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RINGKASAN 
 

Bakery merupakan kelompok makanan dari tepung terigu 
yang dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok, kudapan, dan 
makanan penutup (dessert). Bakery memiliki keunggulan dapat 
bertahan seminggu, mudah disimpan, mudah diperoleh, dan 
tidak perlu waktu persiapan untuk memakannya. Konsumsi 
bakery diperkirakan terus meningkat disebabkan harganya yang 
semakin terjangkau serta kemampuan produsen bekery untuk 
mendistribusikan produknya ke berbagai pelosok tanah air. 
Produsen bakery bukan hanya dari industri besar saja, namun 
hingga skala kecil seperti Happy Cake, Canggi Fully dan 
MacCheese. Usaha bakery skala kecil ini belum memiliki 
sertifikat halal. Tahapan utama pengajuan sertifikasi halal adalah 
identifikasi Halal Control Point (HCP). Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengidentifikasi HCP dan memberikan alternatif 
perbaikan pada usaha bakery Happy Cake, Canggi Fully dan 
MacCheese di Kota Malang. 

Penentuan Halal Control Point (HCP) berdasarkan prosedur 
aktivitas kritis HAS 23101 pada industri pengolahan. Prosedur 
aktivitas kritis mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, 
pemeriksaan bahan datang, formulasi produk/pengembangan 
produk baru, pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian 
fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan 
penanganan bahan dan produk, dan transportasi. Alternatif 
penggantian bahan diberikan untuk menjamin kehalalan produk 
yang dihasilkan oleh ketiga usaha bakery.  

Hasil identifikasi pohon keputusan Halal Control Point (HCP)  
terdapat bahan yang berstatus HCP dan non-HCP, serta tidak 
tidak ada bahan yang berstatus haram. Usaha bakery Happy 
cake memiliki 75% bahan halal dan 25% bahan tidak bersertifikat 
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halal dari total 80 bahan yang digunakan. Canggi Fully memiliki 
83,3% bahan halal dan 16,6%% bahan tidak bersertifikat halal, 
dari total 24 bahan yang digunakan, sementara Maccheese 
memiliki 79% bahan halal dan 21% bahan tidak bersertifikat 
halal. Bahan yang tidak sertifikat halal diantaranya gula donat, 
ceri kaleng, essence (rhum), dan keju tua/edam. Pemberian 
alernatif bahan sudah diberikan pada tiga usaha tersebut untuk 
memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Proses penggantian 
bahan berimplikasi secara langsung terhadap biaya produksi, 
laba dan kualitas produk yang dihasilkan. Hal tersebut harus 
dilakukan mengingat proses sertifikasi halal mengharuskan 
penggunaan bahan halal dalam proses produksi serta 
merupakan komitmen pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat 
halal dari LPPOM MUI. 
 

Kata Kunci : Bakery, Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis, HAS 
23201 
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SUMMARY 

 
Bakery is a group of foods from wheat flour that can be 

consumed as staples, snacks, and desserts. Bakery has the 
advantage of surviving a week, easily stored, easily obtained, 
and does not require preparation time to eat it. Bakery 
consumption is expected to continue to increase due to the 
increasingly affordable price and the ability of bekery producers 
to distribute their products to various parts of the country. Bakery 
manufacturers are not only from big industries, but also small 
scale like Happy Cake, Canggi Fully and MacCheese. This small 
scale bakery business does not yet have a halal certificate. The 
main stage in applying for halal certification is the identification of 
Halal Control Points (HCP). The purpose of this study was to 
identify HCP and provide alternative improvements to Happy 
Cake, Canggi Fully and MacCheese bakery businesses in 
Malang City. 

Determination of Halal Control Point (HCP) based on HAS 
23101 critical activity procedures in the processing industry. 
Procedures for critical activities include the selection of new 
materials, material purchases, inspection of incoming materials, 
product formulation / new product development, incoming 
material inspection, production, washing of production facilities 
and auxiliary equipment, storage and handling of materials and 
products, and transportation. Alternative material replacement is 
given to guarantee the halal products produced by the three 
bakery businesses. 

The results of the identification of the Halal Control Point 
(HCP) decision tree contained materials with HCP and non-HCP 
status, and there were no ingredients that were illegitimate. 
Happy cake bakery business has 75% halal ingredients and 25% 
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are not halal certified from a total of 80 ingredients used. Canggi 
Fully has 83.3% halal ingredients and 16.6 %% of materials are 
not halal certified, out of a total of 24 ingredients used, while 
Maccheese has 79% halal material and 21% are not halal 
certified. Materials that are not halal certified include sugar 
donuts, canned cherries, essence (rhum), and old cheese / 
edam. Providing alternative materials has been given to these 
three businesses to meet the halal certification requirements. The 
material replacement process has a direct implication on the 
production costs, profits and the quality of the product produced. 
This must be done considering the halal certification process 
requires the use of halal materials in the production process and 
is a commitment of business actors to obtain halal certificates 
from LPPOM MUI. 

 
Keywords: Bakery, Critical Activity Procedure, HAS 23201  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk 

muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik (2013), jumlah penduduk Indonesia yang beragama 

islam mencapai 87,21% atau 207.176.162 jiwa. Sebagai negara 

dengan mayoritas berpenduduk Islam, kehalalan merupakan 

parameter utama bagi seorang muslim dalam mengkonsumsi 

produk. Selain halal, Al-Quran juga mengisyaratkan bagi umat 

muslim untuk mengkonsumsi makanan yang thayyib (baik). 

Konsep halal dan thayyib merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dipisahkan karena tidak semua makanan halal menjadi thayyib 

bagi konsumennya. Salah satu jenis makanan yang sering 

dinikmati oleh masyarakat adalah bakery. Bakery merupakan 

kelompok makanan dari tepung terigu yang dapat dikonsumsi 

sebagai makanan pokok, kudapan, dan makanan penutup 

(dessert). Produk bakery dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis 

yaitu bread, cake, pastry dan cookies (Perdani dkk, 2018). 

Produk bakery memiliki bentuk beragam dan menarik serta rasa 

bervariasi. Keunggulan lain dari bakery yaitu dapat bertahan 

selama seminggu, rasanya enak, mudah disimpan, mudah 

diperoleh, dan tidak perlu waktu persiapan untuk memakannya 

(Jamnani and Prasad, 2015). Hal tersebut membuat produk 

bakery banyak disukai konsumen yang memiliki selera beragam 

serta gaya hidup dinamis. 

Konsumsi bakery diperkirakan terus meningkat disebabkan 

harganya semakin terjangkau oleh segmen konsumen serta 

kemampuan produsen bekery untuk mendistribusikan produknya 

ke berbagai pelosok tanah air. Menurut informasi dari Pusat Data 

dan Sistem Informasi Pertanian (2015), angka rata-rata konsumsi 

bahan olahan terigu seperti roti ini mengalami kenaikan dari 

tahun 2009 hingga tahun 2015 sebesar 2,586 kg perkapita. 
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Tingginya permintaan produk bakery oleh konsumen, baik dari 

konsumen muslim dan non muslim meningkatkan persaingan 

antar produsen. Persaingan tersebut dijadikan tantangan bagi 

industri pangan untuk memenuhi harapan konsumen akan 

produk yang halal, aman dan bermutu.  

Produsen bakery bukan hanya berasal dari industri besar 

saja, namun hingga skala kecil. Produsen bakery skala kecil 

yang berada di Kota Malang diantaranya Happy Cake, Canggi 

Fully dan MacCheese. Usaha bakery Happy Cake memiliki 

produk bakery sebanyak 19 jenis, sementara usaha bakery 

Canggi Fully memiliki produk bakery sebanyak 9 jenis serta 

usaha bakery MacCheese memiliki produk bakery sebanyak 8 

jenis. Ketiga usaha bakery tersebut belum ada yang memiliki 

sertifikat halal sebagai penjamin produk bakery yang dipasarkan. 

Adapun tahap dalam proses pengajuan sertifikasi halal adalah 

mengidentifikasi titik kontrol kehalalan. Identifikasi titik kontrol 

kehalalan membutuhkan informasi tentang asal bahan dan 

proses sehingga diperoleh titik kontrol halal dan 

pengendaliannya. Identifikasi titik kontrol halal dilakukan pada 

setiap produk bakery yang disajikan oleh ketiga usaha, setelah 

titik kontrol halal diperoleh, tahap selanjutnya adalah penyusunan 

alternatif perbaikan berupa penggantian produk yang telah 

tersertifikasi halal atau perbaikan proses produksi yang 

memenuhi syarat kehalalan. 

Pedoman yang digunakan untuk mengidentifikasi titik 

kontrol kehalalan dalam konsep penyusunan perencanaan 

dokumen untuk pengajuan sertifikasi halal adalah Sistem 

Jaminan Halal (SJH) atau yang dikenal dengan Halal Assurance 

System (HAS). Kriteria Halal Assurance System (HAS) 23101 

untuk industri pengolahan terdiri dari 11 kriteria yaitu kebijakan 

halal, tim manajemen halal, pelatihan dan edukasi, bahan, 

produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis aktivitas kritis, 

kemampuan telusur, prosedur penanganan produk yang tidak 
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memenuhi kriteria, audit internal dan kaji ulang manajemen. HAS 

merupakan suatu persyaratan yang harus diterapkan bagi 

perusahaan yang akan melakukan proses sertifikasi halal 

terhadap produknya. 

Proses penelusuran HCP akan memudahkan usaha bakery 

tersebut memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI sebagai 

jaminan produk yang diproduksinya benar-benar terjamin 

kehalalanya. Usaha yang tersertifikasi halal akan lebih mudah 

untuk memberikan kebutuhan konsumen sehingga penjualan 

akan meningkat. Apriyantono (2015), menyatakan bahwa adanya 

sertifikasi halal terhadap produk bakery ini akan memudahkan 

masyarakat muslim untuk memilih produk mana yang telah 

terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan 

dikaji mengenai titik kontrol kehalalan dan pembenahannya 

dalam proses mengajukan sertifikat halal pada tiga UKM di Kota 

Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana mengidentifikasi Halal Control Point (HCP) pada 

bahan dan proses di usaha bakery skala kecil Happy Cake, 

Canggi  Fully dan  MacChesse di Kota Malang ? 

2. Bagaimana alternatif perbaikan bahan dan proses pada usaha 

bakery skala kecil Happy Cake, Canggi Fully dan MacCheese 

di Kota Malang ?  

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mengidentifikasi HCP bahan dan proses pada usaha bakery 

skala kecil Happy Cake, Canggi dan MacChesse di Kota 

Malang. 
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2. Memberikan alternatif perbaikan pada bahan dan proses di 

usaha bakery skala kecil Happy Cake, Canggi dan 

MacChesee di Kota Malang. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti,  hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebegai informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya 

serta menambah wawasan mengenai penerapan Sistem 

Jaminan Halal (SJH) khususnya pada industri pengolahan.  

2. Bagi produsen bakery, diharapkan penelitian ini dapat 

digunakan untuk referensi dalam memperoleh sertifikasi halal 

untuk pengembangan usaha lebih lanjut. 
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II.  TINJAUAN PUSATAKA 

 

2.1 Bakery 

Bakery merupakan salah satu produk yang paling banyak 

dikonsumsi oleh manusia (Malik dkk, 2016). Bakery termasuk 

dalam bagian patiseri yang terdiri atas bread, cake, pastry dan 

cookies. Patiseri sendiri merupakan salah satu pengetahuan 

dalam pengolahan dan penyajian makanan, khususnya 

mengolah dan menyajikan berbagai jenis kue (Faridah dkk, 

2008). Secara umum produk bakery terbuat dari tepung terigu, 

yeast, margarin, air yang diselesaikan melalui proses 

pengovenan. Kesamaan dan keterkaitan produk-produk yang 

masuk dalam katagori produk bakery disebabkan karena 

sebagian besar produk bakery berbahan dasar tepung terigu 

serta melalui proses pembakaran (pengovenan) sehingga, 

dikenal dengan istilah baked product atau bakery product 

(Syarbini, 2016).   

2.2 Klasifikasi Produk Bakery 

2.2.1 Roti (Bread) 

Roti merupakan salah satu produk bakery yang terbuat dari 

bahan sangat sederhana yaitu tepung terigu, garam, air dan ragi 

(Maric et al, 2009). Bahan tambahan yang sering digunakan 

untuk membuat bakery adalah selai, coklat bubuk, essence, 

rhum, berbagai flavor buah-buahan dan rempah-rempah seperti 

cengkeh, kayu manis, dan lain sebagainya. Bahan tambahan ini 

bertujuan untuk menambah flavour dan rasa  pada roti 

(Hendrasty, 2013). Berdasarkan jenisnya roti dapat 

dikelompokan menjadi roti manis, roti tawar, roti kontinental 

(country bread), rye bread dan fiber/grain bread (Syarbini, 2016). 

Roti manis mempunyai cita rasa manis yang menonjol serta 

mempunyai tekstur yang empuk (soft) dengan atau tanpa isian, 

sedangkan roti tawar umumnya memiliki warna putih dengan 
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kadar lemak dibawah 10 %. Adapun roti kontinental merupakan 

jenis roti-roti Eropa yang terbuat dari 5 bahan utama yaitu tepung 

terigu, air, garam, margarin dan atau tanpa improver 

(pengembang roti). Menurut Tim Femina (2011), rye bread 

merupakan jenis roti yang dibuat dengan menggunakan tepung 

rye dimana volume roti dengan bahan ini tidak bisa mengembang 

sebesar roti dari terigu atau gandum. Grain bread dibuat dari 

tepung gandum yang mengandung serat tinggi sehingga dikenal 

dengan istilah fiber bread. 

