perempuan 49 Tahun SMA 

16 Mardjiato Laki-Laki 51 Tahun SMA 

17 
Hidayat 

Wicaksono 
Laki-Laki 44 Tahun SMA 

18 Siti Zubaidah Perempuan 47 Tahun SMA 

19 Mudjiono Laki-Laki 45 Tahun SMA 

20 Kasih Ati Perempuan 53 Tahun SMA 

21 Anis Indrawati Perempuan 32 Tahun SMA 

22 Rofiq Laki-Laki 46 Tahun SMA 

23 Hali Faturrohman Laki-Laki 56 Tahun SMA 

24. Rochanah Perempuan 57 Tahun SMA 

25. Fitria Kumalasari Perempuan 38 Tahun SMA 

26 
Muchammad 

Qosyim 
Laki-Laki 48 Tahun SMA 

27 Rudy Ikhwan Laki-Laki 38 Tahun SMA 

28 Ninik Hariyati Perempuan 41 Tahun SMA 

29 Karyono Laki-Laki 50 Tahun SMA 

30 
Bambang 
Iswahyudi 

Laki-Laki 54 Tahun SMA 

31 H. Suyono Laki-Laki 58 Tahun SMA 

32 Siti Nuraini Perempuan 47 Tahun SMA 

33 Maschanah Perempuan 45 Tahun SMA 
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34 Fahrul Andiky Laki-Laki 42 Tahun SMA 

35 
Yusuf 

Yudiansyah 
Laki-Laki 44 Tahun SMA 

36 Sumiati Perempuan 45 Tahun SMA 

37 Aminah Perempuan 49 Tahun SMA 

38 Imam Hanafi Laki-Laki 38 Tahun SMA 

39 Nur Alfyanita B Perempuan 23 Tahun S1 

40 Lukman Aris Laki-Laki 37 Tahun SMA 
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Lampiran 4. Identitas Usaha Kecil Menengah (UKM) 

No Nama UKM Alamat UKM 
Jumlah 

Produksi 
Penghasilan/ 

Bln 
Tahun 
Berdiri 

1 Rohani 
Jl. Sanan 
No. 125 

4000 bks 24.000.000 
2012 

2 Sari Rasa 
Jl. Sanan III 

No. 168 
5200 bks 31.200.000 

1998 

3 Amel 
Jl. Sanan VII 

No. 33 
6500 bks 32.500.000 

2004 

4 
Dua 

Karunia 
Jl. Sanan III 

No. 132 
4000 bks 20.000.000 

1990 

5 
Nur 

Djannah 
Jl. Sanan 
No. 124 

10.000 
bks 

52.000.000 
2000 

6 
Sinar 

Makmur 
Jl. Sanan 
No. 30D 

3000 bks 15.000.000 
1990 

7 
Keripik 
Tempe 

Sananku 

Jl. Sanan III 
C No. 47 

3000 bks 15.000.000 
2000 

8 Mentari 
Jl. Sanan III 

F No. 46 
5200 bks 26.000.000 

2002 
 

9 Karsi 
Jl. Sanan V 

No. 40 
3000 bks 15.000.000 

2004 

10 Kiky 
Jl. Sanan 

No. 33 
2600 bks 13.000.000 

2008 

11 
Surya 
Agung 

Jl. Sanan 
No. 30 E 

4800 bks 24.000.000 
1998 

12 Mayla Jaya 
Jl. Sanan 
No. 28 A 

5000 bks 25.000.000 
2005 

13 Deni 
Jl. Sanan III 

No. 38 A 
5000 bks 25.000.000 

1995 

14 Ony 
Jl. Sanan III 

No. 186 
4160 bks 20.800.000 

2000 

15 Shoaz 
Jl. Sanan III 

No. 161 
4000 bks 20.000.000 

2004 

16 Delima 
Jl. Sanan V 

No. 32 
2500 bks 13.000.000 

2004 

17 Melati 
Jl. Sanan 
No. 46 A 

4000 bks 22.000.000 
1995 

18 Onez 
Jl. Sanan 

No. 26 
2900 bks 14.500.000 

2001 
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19 
Bedjo 

Untung 
Jl. Sanan IX 

No. 19 
3500 bks 19.000.000 

2002 

20 Rahayu 
Jl. Sanan 
No. 26 C 

5200 bks 26.000.000 
2000 

21 
Mirah 
Rejeki 

Jl. Sanan 
No. 35 

6000 bks 30.000.000 
2002 

22 Puteri 
Jl. Sanan III 

No. 225 
4000 bks 20.000.000 

2001 

23 Ahong 
Jl. Sanan V 
A No. 4 B 

5000 bks 26.000.000 
2004 

24 Dian 
Jl. Sanan 3 
C No. 21 A 

4000 bks 19.500.000 
1998 

25 Raos 
Jl. Sanan 

No. 40 
4000 bks 19.500.000 

2004 

26 Putra Ridlo 
Jl. Sanan 
No. 46 B 

5200 bks 26.000.000 
2002 

27 Rudi 
Jl. Sanan VII 

No. 35 
5000 bks 26.000.000 

2001 

28 Andra 
Jl. Sanan X 

No. 70 
4000 bks 20.000.000 

2001 

29 Dahlia 
Jl. Sanan VI 

No. 207 
4000 bks 20.000.000 

2001 

30 Azizah 
Jl. Sanan XI 

No. 38 
4000 bks 20.000.000 

2004 

31 Ar Ridho 
Jl. Sanan 

No. 38 
5200 bks 26.000.000 

1994 

32 Fauzan 
Jl. Sanan 
VIII B No. 

254 
2000 bks 10.000.000 

2007 

33 Hore 
Jl. Sanan 
XIX No. 3 

3200 bks 16.000.000 
2000 

34 
Sumber 

Rejo 
Jl. Sanan III 

No. 135 
3800 bks 19.000.000 

2009 

35 Hikmah 
Jl. Sanan 

No. 13 
2500 bks 13.000.000 

2009 

36 Fauzan 
Jl. Sanan 
VIII B No. 

265 
2500 bks 13.000.000 

2009 

37 
Sumber 
Rejeki 

Jl. Sanan III 
No. 170 

1500 bks 6.000.000 
1999 

38 Morojoyo Jl. Sanan III 2000 bks 10.000.000 2008 
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C No. 45 

39 Sakina 
Jl. Sanan 
No. 27 B 

750 bks 5.000.000 
2014 

40 Cempaka  Jl. Sanan III  250 bks 500.000 2011 
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Lampiran 5. Output SPSS Uji Validitas 
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Lampiran 6. Output SPSS Uji Reliabilitas 

- X1     -  X2 

 

 

-  X3     -  X4 

 

 

-  X5     -  Y 
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Lampiran 7. Output PLS Convergent Validity 
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Lampiran 8. Output PLS Discriminant Validity 
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Lampiran 9. Output PLS Composite Reliability 
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Lampiran 10. Output PLS Outer Weight 
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Lampiran 11. Output PLS Outer Loading 
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Lampiran 12. Output PLS Nilai Variance Inflation Factor (VIF) 
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Lampiran 13. Output PLS Hasil Bootstrapping 
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