 
2.2.2 Cake 

Cake adalah kue yang berbahan dasar tepung terigu, gula, 

margarin dan telur. Cake umumnya dimatangkan dengan cara 

dipanggang di dalam oven, namun ada juga cake yang dikukus 

seperti bolu kukus dan brownies kukus. Variasi lain dari cake 

dapat dihias dengan lapisan dari cream mentega (buttercream), 

fondant, atau marzipan yang biasa disebut dengan kue tar 

(Tambunan dkk, 2015). Berdasarkan teksturnya, cake dibedakan 

menjadi 2 jenis yaitu Sponge Cake dan Pound Cake. Sponge 

cake adalah cake yang memiliki tekstur kasar, kurang lentur, dan 

berongga. Sponge cake merupakan jenis cake yang populer di 

Indonesia sebagai cake dasar dalam pembuatan kue tar dan 

black forest yang dilakukan coating dengan coklat dan dihias 

menggunakan butter cream, sedangkan pound cake merupakan 

jenis cake bertekstur padat yang biasanya dalam penyajiannya 

ditambahkan berbagai macam hiasan atau topping maupun 

dapat disajikan dalam keadaan polos atau plain (Garcia et al., 

2013). Cake yang tergolong dalam pound cake diantaranya cake 

kentang, cheese cake, prol tape, dan marmer cake (Mariadi, 

2006). 
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2.2.3 Pastry 
Pastry adalah salah satu jenis bakery yang dibuat dari 

adonan yang berlapis-lapis tipis yang merupakan campuran 

dengan mentega atau lemak (Yulianto dan Putri, 2016). Adonan 

lembaran ini disebut dengan pastry margarine atau yang dikenal 

dengan istilah korsvet. Dalam adonan pastry, lemak dilipat tidak 

dicampur ke dalam adonan melainkan dioleskan tipis dan merata 

pada permukaan adonan, selanjutnya adonan dilipat lalu 

ditipiskan kembali (Nunung, 2009). Berdasarkan proses 

pembuatanya pastry dibedakan menjadi tiga jenis yaitu puff 

pastry, danish pastry dan choux pastry (Martinez and Segivia, 

2013). Puff pastry merupakan jenis pastry dasar yang diolesi 

lemak dan dilipat berulang kali, sehingga setelah dipanggang 

hasilnya akan berlapis-lapis dan terasa renyah. Danish Pastry 

merupakan jenis pastry yang menggunakan ragi sehingga pastry 

yang dihasilkan lebih mengembang dibanding jenis pastry 

lainnya. Choux Pastry merupakan jenis pastry yang dibuat dari 

adonan sus, sehingga tidak perlu digiling maupun dilipat. Choux 

pastry merupakan jenis pastry yang paling mudah dibuat dan 

dibentuk dengan cara disemprot memanjang ataupun bulat 

dengan cara bagian tengahnya yang kopong untuk diisi. Namun 

ada juga pastry yang dibuat dengan cara proses rubin 

(pencampuran lemak/margarin dengan tepung terigu), produk 

tersebut dikenal dengan nama pie (Budianti, 2012). 

 

2.2.4 Kue Kering 
Kue kering merupakan kelompok bakery yang renyah, tipis, 

datar (gepeng) dan biasanya berukuran kecil (Sarofa dkk, 2011). 

Menurut Badan Standar Nasional (1992), kue kering diklasifikasi 

menjadi 4 jenis yaitu biskuit, crackers, wafer, dan cookies. Biskuit 

adalah jenis kue kering yang dibuat dari jenis adonan yang keras 

(jumlah shortening dan gula yang digunakan lebih sedikit), 

berbentuk pipih, bila dipatahkan penampang potongannya 
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bertekstur padat. Crackers adalah jenis kue kering yang dibuat 

dari adonan keras melalui proses fermentasi atau pemeraman, 

berbentuk pipih yang rasanya mengarah kerasa asin dan gurih, 

renyah dan bila dipatahkan penampangnya potongannya 

berlapis-lapis. Wafer adalah jenis kue kering yang dibuat dari 

adonan cair (jumlah air yang digunakan lebih banyak), berpori-

pori kasar, relatif renyah dan bila dipatahkan penampangnya 

potongannya berongga-rongga. Cookies adalah jenis kue kering 

yang dibuat dari adonan lunak (jumlah lemak dan gula yang 

digunakan lebih banyak) atau keras, relatif renyah dan bila 

dipatahkan penampangnya potongannya bertekstur kurang 

padat.  

 

2.3 Usaha Skala Kecil 
Produsen bakery bukan hanya berasal dari industri besar 

saja, namun hingga skala kecil. Menurut Parumbak et al. (2004), 

menjelaskan bahwa usaha kecil mempunyai peranan penting 

dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional. Usaha 

kecil merupakan usaha yang ditekuni oleh sebagian besar 

masyarakat dan merupakan usaha yang mampu memperluas 

lapangan kerja dan memberikan pelayanan yang kepada 

masyarakat. Pemerintah terus berupaya membina kelompok 

usaha kecil agar menjadi usaha yang semakin efisien dan 

mampu berkembang mandiri dan dapat membuka lapangan kerja 

baru.  

Definisi usaha skala kecil adalah sebagai berikut (Primina, 2009): 

1. Pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (core 

business) yang menjadi motor pengerak pembangunan yaitu 

agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia (SDM), 

dan bisnis kelautan. 

2. Pengembangan kawasan andalan untuk dapat mempercepat 

pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau 

daerah, yaitu dengan pemilihan atau daerah untuk mewadahi 
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program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan 

potensi. 

3. Peningkatan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. 

Usaha skala kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang 

berskala kecil, dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana yang diatur 

Undang-undang nomor 20 tahun 2008. Usaha skala kecil adalah 

kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut 

(Harman, 2011) : 

1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 

200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. 

2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 

1.000.000.000,00  

3. Milik Warga Negara Indonesia  

4. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. 

5. Berbentuk badan usaha yang berbadan hukum, termasuk 

koperasi. 

 
2.4 Pentingnya Sertifikasi Halal 

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan 

syariat Islam. Produk makanan yang memiliki sertifikat halal 

adalah produk yang dalam proses pengolahannya memenuhi 

standar dalam keamanan dan kebersihan (Lada et al., 2009). 

Pembuatan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, 

dan kosmetik memberikan kepastian status kehalalan suatu 

produk sehingga dapat menentramkan hati konsumen. 

Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen 

dengan cara menerapkan sistem jaminan halal (Waskito, 2015). 

Sertifikat Halal merupakan syarat untuk mencantumkan label 

halal. Pemberian label halal pada produk, dimaksudkan untuk 
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memberikan informasi atau keterangan bahwa produk tersebut 

telah lulus uji kehalalan oleh lembaga yang berwenang 

melakukan pengujian kehalalan tersebut. Lembaga yang 

berwenang melakukan uji kehalalan produk makanan dan 

minuman disini adalah LPPOM MUI yakni Lembaga Pengkajian 

dan Pengawasan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia. 

Selanjutnya LPPOM MUI ini mengesahkan suatu produk yang 

telah lulus uji kehalalan menjadi produk konsumsi yang aman 

dan halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam khususnya dan 

masyarakat keseluruhan pada umumnya (Sandi dkk, 2011). 

Pencantuman label halal baru dapat dilakukan oleh perusahaan 

jika produknya telah mendapatkan Sertifikat Halal dari MUI.  

Sertifikasi halal memiliki berberapa manfaat penting bagi 

konsumen dan produsen. Bagi konsumen, sertifikasi halal 

memiliki berberapa manfaat yaitu melindungi konsumen muslim 

dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang 

tidak halal, menjaga kejiwaan dan perasaan hati konsumen tetap 

tenang, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat 

produk haram, dan memberikan kepastian dan perlindungan 

hukum. Bagi produsen, sertifikasi halal bermanfaat dalam 

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, sebagai 

alat pemasaran untuk memperluas area jaringan pemasaran, 

dan memberikan keuntungan pada produsen dengan 

meningkatkan daya saing dan omset produksi dan penjualan 

(Pelu, 2009). 

 
2.5 Sertifikasi Halal 
2.5.1 Halal Assurance System 

Halal Assurance System (HAS) atau Sistem Jaminan Halal 

(SJH) merupakan serangkaian aturan dan mekanisme yang 

dirancang oleh LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal 

resmi di Indonesia. HAS mengatur setiap operasi yang 

dilaksanakan dalam industri untuk menjamin produk yang 
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dihasilkan benar-benar terbebas dari bahan haram dan najis. 

Sistem ini berdasarkan zero’s concept yang terdiri dari zero limit 

(tidak ada bahan haram yang digunakan dalam produksi), zero 

defect (tidak ada produk haram yang diproduksi), dan zero risk 

(tidak ada resiko yang dapat merugikan produsen atau 

perusahaan) (Chaudry et al., 1997). Setiap perusahaan yang 

ingin mengajukan sertifikasi halal, wajib melaksanakan sistem 

jaminan halal sesuai yang ditentukan. Perusahaan besar yang 

memiliki berbagai cabang di provinsi lain atau merupakan 

cabang dari perusahaan lain di luar negeri dapat mengajukan 

sertifikasi halal ke LPPOM MUI di Pusat (Jakarta), sedangkan 

perusahaan dengan skala kecil dan menengah dapat 

mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI di tingkat provinsi 

dimana perusahaan tersebut berada. Hal tersebut 

memudahkankan produsen-produsen skala kecil dan menengah 

untuk mengikuti setiap prosedur dalam proses sertifikasi halal 

(Ma’rifat, 2016). 

 
2.5.2 Komponen Halal Assurance System (HAS) 

Menurut LPPOM MUI (2015), komponen HAS terdiri dari 11 

kriteria yaitu kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan dan 

edukasi, bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis 

aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang 

tidak memenuhi kriteria, audit internal dan kaji ulang manajemen, 

penjelasan dari 11 kriteria tersebut sebagai berikut: 

a. Kebijakan Halal 

Menurut Djakfar (2012), kebijakan halal adalah pernyataan 

tertulis mengenai komitmen manajemen puncak untuk 

senantiasa menghasilkan dan menyajikan pangan halal secara 

konsisten. Kebijakan halal berguna agar perusahaan dapat 

menjaga standarisasi halal sesuai ketentuan. Kebijakan halal 

yang ditetapkan oleh manajemen puncak harus disosialisasikan 

pada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan. 
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b. Tim Manajemen Halal 

Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang 

ditunjuk oleh manajemen puncak sebagai penanggung jawab 

atas perencanaan, penerapan, evaluasi, dan perbaikan 

keberlanjutan SJH di perusahaan. Menurut Purnomo (2010), 

dalam tim manajemen halal diuraikan struktur organisasi yang 

terdiri dari perwakilan manajemen puncak dan bidang-bidang 

yang terkait. Setiap bidang harus memiliki tugas, tanggung 

jawab, wewenang yang dimengerti oleh setiap bagian yang 

terlibat dalam aktivitas kritis.  

c. Pelatihan dan Edukasi 

Setiap perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis 

pelaksanaan pelatihan dan edukasi untuk semua personel yang 

terlibat dalam aktivitas kritis. Pelatihan dan edukasi (internal dan 

eksternal) harus dilaksanakan secara terjadwal minimal setahun 

sekali atau lebih sering jika diperlukan (LPPOM MUI, 2015). Tim 

Manajemen Halal harus memastikan semua karyawan mengikuti 

pelatihan dan edukasi halal tersebut. 

d. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam produksi harus jelas, 

tidak berasal dari bahan yang diharamkan beserta turunannya. 

Bahan yang dimaksud mencakup bahan baku, bahan tambahan 

dan bahan penolong. Setiap bahan yang dipesan harus 

dimintakan dokumen halal (spesifikasi asal usul bahan dan 

sertifikat halal) dan setiap penggantian bahan harus dipastikan 

bahwa pengganti jelas kehalalannya dengan menyertakan 

dokumen halal dari bahan yang bersangkutan (Purnomo, 2010).  

e. Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan pada pasar 

untuk diperhatikan, digunakan, dan dikonsumsi sehingga 

memuaskan keinginan/kebutuhan konsumen. Merk atau nama 

produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada 

sesuatu yang diharamkan. Produk retail dengan nama yang 
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sama beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk 

sertifikasi. Menurut Ardani (2014), selain itu produk juga harus 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar aman dan layak 

dikonsumsi oleh konsumen.  

f. Fasilitas Produksi 

Lini produksi dan peralatan pembantu tidak boleh digunakan 

secara bergantian dengan produk yang mengandung babi atau 

turunannya dalam menghasilkan produk halal. Menurut Ardani 

(2014), fasilitas produksi mencakup semua fasilitas yang 

digunakan dalam proses sejak penyiapan bahan, proses utama, 

hingga penyimpanan produk. Lokasi, lingkungan, dan desain 

bangunan perlu mendapat perhatian khusus karena desain dan 

kontruksi yang higienis, lokasi yang tepat dan penyediaan 

fasilitas yang cukup diperlukan untuk mengendalikan bahaya 

yang mungkin timbul serta manjamin terjaganya kehalalan 

produk.  

g. Prosedur tertulis aktivitas kritis 

Prosedur tertulis aktivitas kritis adalah seperangkat tata cara 

kerja yang dibakukan untuk mengendalikan aktivitas kritis 

(LPPOM MUI, 2015). Menurut Prabowo dan Azmawani (2016), 

prosedur pembelian bahan harus menjamin semua bahan yang 

dibeli untuk produk yang disertifikasi masuk dalam daftar bahan 

yang telah disetujui oleh LPPOM MUI. Prosedur pemeriksaan 

bahan datang harus menjamin kesesuaian informasi yang 

tercantum dalam dokumen pendukung bahan dengan yang 

tercantum di label bahan.  

h. Kemampuan Telusur 

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk 

menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal 

dari bahan yang disetujui dan dibuat di fasilitas produksi yang 

memenuhi kriteria. Menurut Ardani (2014), kemampuan telusur 

diperlukan agar produk selalu dapat dibuktikan berasal dari 
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bahan yang disetujui, yaitu bahan yang halal, aman dan layak 

dikonsumsi. Kemampuan telusur diimplementasikan dengan cara 

melakukan pendokumentasian data pembelian bahan dan 

pencatatan kode produksi.  

i. Penanganan Produk yang tidak Memenuhi Kriteria 

Produk yang tidak memenuhi kriteria adalah produk yang 

terlanjur dibuat dari bahan yang tidak disetujui oleh LPPOM MUI 

dan atau diproduksi di fasilitas yang tidak bebas dari bahan 

babi/turunannya (LPPOM MUI, 2015). Tindakan korektif harus 

dilakukan untuk menjaga integritas produk atau proses halal. Bila 

produk yang tidak memenuhi kriteria sudah terlanjur dijual, maka 

produk tersebut harus ditarik dari pasaran (Jakim, 2015).   

j. Audit internal 

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh tim 

manajemen halal untuk menilai kesesuaian penerapan SJH di 

perusahaan dengan persyaratan sertifikasi halal dari LPPOM 

MUI. Menurut Purnomo (2010), tujuan pelaksaaan audit internal 

adalah memastikan konsistensi operasi untuk memelihara mutu 

halal produk, memperbaiki cara produksi dengan memperhatikan 

tahapan proses yang dianggap kritis bagi kehalalan produk, 

menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan mutu lebih 

lanjut dan mengevaluasi serta menetapkan secara jelas 

tanggungjawab dan wewenang dari personel kunci yang 

menentukan pada kegiatan produksi secara halal. Audit internal 

harus dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya. 

k. Kaji ulang manajemen 

Kaji ulang manajemen merupakan alat evaluasi manajemen 

puncak untuk menilai efektifitas pelaksanaan SJH dan 

menindaklanjutinya sesuai batas waktu yang disepakati. Kaji 

Ulang Manajemen dilakukan setidaknya 1 tahun sekali atau lebih 

jika diperlukan (LPPOM MUI, 2015). Hasil evaluasi  disampaikan 

kepada pihak yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas 

yang terlibat dalam penilaian manajemen perusahaan.  
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2.6 Sertifikasi Halal di Industri Pengolahan 

Pengajuan Sertifikasi Halal untuk industri pengolahan baik 

industri besar maupun kecil menggunakan konsep yang sama 

yaitu Halal Assurance System (HAS) 23101. HAS merupakan 

alat ukur konsistensi halal dari suatu perusahaan. Tujuan 

penerapan sistem jaminan halal adalah untuk memastikan 

kehalalan produk, menjaga konsistensi produk halal selama 

masa berlakunya sertifikat halal, menciptakan kesadaran internal 

dalam perusahaan, dan mencegah adanya unsur ketidakhalalan 

pada produk yang telah bersertifikasi halal (Triananda, 2017).  

Pada umumnya masa berlaku sertifikat halal untuk industri 

pengolahan adalah 2 tahun. Hal tersebut untuk menjaga 

konsistensi produksi setiap produsen selama berlakunya 

sertifikat. Ketentuan dalam memperoleh sertifikasi halal di 

industri pengolahan adalah sebagai berikut (LPPOM MUI, 2015): 

1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu 

harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci 

tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku 

Panduan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh 

LPPOM MUI. 

2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim 

Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam 

menjamin pelaksanaan produksi halal.  

3. Berkewajiban menandatangani ketersediaan untuk diinspeksi 

secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh 

LPPOM MUI. 

4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan 

Sistem Jaminan Halal. 

5. Industri pengolahan harus mendaftarkan seluruh produk yang 

dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun dan 

produk musiman. 

6. Industri pengolahan harus mendaftarkan seluruh cabang, 

gerai, dapur serta gudang yang dimiliki.  
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2.7 Identifikasi Titik Kontrol Kehalalan 

2.7.1 Titi Kontrol Kehalalan 

Penentuan titik kontrol halal dalam proses sertifikasi produk 

halal berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan dan 

penyimpangan dalam proses produksi halal. Titik kontrol 

kehalalan dapat dimanfaatkan untuk memastikan keamanan 

pangan dan analisis kehalalanya. Titik kontrol halal didasarkan 

pada pandangan bahwa makanan yang aman dan diproduksi 

secara higienis adalah dasar untuk produk halal (Riaz dan 

Chaudry, 2004). Titik kontrol halal ini mengacu pada pedoman 

halal yang telah dibuat, yang mencakup bahan-bahan yang 

digunakan untuk berproduksi, serta tahapan proses yang 

mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk (Lau et al., 

2016). Fasilitas, peralatan dan mesin (termasuk semua 

permukaan kontak makanan) harus dibersihkan, disanitasi dan 

tidak ternoda oleh kontak dengan bahan-bahan haram 

(Henderson, 2015). Proses penentuan titik-titik kontrol halal, 

harus dibuat dan diverifikasi bagan dari alur bahan, yang 

selanjutnya diikuti dengan analisa terhadap tahapan yang 

berpeluang untuk terkena kontaminasi bahan yang 

menyebabkan haram (Hasan, 2014).  

Analisis bahaya yang dilakukan adalah identifikasi biologi, 

kimia atau sifat fisik bahan baku serta pengolahannya dan 

penilaian terhadap kemungkinan produsen untuk membuat 

makanan tidak layak konsumsi. Zat haram yang terkandung 

dalam bahan dikatagorikan sebagai bahaya. Tindakan perbaikan 

dilakukan setelah obyek diidentifikasi kehalalannya (Furness dan 

Osman, 2006). Menurut LPPOM MUI (2014), persyaratan umum 

untuk bahan pangan halal adalah sebagai berikut: 

a. Bahan tidak berasal dari babi dan turunannya. 

b. Bahan tidak mengandung bahan dari babi dan turunannya. 

c. Bahan bukan merupakan khamr (minuman beralkohol) atau 

turunan khamr yang dipisahkan secara fisik. 
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d. Bahan tidak menggandung khamr (minuman beralkohol) 

atau turunan khamr yang dipisahkan secara fisik. 

e. Bahan bukan merupakan darah, bangkai, dan bagian dari 

tubuh manusia. 

f. Bahan tidak mengandung darah, bangkai, dan bagian dari 

tubuh manusia. 

g. Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga 

digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi. 

h. Bahan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis 

yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong 

dan fasilitas produksi.  

i. Bahan yang memiliki potensi atau kemungkinan diproduksi 

di fasilitas yang sama dengan bahan dari babi atau 

turunannya, harus disertai pernyataan pork free facility 

(fasilitas tidak digunakan untuk mengolah babi) 

j. Perusahaan yang menerapkan pengkodeaan terhadap 

bahan atau produk harus dapat menjamin masih dapat 

ditelusuri dengan jelas, baik terhadap bahan yang 

digunakan, produsen maupun status halal dari masing-

masing bahan. 

 

2.7.2 Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis 

Prosedur tertulis aktivitas kritis adalah seperangkat tata cara 

kerja yang dibakukan untuk mengendalikan aktivitas kritis. 

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai 

pelaksanaan aktivitas kritis. Aktivitas kritis disini mencakup 

seleksi bahan baru hingga proses transportasi. Aktivitas kritis 

suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan lain, tergantung 

pada proses yang dilakukan. Prosedur tertulis aktivitas kritis 

harus diasosiasikan ke semua pihak yang terlibat dalam aktivitas 

kritis dan bukti implementasinya harus dipelihara. Prosedur 

tertulis aktivitas harus dievaluasi efektivitasnya setidaknya 

setahun sekali. Hasil evaluasi disampaikan ke pihak yang 
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bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas kritis. Tindakan 

koreksi yang diperlukan dan batas waktunya harus ditentukan. 

Kriteria prosedur aktivitas kritis diantaranya sebagai berikut 

(LPPOM MUI, 2013): 

1. Seleksi Bahan Baru 

2. Pembelian Bahan 

3. Formulasi Produk dan Pengembangan Produk Baru 

4. Pemeriksaan Bahan Datang 

5. Proses Produksi 

6. Pencucian Fasilitas Produksi dan Peralatan Pembantu 

7. Penyimpanan dan Penanganan Bahan dan Produk 

8. Transportasi 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Annisya (2017), yang menelusuri HCP pada 

klaster bahan dengan memfokuskan pada poin aktivitas kritis 

kehalalan dan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. 

Berdasarkan pemetaan pohon keputusan HCP pada bahan 

hewani dan bahan non-hewani terdapat bahan yang berstatus 

HCP dan non HCP, serta tidak ada bahan yang berstatus haram. 

Pada identifikasi bahan olahan sebanyak 52,27% bahan 

bersertifikat halal dan 47,73% bahan tidak bersertifikat halal. 

Pada aktivitas kritis kehalalannya ada berberapa fasilitas 

produksi yang berpotensi sebagai aktivitas kritis yang perlu 

dilakukan pengkajian. Pada proses identifikasi menu sebanyak 

75,97% dari total 258 menu menu Apel Catering belum 

memenuhi kriteria untuk mengajukan sertifikat hal. Hal tersebut 

diakibatkan penggunaan bahan yang berstatus HCP atau belum 

memiliki sertifikasi halal. Secara keseluruhan Apel Katering 

belum menerapkan Halal Assurance System (HAS) 23104.  

Penelitian Hadi (2017), mengidentifikasi titik kontrol 

kehalalan restoran di Hotel Fariz menggunakan prosedur tertulis 

aktivitas kritis untuk mengidentifikasi kehalalan. Hasil pemetaan 
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pohon keputusan didapatkan bahan yang termasuk dalam HCP 

list yaitu daging, ikan dan berberapa bahan ringan yang tidak 

berlabel halal seperti makaroni, kembang tahu, kerupuk, terasi, 

tepung teigu, petis udang, gula dan saos sambal. Jenis olahan 

tumis memiliki titik kontrol tertinggi karena kandungan bahan 

kritisnya yang paling banyak. Berberapa proses penanganan 

bahan dan fasilitas masih dapat memicu kontaminasi bahan 

haram belum terkontrol. Kurangnya kesadaran tentang aspek 

halal serta tidak adanya sistem audit menjadi permasalahan 

utama dari penelitian ini.  

Penelitian Fajrin (2018), mengkaji aktivitas kritis kehalalan 

pada Cafe Little A di Sidoharjo dengan mengidentifikasi HCP 

berdasar Sistem Jaminan Halal (SJH). Bahan dikelompokan 

berdasar wujud bahan dan bahan baku. Hasil penelitian 

menunjukkan terdapat 11 bahan baku dari 77 bahan (14,29%) 

termasuk HCP. Terdapat 30 menu yang termasuk HCP, karena 

pada proses pengolahan menggunakan bahan yang termasuk 

HCP. Berberapa aktivitas kritis belum memenuhi persyaratan 

sertifikasi halal, sehingga perlu perbaikan pada aktivitas titik 

kendali halal. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada tiga usaha bakery skala 

kecil di Kota Malang yaitu Happy Cake di Perumahan Tidar View 

Kav 41 Malang, Canggi Fully di Jalan Bandulan gang 8 Rt.7 

Rw.1 Malang, dan  MacCheese di Jalan Danau Jempang 1 No 

E2C4 Malang. Waktu penelitian pada bulan Oktober 2018  

sampai Mei 2019. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium 

Komputasi dan Analisis Sistem Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang.  

 

3.2. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif.  Analisis deskriptif kualitatif 

adalah analisis penjelasan untuk data-data kualitatif, sedangkan 

analisis deskriptif kuanlitatif adalah analisis penjelasan untuk 

data-data yang bersifat kuantitatif dengan metode tabulasi 

(Kusumedi dan Rizal, 2010). Metode deskriptif kualitatif 

digunakan untuk meneliti profil usaha, deskripsi produk, dan 

prosedur aktivitas kritis, sedangkan metode deskriptif kuantitatif 

digunakan untuk menghitung kuisoner hasil audit internal.  

3.3 Batasan Masalah 
Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini memiliki 

batasan sebagai berikut : 

a. Penelitian ini hanya mencakup proses identifikasi titik kontrol 

kehalalan dan pemberian alternatif perbaikan pada usaha 

bakery skala kecil Happy Cake, Canggi Fully dan MacCheese 

di Kota Malang.  

b. Identifikasi titik kontrol kehalalan berfokus pada bahan dan 

proses pembuatan bakery menggunakan prosedur tertulis 

aktivitas kritis berdasarkan HAS 23101 di industri pengolahan. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian adalah urutan langkah-langkah 

pengerjaan penelitian. Prosedur berisi gambaran tahap penelitian 

yang saling berkaitan. Adapun diagram alir prosedur penelitian 

ditujukan pada Gambar 3.1 

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 
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Penjelasan diagram alir prosedur penelitian pada Gambar 3.1 

sebagai berikut: 

3.4.1 Studi Pendahuluan 

Survei pendahuluan merupakan tahap awal dalam 

memperolah informasi umum yang berkaitan dengan penelitian, 

yaitu menganai gambaran umum usaha bakery Happy Cake, 

Canggi Fully dan MacCheese. Survei dilakukan dengan cara 

wawancara dengan pemilik dan karyawan. Selain gambaran 

umum survei pendahuluan juga dilakukan untuk mengetahui 

produk dan jenis bakery yang dijual beserta status kehalalanya 

saat ini. 

 

3.4.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah  

Identifikasi dan perumusan masalah merupakan tahapan 

penelitian yang digunakan untuk mengetahui masalah yang 

berkaitan dengan penelitian. Tahap identifikasi dan perumusan 

masalah dilakukan setelah studi pendahuluan. Berdasarkan studi 

pendahuluan diketahui bahwa permasalan pada usaha bakery 

Happy Cake, Canggi Fully dan MacCheese yaitu belum memiliki 

sertifikat kehalalan produk, salah satu langkah yang dicapai 

untuk memperoleh sertifikasi halal adalah penelusuran titik 

kontrol kehalalan atau Halal Control Point (HCP) dan pemberian 

alternatif perbaikan pada produk bakery yang dihasilkan serta 

penyusunan konsep Halal Assurance System (HAS) yang 

mencakup prosedur tertulis aktivitas kritis. Sertifikasi halal yang 

mencakup bukti komitmen dari suatu usaha dalam menjamin 

kehalalan produk yang diproduksi dan dijual serta dapat 

digunakan sebagai pengembangan usaha.   

 

3.4.3 Studi Literatur 

Studi litertatur adalah tahap penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui teori-teori pustaka yang berkaitan dengan titik 

kontrol kehalalan dan penerapan Halal Assurance System (HAS) 
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pada industri pengolahan pangan khususnya pada produk 

bakery. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, 

membaca dan mempelajari buku dan junal hasil penelitian dan 

data sekunder. Studi literatur digunakan untuk memberi informasi 

yang berkaitan dengan metode Halal Assurance System (HAS) 

dan titik kontrol kehalalan bahan (deskripsi produk, bahan baku 

dan proses produksi), serta membantu proses analisa data yang 

berkaitan dengan penerapan Halal Assurance System (HAS) 

pada usaha bakery. Studi literatur berfungsi sebagai acuan 

dalam menyimpulkan hasil penelitian. 

  

3.4.4 Pengambilan data 

Pengambilan data pada penelitian ini terdiri dari sumber data 

dan metode pengambilan data. Sumber data yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer 

disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat up to 

date. Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil 

wawancara dan observasi pada tiga usaha bakery skala kecil 

yaitu Happy Cake, Canggi Fully dan MacCheese di Kota Malang. 

Data yang diambil meliputi gambaran umum perusahaan, 

deskripsi menu, asal bahan baku, dan proses produksi, data-data 

tersebut digunakan dalam pengolahan data penelusuran titik 

kontrol kehalalan.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi 

yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data 

sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, 

publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan 

lain-lain. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya 

mendukung keperluan data primer. Data sekunder dalam 
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penelitian ini yaitu daftar pertanyaan audit internal yang diperoleh 

dari pedoman Halal Assurance System (HAS) 23101. 

Metode pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

berberapa cara: 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

pemilik dan karyawan usaha bakery skala kecil secara langsung. 

Data yang dikumpulkan mengenai deskripsi produk secara 

keseluruhan yang meliputi jenis produk bakery dan karakteristik 

umumnya. Data mengenai asal bahan baku meliputi bahan-

bahan yang digunakan dalam memproduksi bakery, pemasok 

bahan, dan merk bahan yang digunakan. Data mengenai proses 

produksi meliputi proses/tahapan dalam membuat produk 

bakery.  

b. Observasi  

Observasi dilakukan dengan mengamati keadaan dan 

kondisi nyata yang ada pada dapur dan gudang usaha bakery 

Happy Cake, Canggi Fully dan MacCheese di Malang. Kegiatan 

observasi mengenai deskripsi produk dilakukan dengan 

mengamati bakery dari uji sensoris yaitu penampilan. Data 

mengenai asal bahan baku diperoleh dengan mengamati proses 

penerimaan bahan, proses penyimpanan bahan, dan seleksi 

bahan. Seleksi bahan dilakukan dengan mengecek label halal 

pada bahan yang digunakan pada proses produksi. Data 

mengenai proses produksi diperoleh dengan mengamati tahapan 

proses produksi (pembuatan bakery) pada saat kunjungan pada 

dapur produksi pada tiga usaha bakery skala kecil tersebut. 

Observasi juga dilakukan dengan mengamati penggunaan 

peralatan produksi dan pengemasan produk.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

pelengkap dan foto untuk menunjang penulisan laporan. 
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Dokumentasi merupakan bukti nyata untuk mendukung 

penelitian. Dokumentasi tersebut berupa foto bahan yang 

digunakan, kondisi dapur, tahap proses produksi dan dokumen 

sertifikat pemasok. 

 

3.4.5 Pengolahan Data 

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

mengidentifikasi titik kontrol kehalalan pada produk bakery yang 

dihasilkan oleh tiga usaha bakery skala kecil yaitu Happy Cake, 

Canggi Fully dan MacCheese menggunakan 2 tahapan yaitu 

deskripsi produk dan prosedur tertulis aktivitas kritis kehalalan. 

1. Deskripsi Produk Bakery 

Deskripsi produk memuat informasi mengenai produk bakery 

yang dihasilkan dari usaha bakery skala kecil Happy Cake, 

Canggi Fully dan MacCheese di Malang. Produk bakery tersebut 

akan dideskripsikan secara singkat mengenai jenis dan 

karakteristik umum dari produk bakery. Deskripsi produk akan 

disajikan dalam tabel, satu tabel berisi satu produk bakery dari 

satu unit usaha. Deskripsi menu dilengkapi dengan pustaka 

pendukung, tujuan dari deskripsi menu adalah untuk mengetahui 

karakteriktik umum dari produk bakery yang disajikan. 

2. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis. 

Usaha bakery skala kecil Happy Cake, Canggi Fully dan 

MacCheese harus memiliki prosedur tertulis untuk pelaksanaan 

aktivitas kritis. Prosedur aktivitas kritis dimulai dari pencarian 

data dan informasi asal bahan dan proses produksi dari setiap 

produk bakery yang diproduksi oleh tiga usaha bakery yang 

dicontohkan dalam bentuk matrik bahan pada Lampiran 1. 

Langkah selanjutnya, data tersebut diolah menurut kriteria 

aktivitas kritis menurut HAS 23101 pada industri pengolahan. 

Kriteria kecukupan prosedur tertulis aktivitas kritis adalah 

sebagai berikut: 

 



26 
 

a. Seleksi Bahan Baru 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan bahan baru dan 

persetujuan penggunaanya. Proses ini dilakukan dengan cara 

pemetaan titik kontrol kehalalan untuk bahan hewani, nabati, 

mikrobial dan lain-lain. Identifikasi titik kontrol kehalalan mengacu 

pada pohon keputusan di HAS 23101. Hasilnya merupakan 

status akhir yang digolongkan pada HCP, Non-HCP, dan haram. 

Selanjutnya, hasil dari tahap seleksi bahan baru akan disajikan 

dan dibuat dalam bentuk tabel. Tabel yang dibuat berisi informasi 

titik kontrol bahan beserta keterangan status HCP-nya untuk 

masing-masing usaha. 

b. Pembelian Bahan 

Prosedur harus menjamin semua bahan yang dibeli telah 

disetujui LPPOM MUI. Pada tahap ini dilakukan pengamatan 

terhadap adanya sertifikat halal pada bahan dan mengamati 

kondisi bahan baku. Sertifikat halal menjadi persyaratan dalam 

prosedur pembelian bahan. Pengamatan pada saat pembelian 

bahan dilakukan dengan membuat tabel untuk ketiga usaha 

bakery sehingga dapat diketahui bahan dan supplier mana yang 

sudah ataupun belum memiliki sertifikat untuk dijadikan 

pertimbangan dalam proses pembelian bahan.  

c. Pemeriksaan Bahan Datang  

Setelah dilakukan pembelian didapat dokumen pendukung 

bahan, pada tahap pemeriksaan dilakukan penyesuaian 

informasi yang tercantum di label kemasan. Informasi tersebut 

mencakup nama bahan, nama produsen, negara asal produsen 

dan logo halal dan untuk sertifikasi halal pengapalannya 

biasanya mencakup nomor lot dan tanggal produksi. 

Pemeriksaan bahan harus dilakukan pada setiap usaha bakery 

untuk menghindari pemalsuan barang dan sebagai wujud 

ketelitian masing-masing ukm untuk dapat selektif dalam 

menerima bahan yang digunakan dalam proses produksi.  
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d. Formulasi Produk dan Pengembangan Produk Baru 

Formulasi dan reformulasi dilakukan untuk produk yang 

sudah tersertifikasi. Semua bahan yang digunakan untuk 

formulasi produk harus telah disetujui oleh LPPOM MUI. 

Pengembangan produk baru adalah formulasi menu baru yang 

akan disertifikasi. Semua bahan yang digunakan pada tahap 

formulasi dan pengembangan produk baru pada ketiga usaha 

bakery harus telah disetujui oleh LPPOM MUI dan untuk bahan 

baru harus melalui prosedur seleksi bahan baru.  

e. Produksi 

Produksi dilakukan dengan mengamati setiap tahapan 

proses produksi dan jika terdapat tahapan proses yang tidak 

sesuai (terjadi kontaminasi silang atau terkena najis) maka 

proses tersebut termasuk proses kritis. Prosedur harus menjamin 

seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi dari ketiga 

usaha bakery telah disetujui oleh LPPOM MUI, serta resep yang 

digunakan pada proses produksi sesuai dengan resep baku. 

Produksi dilakukan menggunakan fasilitas produksi yang 

memenuhi kriteria fasilitas. Persyaratan ini berlaku pada fasilitas 

produksi milik sendiri atau pihak lain. Pada tahap ini dilakukan 

pengamatan terhadap proses produksi mulai dari bahan datang 

hingga proses pengemasan. Pada setiap proses harus 

diperhatikan, jika tidak sesuai dengan ketentuan (terjadi 

kontaminasi silang atau terkena najis) maka proses tersebut 

masuk dalam proses kritis. Tahapan ini dibuat diagram alir 

proses produksi untuk mempermudah menelusuri titik kontrol 

kehalalanya.  

f. Pencucian Fasilitas Produksi dan Peralatan Pembantu 

Prosedur harus menjamin bahwa proses pencucian fasilitas 

dan peralatan yang digunakan di ketiga usaha bakery dapat 

menghilangkan berbagai pengotor, termasuk bahan haram atau 

najis. Bahan pembersih yang digunakan juga bukan merupakan 

bahan najis. Fasilitas produksi dan peralatan pembantu yang 
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digunakan harus dipastikan bersih dari najis dan kontaminasi 

silang dengan bahan haram.  

g. Penyimpanan dan Penanganan Bahan dan Produk 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses 

penyimpanan makanan. Makanan yang disimpan tidak boleh 

dicampur dengan sesuatu yang haram. Tempat penyimpanan 

harus dipastikan kebersihannya dan disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing produk. Prosedur harus menjamin 

tidak terjadinya kontaminasi bahan atau produk pada ketiga 

usaha bakery tidak bercampur dengan bahan haram atau najis 

selama selama penyimpanan dan penanganan. Penanganan 

bahan dan produk dapat dilakukan dengan mengatur aliran 

bahan atau penggunaan peralatan pembantu dan personel yang 

bersangkutan. 

h. Transportasi 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses 

pengiriman makanan kepada konsumen. Fasilitas produksi harus 

bersih dan dipastikan makanan yang dikirim tidak boleh rusak, 

kotor ataupun terkena najis. Prosedur harus menjamin tidak 

terjadinya kontaminasi produk oleh bahan haram atau najis 

selama transportasi. Lingkungan transportasi yang dimaksud 

mencakup transportasi bahan dari supplier ke gudang, antar 

fasilitas produksi dan kepada konsume (gudang ke dapur, dapur 

ke tempat pengemasan, serta tempat pengemasan ke gudang 

penyimpanan produk jadi lalu konsumen). 

 

3.4.6 Audit Internal 

Tahap audit internal dilakukan setelah keseluruhan tahap 

aktivitas kritis selesai. Alat bantu audit internal adalah daftar 

pertanyaan audit internal. Contoh daftar pertanyaan untuk audit 

internal dapat dilihat pada Lampiran 2. Prosedur audit internal 

meliputi tujuan, ruang lingkup, jadwal, audit, metode audit, pihak 

yang diaudit, alat bantu audit (daftar pertanyaan) dan pelaporan.  
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3.4.7 Penganan produk yang tidak memenuhi kriteria 

Pada tahap ini produk/proses yang tidak sesuai akan 

diberikan alternatif penggantian produk. Jika produk yang 

digunakan tidak memenuhi kriteria maka diberikan alternatif 

perbaikan yaitu produk yang telah tersertifikasi halal. Jika proses 

yang digunakan tidak memenuhi kriteria maka diberikan alternatif 

perbaikan yaitu proses yang lebih terjamin kehalalannya. 

Tahapan ini dilakukan dengan mengidentifikasi setiap produk 

olahan yang tidak memiliki sertifikat halal, kemudian dilakukan 

perbaikan dengan mengganti bahan yang sudah memiliki 

sertifikat halal. Produk yang tidak memenuhi kriteria, yakni 

produk yang terlanjur dibuat dari bahan yang tidak disetujui oleh 

LPPOM MUI dan atau diproduksi di fasilitas yang tidak bebas 

dari bahan babi atau turunannya. Usaha bakery skala kecil 

Happy Cake, Canggi dan MacCheese harus memiliki prosedur 

tertulis untuk menangani produk yang terlanjur dibuat dari bahan 

dan fasilitas yang tidak memenuhi kriteria. Produk yang tidak 

memenuhi kriteria tidak boleh dijual, diedarkan ke masyarakat, 

baik dalam rangka promosi, sumbangan atau lainnya serta harus 

dimusnahkan. Produk yang tidak memenuhi kriteria harus 

disimpan terpisah dan diberi tanda khusus sebelum 

dimusnahkan.  

 

3.4.8 Implikasi Penggantian Bahan terhadap Pengajuan 

Sertifikasi Halal 

Implikasi merupakan suatu konsekuensi atau akibat 

langsung dari hasil identifikasi HCP dan pemberian alternatif 

bahan dan proses yang telah dilakukan. Implikasi dilakukan 

seletah prosedur aktivitas kritis selesai. Tujuan implikasi yaitu 

melihat apakah penggantian bahan yang dilakukan oleh usaha 

bakery Happy Cake, Canggi Fully dan Maccheese berpengaruh 

terhadap biaya produksi, laba yang diperoleh dan kualitas produk 

yang dihasilkan. 
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3.5 Hasil dan Pembahasan  

Pada tahap hasil dan pembahasan, hasil dari data yang 

telah dikumpulkan kemudian diolah dan diberikan penjelasan. 

Tahap hasil dan pembahasan berisi mengenai penjabaran dan 

deskripsi produk hingga audit internal. Penjelasan berkaitan 

dengan rincian titik kritis kehalalan bahan dan rekomendasi 

pemberian alternatif perbaikan untuk bahan yang tidak 

memenuhi kriteria dan penyusunan konsep perencanaan 

dokumen HAS untuk membantu ketiga usaha bakery dalam 

mempersiapkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI.  

 

3.6  Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap akhir dilakukan penyimpulan dan pemberian 

saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian 

yang ditulis dengan singkat untuk  memudahkan pembaca dalam 

memahami isi dari penelitian terkait hasil penelitian dan rumusan 

masalah disertai teori yang mendukung. Saran berisi saran 

penulis yang berupa kritik yang membangun untuk kebaikan 

ketiga usaha bakery dan penelitian selanjutnya.   
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Gambaran Umum Usaha Bakery 

a. Usaha Bakery Happy Cake  

Happy Cake merupakan salah satu usaha skala kecil di Kota 

Malang yang bergerak dalam bidang pengolahan pangan 

khususnya produk bakery. Usaha Happy Cake didirikan pada 

tanggal 24 Februari 2007 oleh Ibu Rovita Yuana di Perumahan 

Tidar View Kav 41 Malang, Jawa Timur. Lokasi tersebut 

dikatakan cukup strategis karena dekat dengan sumber listrik, 

pasar dan swalayan sehingga tidak ada masalah untuk 

mendapatkan bahan baku. Selain itu usaha tersebut juga dekat 

dengan area kampus sehingga seringkali Happy Cake mendapat 

pesanan untuk acara-acara di kampus sekitarnya. Usaha bakery 

Happy Cake memproduksi 19 jenis bakery mulai dari roti hingga 

kue kering. Untuk membantu usahanya Bu Happy memiliki 6 

tenaga kerja yang terdiri dari 3 tenaga kerja produksi, 1 orang 

packaging, 1 orang marketing dan 1 orang kurir.  

Visi dari Happy Cake yaitu menjadi tempat tujuan oleh-oleh 

khas Malang bagi wisatawan dan masyarakat, sedangkan 

misinya yaitu menambah keanekaragaman kuliner kue khas dan 

unik di Kota Malang, menciptakan kue khas Kota Malang dengan 

berbasis kearifan lokal, menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

lingkungan sekitar, dan meningkatkan taraf hidup serta 

kemandirian. Proses pemasaran Happy Cake yaitu secara online 

melalui whatshapp dan instragram. Omzet usaha Happy Cake 

dari penjualan online mencapai 27 juta/ bulan. 

Dalam memaksimalkan produksi dibutuhkan luas wilayah 

yang lebih leluasa dimana aliran produksi dapat berjalan secara 

berkesinambungan. Pola aliran produksi akan merujuk kepada 

keseluruhan pola dalam aliran produksi dari awal proses 

produksi (penerimaan bahan baku) sampai dengan proses akhir 
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(produk jadi). Layout dan pola aliran produksi usaha bakery 

Happy Cake dapat dilihat pada Gambar 4.1  

 

 
Gambar 4.1 Aliran Produksi Happy Cake 

 

   

Gambar 4.2 Usulan alternatif tata letak dan aliran produksi 

Happy Cake 
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Keterangan 

1. Tempat penerimaan dan penyimpanan bahan  

2. Tempat penimbangan bahan  

3. Tempat pembentukan adonan 

4. Mesin Oven 

5. Rak pendinginan bahan 

6. Tempat pengemasan 

7. Ruang tamu 

8. Kamar tidur 

9. Kamar mandi 

10. Tempat cuci peralatan 

11. Meja penyimpanan peralatan  

 

Terlihat pada Gambar 4.1 pola aliran bahan yang diterapkan 

dalam produksi bakery Happy Cake yaitu odd angle. 

Penggunaan pola ini dipilih karena luas area produksi yang kecil 

dengan lintasan aliran bahan pendek. Pola ini berbentuk tidak 

beraturan  dari proses pertama hingga proses terakhir. Menurut 

Yuliant dkk (2014), pola aliran bahan odd angle merupakan jenis 

pola aliran bahan yang tidak beraturan. Secara umum pola aliran 

ini memberikan lintasan pendek yang terasa manfaatnya untuk 

area yang kecil. Pola ini cocok diterapkan pada proses produksi 

dengan kondisi proses kerja dari area yang saling berkaitan, 

proses material handling mekanis, dan ruang produksi yang 

terbatas.  

Layout dan aliran produksi Happy Cake dinilai masih 

memungkinkan terjadinya kontaminasi bahan haram/najis karena 

proses aliran bahan masih melewati ruang pribadi pemilik usaha, 

sehingga diperlukan alternatif perbaikan agar proses produksi 

lebih terjamin kehalalannya. Selain itu, pada layout terdapat 

aliran pemindahan bahan yang berpotongan (cross movement) 

dikarenakan tata letak fasilitas tidak ditata dengan baik. Siska 

dan Henriadi (2012), menyatakan proses produksi yang memiliki 
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aliran bahan yang berpotongan (cross movement) terjadi karena 

tata letak mesin yang kurang teratur sehingga dapat 

mengakibatkan proses produksi terganggu. Jarak antar 

departemen produksi yang cukup jauh menimbulkan ongkos 

material handling yang cukup besar dan kurang optimal. Untuk 

menunjang pengaturan tata letak fasilitas produksi maka 

diberikan alternatif pengaturan tata letak baru untuk menunjang 

kelancaran produksi. Tata letak dan pola aliran produksi alternatif 

usaha bakery Happy Cake dapat dilihat pada Gambar 4.2 

Perusahaan dapat mengajukan sertifikasi halal untuk 

sebagian atau seluruh produk. Dalam hal perusahaan hanya 

mensertifikasi sebagian produknya, maka fasilitas produksi untuk 

produk yang disertifikasi tidak boleh digunakan secara 

bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang 

mengandung babi atau turunannya. Jika ada penggunaan bahan 

dari babi atau turunannya untuk produk yang tidak disertifikasi, 

maka harus dipastikan bahwa bahan tersebut tidak ditangani 

difasilitas yang sama dengan fasilitas untuk produk yang 

disertifikasi. Usaha bakery Happy Cake memiliki 19 jenis produk, 

dengan proses produksi bergantian untuk setiap produknya. 

Keseluruhan produk Happy Cake telah dalam proses pengajuan 

sertifikasi halal, sehingga kemungkinan tercampur dengan 

produk dari babi dan turunananya yang tidak ada karena seluruh 

bahan telah berlogo halal dan tertelusur dengan baik.  

Adapun kemasan bakery yang digunakan hanya terdiri dari 

kemasan primer berupa kardus yang terbuat dari kertas ivory. 

Kertas ivory merupakan kertas kombinasi antara art carton dan 

matt carton (Sari dan Pande, 2018). Satu sisi ivory berupa 

laminasi gloosy, sedangkan bagian sisi lainnya bertekstur doff. 

Kertas ivory memiliki keunggulan tahan panas, tebal, kuat, 

mewah serta merupakan jenis karton lipat yang tidak 

memerlukan lem dan steples untuk membuatnya. Kertas ivory 
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telah melewati pengujian standar food grade sehingga aman 

digunakan untuk mengemas produk.  

 

b. Canggi Fully 

Canggi fully adalah usaha skala kecil yang memproduksi 

bakery jenis pastry dan kue kering. Usaha tersebut didirikan oleh 

Ibu Canggi Fully Solidaritas pada tahun 2016 di Jalan Bandulan 

gang 8 Rt.7 Rw.1 Malang, Jawa Timur. Ibu Canggi membuat 

usaha bakery dengan modal sebesar 500.000,- dengan nama 

Canggi Fully, yang merupakan nama dari pemilik usaha bakery 

sendiri. Usaha ini memiliki 2 karyawan yang semuanya bekerja 

pada bagian produksi. Visi dari canggi fully yaitu menjadi tempat 

tujuan membeli produk bakery di Kota Malang sedangkan 

misinya menjadi usaha pangan dengan rasa dan kualitas produk 

terbaik. Proses pemasaran yang dilakukan oleh Canggi Fully 

yaitu secara online maupun offline. Pemasaran online dilakukan 

melalui whatshapp dan instagram sedangkan pemasaran offline 

dilakukan dengan membuka stand di depan rumah serta Car 

Free Day di Jalan Idjen pada hari minggu. Omzet yang 

didapatkan dari penjualan bakery sebesar 10 juta/bulan. 

Kelancaran aliran produksi merupakan faktor utama yang 

berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas perusahaan. 

Penempatan fasilitas produksi yang tepat memberikan dampak 

terhadap pemanfaatan luas area dan memperlancar gerakan 

perpindahan meterial dari setiap unit sehingga diperoleh suatu 

aliran proses kerja yang lancar, teratur dan aman. Layout dan 

pola aliran produksi usaha bakery Canggi Fully dapat dilihat pada 

Gambar 4.3 
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             Gambar 4.3 Tata Letak dan aliran Produksi Canggi Fully 

 

Keterangan: 

1. Tempat penerimaan dan penyimpanan bahan 

2. Area penimbangan dan pembuatan adonan 

3. Mesin oven 

4. Meja pengemasan  

5. Area Dapur 

6. Kamar mandi 

 

Terlihat pada Gambar 4.3 Canggi Fully memusatkan 

kegiatan produksi pada satu area luas tanpa sekat. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk mempermudah perpindahan bahan, 

sehingga lebih mempersingkat waktu produksi dan 

mempermudah kordinasi. Pintu masuk dan pintu keluar terjadi 

pada satu pintu. Dilihat dari pola aliran produksi Canggi Fully 

termasuk pada pola U-Shaped. Menurut Yuliant dkk (2014), pola 

aliran U-Shaped akan dipakai bilamana dikehenendaki bahwa 

akhir dari proses produksi akan berada pada lokasi yang sama 

dengan awal proses produksinya untuk mempermudah 
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pengawasan keluar masuk material dan produk jadi pada suatu 

perusahaan.  

Layout dan pola aliran usaha Canggi Fully dinilai telah 

sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal yaitu ruang produksi 

tidak bercampur dengan ruangan pribadi. Usaha Canggi Fully 

memiliki 9 produk yang keseluruhannya telah dalam proses 

sertifikasi halal sehingga kemungkinan terjadi kontaminasi 

dengan produk yang tidak tersertifikasi halal tidak ada.  Fasilitas 

fisik dan alat produksi telah ditata dengan baik untuk 

menghindari terjadinya kontaminasi silang. Menurut Siradjuddin 

(2013) menyatakan ruang produksi selain ditata dengan baik dan 

rapi juga harus bersih bebas dari kotoran dan najis, memiliki 

fasilitas sanitasi yang baik, penyediaan air bersih, tempat 

pembuangan limbah, sarana cuci tangan, sirkulasi udara yang 

memadai serta tidak ada peluang terkontaminasi oleh bahan 

yang haram, kotor dan najis. Namun untuk pengecekan kondisi 

kesehatan karyawan belum pernah dilakukan karena 

keterbatasan biaya, sehingga diperlukan biaya tambahan khusus 

dari pemilik usaha untuk menjamin kesehatan karyawan dan 

produk yang dihasikan.  

Adapun kemasan bakery yang digunakan hanya terdiri dari 

kemasan primer berupa kardus yang terbuat dari kertas ivory. 

Kertas ivory merupakan kertas kombinasi antara art carton dan 

matt carton (Sari dan Pande, 2018). Satu sisi ivory berupa 

laminasi gloosy, sedangkan bagian sisi lainnya bertekstur doff. 

Kertas ivory memiliki keunggulan tahan panas, tebal, kuat, 

mewah serta merupakan jenis karton lipat yang tidak 

memerlukan lem dan steples untuk membuatnya. Kertas ivory 

telah melewati pengujian standar food grade sehingga aman 

digunakan untuk mengemas produk. 
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c. MacCheese 

MacCheese merupakan usaha bakery yang terletak di Jalan 

Danau Jempang No. E2C4 Malang. Usaha ini didirikan oleh 

Bapak Hery Siswoyo pada tanggal 1 Oktober 2014. Usaha ini 

memproduksi makanan dan minuman yaitu es mochi, bakery dan 

pasta. Jumlah tenaga kerja yaitu 3 orang yang terdiri dari 2 orang 

bagian produksi dan 1 orang bagian pegemasan.  Visi dari 

MacCheese yaitu memperluas pemasaran sedangkan misinya 

berusaha menciptakan produk kualitas premium untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen. Proses pemasaran yang 

dilakukan oleh MacCheese yaitu secara online melalui 

whatshapp dan instragram, dengan omzet 20 juta/bulan.  

Tata letak (layout) dapat didefinisikan sebagai tata cara 

pengaturan fasilitas guna memperlancar proses produksi 

(Hadiguna, 2008). Pengaturan tersebut memanfaatkan luas area 

untuk menempatkan mesin atau fasilitas penunjang produksi lain 

untuk memperlancar aliran bahan sehingga menghemat biaya 

produksi mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Layout dan 

pola aliran produksi usaha  bakery MacCheese dapat dilihat 

pada Gambar 4.4 

 

                
    Gambar 4.4 Tata letak dan pola aliran Produksi MacCheese 
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           Gambar 4.5 Usulan alternatif aliran produksi Maccheese 

 

Keterangan: 

1. Tempat penerimaan dan penyimpanan bahan  

2. Meja penimbangan dan pembuatan adonan 

3. Mesin Oven 

4. Meja pengemasan  

5. Tempat penyimpanan produk jadi  

6. Ruang tamu 

7. Kamar tidur 

8. Kamar mandi 

 

Terlihat pada Gambar 4.3 pola aliran produksi MacCheese 

termasuk pada pola odd angel, dimana pola aliran ini rumit dan 

tidak beraturan menyesuaikan pada tempat yang sudah ada. 

Menurut Parwati dan Sugandi (2011), pola aliran odd angel 

adalah pola yang umumnya digunakan untuk perpindahan bahan 

secara mekanis dan keterbatasan ruangan. Pola aliran odd angle 

ini akan memberikan lintasan yang pendek sehingga akan terasa 

manfaatnya untuk area yang kecil. Layout dan pola aliran 

Maccheese dinilai kurang efisien karena masih terdapat aliran 



40 
 

bahan yang berpotongan (croos movement). Aliran bahan 

berpotongan terletak pada proses penerimaan bahan baku dan 

pengemasan. Menurut Faisal dkk (2013), menyatakan kendala 

umum yang sering dialami perusahaan pada pengaturan fasilitas 

adalah adanya aliran bahan yang berpotongan (croos 

movement), dikarenakan tata letak mesin yang kurang teratur. 

Tata letak mesin yang tidak teratur dan jarak ruang produksi 

yang jauh dapat mengakibatkan proses produksi terganggu, 

sehingga diusulkan alternatif penataan peralatan dan fasilitas 

produksi dapat dilihat pada Gambar 4.5 

Perusahaan dapat mengajukan sertifikasi halal untuk 

sebagian atau seluruh produk. Dalam hal perusahaan hanya 

mensertifikasi sebagian produknya, maka fasilitas produksi untuk 

produk yang disertifikasi tidak boleh digunakan secara 

bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang 

mengandung babi atau turunannya. Jika ada penggunaan bahan 

dari babi atau turunannya untuk produk yang tidak disertifikasi, 

maka harus dipastikan bahwa bahan tersebut tidak ditangani 

difasilitas yang sama dengan fasilitas untuk produk yang 

disertifikasi. Usaha bakery Macheese memiliki 10 jenis produk 

bakery, 3 jenis produk pasta dan satu jenis ice cream, dengan 

proses produksi bergantian untuk setiap produknya. Keseluruhan 

produk MacCheese telah dalam proses pengajuan sertifikasi 

halal, sehingga kemungkinan tercampur dengan produk dari babi 

dan turunananya yang tidak ada karena seluruh bahan telah 

berlogo halal dan tertelusur dengan baik.  

Adapun kemasan bakery yang digunakan hanya terdiri dari 

kemasan primer berupa kardus yang terbuat dari kertas ivory. 

Kertas ivory merupakan kertas kombinasi antara art carton dan 

matt carton (Sari dan Pande, 2018). Satu sisi ivory berupa 

laminasi gloosy, sedangkan bagian sisi lainnya bertekstur doff. 

Kertas ivory memiliki keunggulan tahan panas, tebal, kuat, 

mewah serta merupakan jenis karton lipat yang tidak 
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memerlukan lem dan steples untuk membuatnya. Kertas ivory 

telah melewati pengujian standar food grade sehingga aman 

digunakan untuk mengemas produk. Pelabelan pada kemasan 

primer berperan penting dalam pemasaran. Menurut Wati dkk 

(2015), informasi yang minimal harus ada dalam pelabelan 

produk roti diantaranya merek atau nama dagang produk, 

komposisi bahan roti, identitas perusahaan, tanggal kadaluarsa 

dan nomor izin edar, termasuk logo halal apabila sudah 

mendapat sertifikasi halal. Usaha bakery Maccheese sudah 

memiliki izin edar produk yaitu P-IRT dari Dinas Perindustrian 

Malang. 

 

4.2 Deskripsi Produk  

Deskripsi produk berisi informasi mengenai berbagai jenis 

produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Usaha bakery 

Happy Cake, Canggi Fully dan Maccheese memproduksi 

berbagai macam produk bakery mulai dari roti hingga kue kering. 

Ketiga usaha bakery tersebut ada memiliki produk yang sama, 

khususnya untuk jenis kue kering seperti nastar, putri salju dan 

kastengel. Namun setiap usaha bakery memiliki ciri khas masing-

masing untuk produk bakerynya. Usaha bakery Happy Cake 

memiliki produk unggulan croissant yang memiliki bentuk serta 

rasa bervariasi, sedangkan usaha bakery Canggi Fully memiliki 

produk unggulan moringa crakers yang merupakan kombinasi 

antara adonan crackers dengan daun kelor yang memiliki rasa 

seperti greentea, sementara Maccheese memiliki produk 

unggulan pisang bolen yang enak dan empuk. Daftar produk 

bakery yang dihasilkan oleh setiap usaha bakery dapat dilihat 

pada Tabel 4.1, untuk deskripsi produk secara lengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 3.   
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Tabel 4.1 Daftar Produk 

No 
Nama 
Usaha  

Pemilik  Jenis Bakery 

1 Happy 
Cake 

Happy 
Rovita 
Yuana 

Bulger, Greentea cake,  Pie pot, 
Pizza, Kentang pinky, Fruit puff, Red 
velvet puff, Sus roll rogut, Klapetart,, 
Pie siram coklat, E-clair, Pie potato 
ayam, Croissant abon, Croissant 
coklat almond, Croissant ayam 
jamur, Croissant strawberry, 
Croissant blueberry, Croissant coklat 
oreo dan Croissant almond, Pavtella 
strawberry, Pavtella blueberry, 
Pavtella coklat, Pavtella Coklat oreo, 
Pavtella almond, Nastar, Putri salju, 
Kastengel dan Coklat drop chip. 

2 Canggi 
Fully 

Canggi 
Fully 
Solidaritas 

Sus basah coklat, Sus basah vanila, 
Sus basah pandan, Brownies Pie, 
Moringa crackers, Brownies 
crackers, Nastar, Putri Salju, dan 
Kastengel 

3 MacCheese Hery 
Siswoyo  

Mac and Cheese, Marble cake, 
Cheese roll, Pisang bolen, Pastel 
Singapur (Karipap), Nastar, Papizza, 
dan Kastengel. 

Sumber: Data Primer Diolah (2019). 

 

4.3 Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis 

Aktivitas pada rantai produksi dapat mempengaruhi status 

kehalalan suatu produk. Aktivitas kritis mencakup seleksi bahan, 

pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk 

dan pengembangan produk baru, proses produksi, pencucian 

fasilitas dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan 

bahan dan produk, serta transportasi. Prosedur aktivitas kritis 

dapat berbeda-beda sesuai proses bisnis perusahaan yaitu 

Industri Pengolahan, Rumah Potong Hewan (RPH), Katering dan 

Restoran.  
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4.3.1 Seleksi Bahan  

Seleksi bahan merupakan proses pemilihan bahan dan 

persetujuan penggunaanya. Prosedur seleksi bahan harus 

menjamin setiap bahan yang akan digunakan telah disetujui 

LPPOM MUI. Terdapat 2 kelompok bahan yang termasuk dalam 

halal positive list of materials atau bahan tidak kritis dan halal 

negative of materials atau bahan yang memiliki titik kritis. Bahan-

bahan yang termasuk dalam halal positive list of materials dapat 

dilihat pada Lampiran 4. Dalam proses seleksi bahan, semua 

bahan yang tersedia untuk pembuatan bakery didasarkan pada 3 

katagori yaitu bahan nabati, bahan hewani, dan bahan mikrobial. 

Proses identifikasi HCP pada setiap bahan didasarkan pada 

pemetaan diagram pohon keputusan. Diagram pohon keputusan 

merupakan seri pertanyaan logis yang menanyakan setiap 

bahaya. Menurut Kohilavani (2015), pohon keputusan digunakan 

untuk menentukan CCP (Critical Control Point) dalam diagram 

alir produksi sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi, 

mengurangi atau menghilangkan bahaya berdasarkan bukti. 

Pohon keputusan halal juga digunakan sebagai acuan untuk 

membuang bahan haram atau menggantinya dengan bahan 

halal sesuai syariat islam. 

 

A. Pemetaan Pohon Keputusan HCP Bahan Hewani 

Bahan hewani merupakan suatu bahan yang berasal dari 

salah satu atau berberapa bagian tubuh hewan. Bahan hewani 

dapat berasal dari ikan dan hewan ternak seperti unggas hingga 

hewan berkaki empat. Bahan hewani tersebut harus jelas 

kehalalannya dan baik untuk dikonsumsi. Bahan hewani yang 

akan diidentifikasi mulai dari bahan segar hingga bahan yang 

telah melalui proses pengolahan. Potensi bahan haram dapat 

terjadi pada proses penyembelihan hewan yang tidak dijalankan 

sesuai syariat Islam untuk bahan hewani segar, sedangkan untuk 

produk hewani olahan potensi bahan haram terletak pada 
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penambahan bahan pangan (food aditive) dan proses 

pengolahan yang berpotensi tercampur dengan bahan haram 

atau tidak jelas kehalalannya, maka dari itu perlu proses 

idetifikasi lebih lanjut. Identifikasi keharaman bahan hewani 

dapat dilihat pada Gambar 4.6  

 

 

Gambar 4.6 Pohon Keputusan untuk Identifikasi Titik Kendali 

Halal Bahan Hewani (LPPOM MUI, 2008). 

 

Keterangan  

A         : Daftar pertanyaan bahan hewani golongan susu, telur     

dan ikan 

B      : Daftar pertanyaan bahan hewani golongan  daging dan   

hasil samping (lemak, tulang, kulit, dll).  

Angka : Urutan pertanyaan  
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Pada Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa bahan hewani dibagi 

menjadi 2 kelompok yaitu kelompok susu, telur, ikan dan 

kelompok daging beserta hasil sampingnya. Pada kelompok 

susu, telur, ikan apabila mengalami proses pengolahan lanjutan 

maka bahan tersebut berpotensi menjadi bahan kritis (HCP), 

sedangkan yang tidak melalui proses pengolahan maka bahan 

tersebut non-HCP (tidak memiliki titik keharaman). Pada 

golongan daging dan hasil sampingnya (lemak, tulang, kulit dan 

lain-lain), apabila berasal dari hewan non halal, maka daging 

beserta hasil sampingnya tersebut otomatis menjadi bahan 

haram. Apabila berasal dari hewan halal, maka perlu dipastikan 

proses penyembelihanya. 

Proses penyembelihan harus sesuai syariat Islam dan telah 

memiliki sertifikat halal resmi. Apabila terdapat pengolahan 

lanjutan, maka harus dipastikan bahwa bahan-bahan yang 

digunakan telah memiliki sertifikat halal agar tetap terjamin 

kehalalanya. Untuk dapat mengetahui HCP pada seluruh bahan 

di tiga usaha bakery, maka dilakukan identifikasi melalui tabel 

pertanyaan berdasarkan pohon keputusan. Hasil identifikasi 

pertanyaan bahan dari tiga usaha bakery yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.2 sedangkan untuk daftar  lengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 5.  
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Tabel 4.2 Data identifikasi HCP bahan hewani berdasarkan 

pohon keputusan 

Nama 
Usaha 

Bahan  
Pertanyaan  

Hasil 
Potensi 

bahan/proses 
belum halal a 1a b 1b 2b 3a 

Happy 
Cake 

Abon Sapi - - √ √ √ √ 
HCP 
A3 

Proses 
penyembelihan, 
MSG 

Susu 
Bubuk 

√ √ - - - - 
HCP 
A1 

Laktosa,stabilizer 
dan emulsifier 

Udang √ x - - - - 
Non 

HCP(A) 
- 

Canggi 
Fully 

Whipcream  √ √ - - - - 
HCP 
A1 

Susu , emulsifier, 
dan  flavor 

Butter √ √ - - - - 
HCP 
A1 

Susu, lemak dan  
emulsifer  

Telur √ x - - - - 
Non 

HCP(A) 
- 

Maccheese 

Daging 
Ayam  

- - √ √ √ x 
HCP 
A2 

Proses 
penyembelihan 

Keju 
Cheddar 

√ √ - - - - 
HCP 
A1 

Enzim pada 
proses koagulasi 
susu, emulsifier 
dan flavor 

Penyedap 
rasa 

- - √ √ √ √ 
HCP 
A3 

MSG 

Sumber : Data primer diolah (2019). 

 

Keterangan : 

HCP A (angka) 

HCP         :  Halal Control Point (Titik Kendali Halal) 

A         :  Kode Bahan Hewani 

1          : Kelompok bahan (susu, telur, dan ikan) dengan 

pengolahan  

2           : Kelompok bahan (daging dan turunannya) tanpa 

pengolahan yang tidak memiliki sertifikat halal 

3         : Kelompok bahan (daging dan turunannya) dengan  

                      pengolahan 

Non-HCP(A): Bahan tidak kritis untuk bahan hewani 
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Berdasarkan pemetaan pohon keputusan HCP bahan 

hewani untuk Usaha Bakery Happy Cake pada Tabel 4.2 

didapatkan 2 status bahan yaitu HCP dan non-HCP. Bahan yang 

termasuk HCP merupakan bahan yang berpotensi memiliki 

potensi keharaman. HCP A1 didapatkan hasil sebesar 61,11%. 

HCP A1 merupakan hasil pengolahan bahan hewani dari 

golongan susu, telur, dan ikan. HCP A2 didapatkan hasil sebesar 

5,55%. HCP A2 merupakan bahan hewani dari golongan daging 

beserta hasil sampingnya yang belum memiliki sertifikat halal. 

HCP A3 didapatkan hasil sebesar 22,22%. HCP A3 merupakan 

bahan hewani dari golongan daging beserta hasil sampingnya 

yang melalui proses pengolahan lanjutan. Non-HCP (A) 

didapatkan didapatkan hasil sebesar 11,11%. Non-HCP (A) 

merupakan bahan hewani yang tidak memiliki titik keharaman. 

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahan hewani abon sapi 

merupakan bahan HCP A3 dengan potensi proses belum halal 

yaitu proses penyembelihan dan bahan MSG. Proses 

penyembelihan dapat menjadikan bahan hewani tersebut halal 

atau haram bila tidak sesuai dengan syariat islam. Asam 

glutamat  merupakan salah satu jenis asam amino non essensial 

yang merupakan bagian dari kerangka utama dari berbagai jenis 

molekul protein yang terdapat dalam makanan hewani seperti 

daging, unggas dan ikan (Andiani, 2017).  MSG adalah produk 

reaksi dari asam glutamat dan NaOH diproduksi secara 

mikrobiologis, sehingga perlu dicermati media tumbuh mikroba 

yang digunakan pada proses fermentasi untuk dikritisi aspek 

kehalalannya. Susu bubuk merupakan bahan HCP A1 dengan 

potensi bahan belum halal yaitu gula susu (laktosa), stabilizer 

dan emulsifier. Susu bubuk dibuat dari susu segar yang 

dibubukan agar lebih awet. Pada dasarnya menurut LPPOM MUI 

(2014) susu berasal dari sapi yang termasuk dalam bahan yang 

tidak kritis namun karena terdapat penambahan bahan pangan, 

maka susu perlu dicermati kehalalannya. Kalinha et al., (2014) 
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menyatakan bahwa untuk mempertahankan viskositas pada susu 

bubuk perlu ditambahkan bahan penstabil (stabilizer). Bahan 

yang biasanya difungsikan sebagai stabilizer biasanya emulsifier. 

Status emulsifier secara umum adalah subhat karena terbuat dari 

bahan nabati atau hewani (Apriyantono, 2015). Udang 

merupakan bahan mentah yang tidak melalui proses pengolahan 

lanjutan sehingga tergolong Non-HCP (A) yang berarti tanpa 

adanya potensi bahan yang belum halal. Terlepas dari potensi 

ketidakhalalan bahan tersebut, abon sapi dan susu bubuk yang 

digunakan oleh Happy cake telah tertelusuri kehalalannya 

dibuktikan dengan logo halal MUI yang tertera pada kemasan 

bahan.   

Berdasarkan pemetaan pohon keputusan HCP bahan 

hewani untuk Usaha Bakery Canggi Fully pada Tabel 4.2 

didapatkan 2 status bahan yaitu HCP dan non-HCP. Bahan yang 

termasuk HCP merupakan bahan yang berpotensi memiliki 

potensi keharaman. HCP A1 didapatkan hasil sebesar 91,67%. 

HCP A1 merupakan hasil pengolahan bahan hewani dari 

golongan susu, telur, dan ikan. HCP A2 dan HCP A3 sebesar 0% 

atau tidak ada, dikarenakan usaha Canggi fully tidak 

menggunakan bahan daging maupun olahannya untuk membuat 

bakery. HCP A2 diartikan sebagai bahan hewani dari golongan 

daging beserta hasil sampingannya yang belum memiliki 

sertifikat halal sementara  HCP A3 merupakan bahan hewani 

dari golongan daging beserta hasil sampingannya yang melalui 

proses pengolahan lanjutan. Non-HCP (A) didapatkan 

didapatkan hasil sebesar 8,33%. Non-HCP (A) adalah bahan 

hewani yang tidak memiliki titik keharaman.  

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahan whipcream merupakan 

bahan HCP A1 potensi bahan yang belum halal yaitu susu, 

emulsifier dan flavor. Kebanyakan emulsifier adalah senyawa-

senyawa turunan lemak sehingga perlu dicermati aspek 

kehalalannya. Whipcream biasanya dimaniskan dan dicampur 
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perisa (flavor) vanila untuk menambah rasa (Yaqin, 2014). Butter 

merupakan bahan HCP A1 dengan potensi bahan yang belum 

halal yaitu susu, lemak hewani dan emulsifier. Butter merupakan 

gabungan antara susu dan lemak yang membentuk padatan. 

Susu yang digunakan dapat berupa susu segar maupun susu 

fermentasi, sedangkan lemak yang digunakan yaitu lemak 

hewani dari hewan halal, jika menggunakan lemak dari hewan 

lain seperti babi maka bahan tersebut menjadi haram (Yaqin, 

2019). Selain itu dalam pembuatan butter sering ditambahkan 

emulsifier untuk meningkatkan kestabilan. Telur merupakan 

bahan mentah yang tidak melalui proses pengolahan lanjutan 

sehingga bukan termasuk bahan kritis. Telur termasuk bahan 

hewani Non-HCP (A) yang berarti tanpa adanya potensi bahan 

belum halal. Hal tersebut didukung oleh Hassan et al., (2015) 

yang menyatakan bahwa telur merupakan bahan baku yang 

halal. Semakin diperkuat dalam (LPPOM MUI, 2014) bahwa telur 

termasuk dalam daftar bahan halal (halal positive list materials) 

selama belum berubah dari bentuk asalnya. Whipcream dan 

butter yang digunakan oleh Canggi Fully sudah memiliki logo 

halal pada kemasanya, sehingga bahan tersebut aman 

digunakan. 

Berdasarkan pemetaan pohon keputusan HCP bahan 

hewani untuk Usaha Bakery Maccheese pada Tabel 4.2 

didapatkan 2 status bahan yaitu HCP dan non-HCP. Bahan yang 

termasuk HCP merupakan bahan yang berpotensi memiliki titik 

keharaman. HCP A1 didapatkan hasil sebesar 71,42%. HCP A1 

merupakan hasil pengolahan bahan hewani dari golongan susu, 

telur, dan ikan. HCP A2 didapatkan hasil sebesar 7,14%. HCP 

A2 merupakan bahan hewani dari golongan daging beserta hasil 

sampingnya yang belum memiliki sertifikat halal. HCP A3 

didapatkan hasil sebesar 14,28%. HCP A3 merupakan bahan 

hewani dari golongan daging beserta hasil sampingannya yang 

melalui proses pengolahan lanjutan. Non-HCP (A) didapatkan 
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hasil sebesar 7,14%. Non-HCP (A) adalah bahan hewani yang 

tidak memiliki titik keharaman. 

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahan hewani daging ayam 

merupakan bahan mentah yang melalui proses penyembelihan. 

Proses penyembelihan dapat menyebabkan bahan tersebut 

menjadi halal atau haram sehingga daging ayam dikatagorikan 

dalam HCP A2. Keju merupakan bahan pangan fermentasi susu. 

Potensi bahan yang belum halal pada keju adalah enzim yang 

digunakan pada proses koagulasi susu, emulsifier dan flavor. 

Proses pembuatan keju diperoleh dari hasil peneraman dengan 

menggumpalkan susu menggunakan bantuan enzim rennet dan 

asam (Roswiem, 2015). Keju termasuk produk mikrobial karena 

dalam pembuatan keju memerlukan mikroba lactobacillus untuk 

proses fermentasi dimana harus dipastikan kehalalan media 

tumbuh mikroba yang yang digunakan. Selanjutnya Yaqin 

(2014), menambahkan untuk memperbaiki tampilan produk keju 

biasanya ditambahkan emulsifier dan flavor yang masih belum 

jelas status halalnya. Penyedap rasa termasuk bahan HCP A3 

dengan potensi bahan yang belum halal adalah MSG 

(monosodium glutamate). Menurut Yaqin (2014), MSG adalah 

garam natrium dari asam glutamat yang diperoleh dari reaksi 

antara asam glutamat dan NaOH. Secara komersial asam 

glutamat diproduksi secara mikrobiologis, sehingga termasuk 

produk yang perlu dikritisi aspek kehalalanya. Meskipun 

demikian, bahan daging ayam, keju dan penyedap rasa yang 

digunakan oleh Maccheese telah memiliki sertifikat halal MUI. 

 

B. Pemetaan Pohon Keputusan HCP Bahan Nabati 

Bahan nabati adalah bahan yang berasal tanaman atau 

tumbuhan. Bahan nabati belum tentu seratus persen hanya 

mengandung bahan nabati. Biasanya bahan nabati olahan 

ditambahkan food additive untuk meningkatkan kualitas bahan. 

Bahan pangan nabati yang akan diidentifikasi titik kendali 
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halalnya yaitu bahan yang berasal dari tumbuhan baik yang 

belum diolah (segar) atau pun yang sudah diolah. Bahan 

berpotensi memiliki titik keharaman apabila proses 

pengolahannya ditambahkan bahan tambahan yang kritis, maka 

dari itu perlu identifikasi lebih lanjut. Identifikasi keharaman 

bahan nabati dapat dilihat pada Gambar 4.7 

 

Gambar 4.5 Pohon Keputusan untuk Identifikasi Titik Kendali 

Halal Bahan Nabati (LPPOM MUI,2008). 

 

Keterangan : 

c : Daftar pertanyaan untuk bahan nabati 

Angka : Urutan pertanyaan 

 

Pada Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa bahan nabati dibagi 

menjadi 2 kelompok yaitu bahan nabati dengan pengolahan dan 

bahan nabati tanpa pengolahan. Bahan nabati yang tidak melalui 

tahap pegolahan maka bahan tersebut otomatis menjadi bahan 

Non-HCP. Pada bahan nabati dengan proses pengolahan 
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menggunakan fermentasi khamr dinyatakan menjadi produk 

haram. Proses fermentasi tanpa khamr harus diketahui dengan 

jelas bahan yang digunakan agar tetap terjamin kehalalannya. 

Untuk dapat mengetahui titik kendali halal pada seluruh bahan, 

akan diidentifikasi melalui tabel pertanyaan berdasarkan pohon 

keputusan yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan daftar 

pertanyaan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 
Tabel 4.3 Data Identifikasi HCP bahan nabati berdasarkan 

pohon keputusan 

Nama 
Usaha 

Bahan  
Pertanyaan  

Hasil 
Potensi 

bahan/proses 
belum halal 

c 1c 2c 3c 

Happy 
Cake 

Margarin  √ x - √ HCP B2 
Antioksidan, 
pewarna, flavor, 
dan emulsifier 

Selai 
Strawberry 

√ x - √ HCP B2 
Flavor, gula, 
pengawet, pewarna 

Tepung 
Terigu 

√ x - √ HCP B2 

Vitamin A dan  
L-Sistein untuk 
meningkatkan sifat 
tepung terigu 

Canggi 
Fully 

Buah 
Nanas 

x - - - 
Non-HCP 
(B) 

- 

Coklat 
Bubuk 

√ x - √ HCP B2 
Gula, lestisin, perisa 
coklat, emulsifier 

Gula Halus √ x - √ HCP B2 

Penambahan 
karbon aktif (tulang 
hewan) dan resin 
(prosesnya dapat 
menggunakan 
gelatin) pada 
proses pemurnian 

MacCh
eese 

Bumbu kari 
instan 

√ x - √ HCP B2 
Gula pasir, 
pengawet, dan 
pengental  

Kentang x - - - 
Non-HCP 
(B) 

- 

Saos 
Tomat 

√ x - √ HCP B2 
Gula, flavor, 
oleoresin, dan MSG 

Sumber: Data diolah (2019) 



53 
 

Keterangan : 

HCP B (angka) 

HCP   : Halal Control Point (Titik Kendali Halal) 

B  : Kode Pertanyaan Bahan Nabati 

1  : Kelompok bahan dengan proses fermentasi 

2  : Kelompok bahan dengan pengolahan dan  

                         penambahan 

Non-HCP (B) : Bahan tidak kritis untuk bahan nabati 

 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat pemetaan pohon keputusan 

HCP bahan nabati untuk usaha bakery Happy Cake didapatkan 2 

status yaitu HCP dan Non-HCP. Status HCP merupakan bahan 

yang memiliki potensi keharaman. HCP B1 didapatkan hasil 

sebesar 1,72%. HCP B1 merupakan bahan hasil pengolahan 

nabati dengan proses fermentasi. HCP B2 didapatkan hasil 

sebesar 62,06%. HCP B2 merupakan bahan nabati dengan 

pengolahan dan penambahan bahan pangan. Non-HCP (B) 

didapatkan sebesar 36,20%. Non-HCP (B) merupakan bahan 

nabati yang tidak memiliki sumber kontaminasi atau HCP.  

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahan nabati margarin, selai dan 

tepung terigu merupakan bahan HCP B2 karena terdapat 

pengolahan dan penambahan food additive. Margarin 

merupakan sejenis mentega buatan yang diproses dari lemak 

nabati. Dalam proses pembuatannya margarin sering 

ditambahkan antioksidan untuk mencegah ketengikan, flavor 

supaya mempunyai aroma yang segar, dan pewarna makanan 

untuk memberikan warna tertentu agar lebih menarik (Yaqin, 

2014). Selain itu juga ditambah emulsifier yang berfungsi untuk 

mengurangi daya percik produk bila digunakan untuk 

menggoreng, karena air yang pada produk diikat oleh lemak.  

Bahan kritis dari aspek kehalalanya adalah flavor dan emulsifier. 

 Selai merupakan bahan HCP B2 dengan potensi bahan 

yang belum halal adalah flavor, gula, pengawet dan pewarna. 
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Bahan baku selai yaitu buah-buah yang merupakan bahan 

nabati. Proses pembuatan selai seringkali ditambahkan 

pengawet untuk memperpanjang masa simpan. Pusat Studi 

Ketahanan Pangan Universitas Udayana (2012), menyatakan 

bahan yang sering ditambahkan dalam proses pembuatan selai 

yaitu asam sitrat dan zat pengental seperti pektin. Asam sitrat 

merupakan produk mikrobial, sehingga perlu dicermati media 

tumbuh mikroba yang digunakan pada proses fermentasi 

sehingga perlu dicermati aspek kehalalannya.  

Tepung terigu merupakan bahan HCP B2 karena terdapat 

pengolahan dan bahan tambahan yang digunakan seperti 

vitamin dan L-sistein. Roswiem (2015), menyatakan tepung 

terigu terbuat dari biji gandum, namun seringkali 

ditambahkan/difortifikasi bahan aditif seperti vitamin A untuk 

memperkaya nilai gizi. Vitamin A biasanya disalut agar mudah 

larut dan tidak mudah rusak selama penyimpanan (LPPOM MUI, 

2014). Bahan penyalut yang digunakan selain berasal dari bahan 

halal seperti gum juga bahan yang diragukan kehalalannya 

seperti gelatin. Pada tepung terigu juga terkadang ditambahkan 

L-sistein yang merupakan agen improving untuk meningkatkan 

sifat dan kualitas tepung. Apriyantono (2007), menyatkan bahwa 

L-sistein biasanya dibuat dari rambut manusia dan bulu hewan. 

Apabila terbuat dari rambut manusia sudah jelas haram bagi 

umat islam. L-sistein yang terbuat dari bulu hewan harus 

dipastikan asal kehalalannya. Selanjutnya bulu yang diperoleh 

saat hewan masih hidup dan saat sudah mati (bangkai) juga 

haram hukumnya. Hewan halal harus disembelih sesuai dengan 

ketentuan syariat Islam. Namun, saat ini sudah banyak L-sistein 

yang diproduksi dengan proses fermentasi dan aman digunakan 

untuk tambahan tepung terigu. Terlepas dari potensi keharaman 

tersebut margarin, selai dan tepung terigu yang digunakan usaha 

Happy Cake telah tertelusuri kehalalanya dibuktikan dengan logo 

halal MUI pada kemasan bahan sehingga aman digunakan. 
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Pada Tabel 4.3 dapat dilihat dari pemetaan pohon 

keputusan HCP bahan nabati dari usaha Canggi Fully 

didapatkan 2 status yaitu HCP dan Non-HCP. Status HCP 

merupakan bahan yang memiliki potensi keharaman. HCP B1 

didapatkan sebesar 6,67%. HCP B1 merupakan bahan hasil 

pengolahan nabati dengan proses fermentasi. HCP B2 

didapatkan hasil sebesar 60,00%. HCP B2 merupakan bahan 

nabati dengan pengolahan dan penambahan bahan. Non-HCP 

(B) didapatkan sebesar 33,33%. Non-HCP (B) merupakan bahan 

nabati yang tidak memiliki sumber kontaminasi atau HCP.  

Berdasarkan hasil pemetaan pohon keputusan nabati untuk 

usaha bakery Canggi fully di Tabel 4.3 buah nanas merupakan 

bahan yang termasuk Non-HCP yang artinya tidak ada potensi 

bahan haram atau halal dikonsumsi. Coklat bubuk merupakan 

bahan HCP B2 karena terdapat pengolahan dan penambahan 

bahan seperti gula, emulsifier, dan lestisin. Roswiem (2015) 

menyatakan bahwa lestisin banyak terdapat pada kedelai, kuning 

telur dan otak hewan ternak yang perlu dicermati apakah dari 

hewan halal atau haram dan apakah diperoleh dari 

penyembelihan yang memenuhi syariat Islam atau sudah 

bersertifikasi halal (SH) MUI. Gula halus merupakan bahan yang 

termasuk HCP B2 karena terdapat proses pengolahan. Gula 

halus merupakan gula pasir yang dihaluskan sehingga HCP gula 

halus tergantung pada proses pembuatan gula pasir. Yaqin 

(2014) menyatakan gula pasir adalah sukrosa yang diperoleh 

dari tebu melalui berberapa tahapan yang salah satunya yakni 

pemutihan. Proses dekolorisasi atau pemutihan terkadang 

menggunakan karbon aktif. Tidak semua karbon aktif berasal 

dari tanaman, tetapi ada juga yang berasal dari tulang hewan 

seperti sapi dan babi. Apriyantono (2007) menambahkan pada 

saat ini arang aktif yang berasal dari tulang hewan sudah jarang 

ditemukan dan kebanyakan arang aktif dibuat dari tanaman. Oleh 

karena itu gula pasir tidak dipermasalahkan kehalalanya. Selain 
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itu coklat bubuk dan gula pasir yang digunakan oleh usaha 

Canggi fully sudah bersertifikat halal sehingga aman untuk 

digunakan. 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat hasil pemetaan pohon 

keputusan HCP bahan nabati untuk usaha bakery Maccheese 

didapatkan 2 status bahan yaitu HCP dan Non-HCP. Status HCP 

merupakan bahan yang memiliki potensi keharaman. HCP B1 

didapatkan sebesar 0% dikarenakan Maccheese tidak 

menggunakan bahan hasil fermentasi untuk membuat bakery. 

HCP B1 merupakan hasil pengolahan bahan nabati dengan 

proses fermentasi. HCP B2 didapatkan hasil sebesar 57,14%. 

HCP B2 merupakan bahan nabati dengan pengolahan dan 

penambahan bahan. Non-HCP (B) didapatkan sebesar 42,85%. 

Non-HCP (B) merupakan bahan nabati yang tidak memiliki 

sumber kontaminasi atau HCP.  

Berdasarkan pemetaan pohon keputusan nabati untuk 

usaha bakery Maccheese pada Tabel 4.3 dapat dilihat bumbu 

kari instan termasuk dalam HCP B2 karena merupakan bahan 

nabati dengan proses pengolahan dan penambahan bahan (food 

additive). Bumbu kari instan merupakan  bumbu masak yang 

telah diolah oleh pabrik sehingga dapat langsung digunakan oleh 

konsumen. Bumbu kari instan umunya terbuat dari gula pasir, 

rempah-rempah, pengawet, dan pengental. Pengawet yang 

sering ada pada produk makanan yaitu asam benzoat, natrium 

benzoat, asam sorbat, asam propinat dan natrium metabisulfat, 

sedangkan bahan pengental dapat berasal dari CMC Na, yang 

dapat berasal dari nabati atau hewani. Bahan-bahan tersebut 

terdapat bahan kritis yang perlu dikaji dari aspek kehalalanya. 

Kentang merupakan bahan yang termasuk Non-HCP yang 

artinya tidak ada potensi bahan haram atau halal dikonsumsi. 

Saos tomat merupakan bahan nabati yang termasuk HCP B2 

dengan potensi bahan yang belum halal adalah gula, garam, 

asam asetat, dan  flavor. Asam asetat atau yang sering disebut 
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cuka merupakan cairan higroskopis tak berwarna dan memiliki 

titik beku 16oC (Yaqin, 2014). Dalam industri makanan asam 

asetat digunakan sebagai pengatur keasaman dan bumbu 

masak untuk acar. Asam asetat bisa dibuat secara sintetis, bisa 

juga merupakan hasil fermentasi dari wine dan vinegar, sehingga 

termasuk produk yang perlu dikritisi dari aspek kehalalannya. 

Meskipun demikian, HCP tersebut sudah tidak dipermasalahkan 

lagi, karena bahan bumbu instan dan saos tomat yang digunakan 

oleh MacCheese telah memiliki SH MUI. 

 

C. Pemetaan Pohon Keputusan HCP Bahan Mikrobial 

Penggunaan mikroba banyak digunakan untuk memproses 

beragam bahan pangan menjadi produk bermanfaat. LPPOM 

MUI (2013) telah mengeluarkan fatwa mengenai bahan 

mikrobial. Syaratnya bahan tidak menyebabkan kerugian 

kesehatan pada manusia, media pertumbuhan dan bahan-bahan 

aditif maupun penolong yang tidak boleh berasal dari babi dan 

turunannya. Ditambahkan juga apabila menggunakan mikroba 

rekombinan maka gen yang digunakan tidak berasal dari babi 

atau manusia, maka dari itu perlu proses idetifikasi lebih lanjut. 

Identifikasi keharaman bahan mikrobial dapat dilihat pada 

Gambar 4.8 

 

 

 

Gambar 4.8 Pohon Keputusan untuk Identifikasi Titik Kendali 

Halal Bahan Mikrobial (LPPOM MUI, 2008). 

 

Bahan mikrobial hanya digunakan oleh 2 usaha bakery yaitu 

usaha Happy Cake dan Maccheese, karena usaha bakery 

Canggi Fully hanya memproduksi sus basah dan kue kering saja 

Produk  Mikrobial 

HCP 



58 
 

sehingga tidak memerlukan ragi dalam proses produksinya. Ragi 

yang digunakan oleh Happy cake dan Maccheese yaitu ragi 

dengan merk Saf Instan, Mauripan dan Fermipan. Ragi tersebut 

berbentuk butiran serbuk kecoklatan. Menurut Roswiem (2015), 

ragi roti merupakan biomassa/sel saccharomyces cerevisiae 

hasil fermentasi pada media yang mengandung karbon dan 

nitrogen. Dalam pembuatan ragi biasanya ditambah anti busa 

(anti foam) yang dapat mencegah pembentukan busa terlalu 

banyak. Yaqin (2014) menyatakan pada ragi kadang dimodifikasi 

dengan penambahan emulsifier untuk meningkatkan fungsi 

pengembangan adonan roti. Proses fermentasi pada roti sendiri 

ditunjukan untuk mengembangkan adonan roti, bukan untuk 

menghasilkan etanol. Disamping itu waktu fermentasi roti tidak 

sampai 12 jam untuk pegembangan adonannya. Nasrullah 

(2012) menyatakan belum pernah menemukan roti dengan kadar 

alkohol tinggi. Kadar alkohol roti yang adonannya dibuat dengan 

cara fermentasi dapat menghasilkan 0,3 – 0,4 % dimana ini tidak 

dipermasalahkan kehalalannya. Meskipun ragi merupakan bahan 

HCP, usaha Happy cake dan MacCheese telah menggunakan 

ragi yang berlogo halal sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi 

status halalnya.  

Audit internal dilakukan untuk menilai kesesuaian antara 

persyaratan sertifikasi halal dengan penerapan SJH di usaha 

bakery Happy Cake, Cangi Fully dan MacCheese. Responden 

penelitian berjumlah 10 orang dengan rincian usaha Happy Cake 

4 orang, Canggi Fully 3 orang dan MacCheese 3 orang. 

Keseluruhan responden tersebut terdiri dari pemilik usaha dan 

karyawan produksi. Pada poin (a) mengenai adanya penggunaan 

bahan baru setelah audit terakhir untuk produk yang disertifikasi, 

100% responden dari ketiga usaha menyawab tidak. Menurut 

penulis, ketiga usaha memang tidak menggunakan bahan baru 

setelah dilakukan audit internal. Pada poin (b) mengenai jika ada 

bahan baru, apakah bahan tersebut mendapat persetujuan 
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LPPOM MUI sebelum digunakan, 100% responden dari ketiga 

usaha menjawab tidak. Menurut penulis ketiga usaha tidak 

menggunakan bahan baru, namun bahan yang digunakan untuk 

usaha saat ini digunakan telah disetujui LPPOM MUI. Pada poin 

(c) mengenai adanya ketersedian bukti seleksi bahan baru, 

100% responden menjawab tidak tersedia bukti seleksi bahan. 

Berdasarkan survey penulis, ketiga usaha bakery memang 

belum memiliki bukti berupa dokumen/form seleksi bahan. Hasil 

audit internal halal dapat dilihat pada Lampiran 10. 

 

4.3.2 Pembelian Bahan 

Prosedur pembelian bahan mengacu pada daftar bahan 

halal yang disetujui oleh LPPOM MUI. Pembelian bahan juga 

harus mengisyaratkan bahan yang dibeli memiliki data 

pendukung seperti nama dan kode bahan, nama perusahaan, 

lokasi pabrik, dan logo halal. Bila terdapat bahan yang belum 

tersertifikasi halal, maka harus dilakukan penggantian bahan 

dengan bahan pengganti yang telah memiliki label/sertifikat halal. 

Pembelian bahan dilakukan ditempat yang berbeda-beda 

tergantung pada jenis bahannya. Usaha bakery Canggi Fully dan 

MacCheese membeli bahan bakery di toko dan pasar terdekat, 

sementara untuk Happy cake berberapa bahan ada yang dibeli 

dari supplier seperti daging ayam dan kulit pastry. Daging ayam 

dibeli dari Rumah Potong Hewan (RPA) Wahana yang berlokasi 

di Batu, Jawa Timur yang dibeli setiap satu minggu sekali dari 

supplier, sementara untuk kulit pastry sendiri oleh PT.Ciptayasa 

Putra Mandiri Jakarta, untuk pembeliannya dibeli dari supplier di 

Malang yang setiap 4 hari sekali kepada usaha Happy Cake. 

Informasi lebih lanjut mengenai pembelian bahan lebih lanjut 

dapat dilihat pada Tabel 4.4, Tabel 4.5 dan Tabel 4.6. 
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Tabel 4.4 Data Pembelian Bahan Happy Cake 

No Bahan Tempat Pembelian Bahan 

1 Daging ayam RPA Wahana di Batu, Jawa 
Timur 

2 Kulit pastry Supplier di wilayah Malang 

3 Buah anggur, buah kiwi, dan buah 
jeruk kaleng 

Lai-lai 

4 Telur, Bawang bombay, selada, ubi 
ungu, wortel, kentang, merica 
bubuk, pala bubuk, pabrika, buah 
nanas, udang, bawang merah, 
bawang putih, seledri, minyak 
goreng dan kelapa muda 

Pasar Mergen 

5 Tepung terigu, tepung maizena, 
ragi, gula pasir, garam, margarin, 
keju, daging ayam (patty), 
mayonaise, saos tomat, susu, 
oregano, sosis, pasta, buah ceri 
kaleng,sprinkel, santan instan, 
kayu manis, kenari, kismis, butter, 
cream cheese, selai, nutrijell, 
coklat, pewarna makanan, perisa, 
choco chips, abon sapi, kaldu 
instan, kacang mede, dan almond 

Toko Bahan Kue Primarasa 
di Jalan Kyai Tamin, 
Sukoharjo, Klojen Malang 

Sumber: Data primer diolah (2019) 

 

Tabel 4.5 Data Pembelian Bahan Canggi Fully 

No Bahan Tempat Pembelian Bahan 

1 Telur, daun kelor dan buah nanas Pasar besar 

2 

Gula pasir, tepung maizena, 
tepung terigu, coklat bubuk, 
margarin, chocochips, susu, coklat 
putih, almond, kacang cincang, 
keju, whipcream, garam 

Toko Bahan Kue Diva di 
Jalan Kyai Tamin, 
Sukoharjo, Klojen Malang 

Sumber: Data primer diolah (2019) 
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Tabel 4.6 Data Pembelian Bahan Macheese 

No Bahan Tempat Pembelian Bahan 

1 Daging ayam dan smokebeef Superindo  

2 
Buah nanas, bawang putih, 
kentang, pisang, wortel dan telur 

Pasar Sawojajar 

3 

Tepung terigu, keju, margarin, 
saos tomat, susu, ragi, gula, gram, 
oregano, susu bubuk, butter, 
danish pastry, coklat, emulsifier, 
bumbu kari, dan pala bubuk 

Toko Bahan Kue Amelia di 
Jalan Danau Bratan Raya 
Malang. 

Sumber: Data diolah (2019) 

 

Berdasarkan audit internal pembelian bahan usaha bakery 

Happy Cake, Canggi Fully dan Maccheese, pada poin (a) 

mengenai pembelian bahan yang disetujui LPPOM MUI / yang 

memiliki label halal, 100% responden dari ketiga usaha 

menjawab iya. Faktanya, tidak semua bahan yang digunakan 

memiliki label halal karena ketiga usaha bakery umumnya 

membeli bahan dalam jumlah besar (los-losan) sehingga bahan 

hanya dikemas dalam plastik berstiker merek dan tidak ada logo 

halalnya. Namun setelah dicek di website cerol bahan tersebut 

sudah memiliki sertifikat halal. Pada poin (b) 100% responden  

dari ketiga usaha menjawab iya mengenai ketersediaaan bukti 

pembelian bahan. Berdasarkan hasil survey penulis, bukti 

pembelian bahan ditunjukan dengan adanya nota pembelian. 

Hasil audit internal dapat dilihat pada Lampiran 10. 

 

4.3.3 Pemeriksaan Bahan Datang 

Pemeriksaan bahan datang merupakan pemeriksaan 

terhadap fisik bahan, diantaranya kesegaran, bentuk, warna, 

kadaluarsa, nama merk yang jelas, kesesuaian bahan yang 

dipesan dengan bahan yang diterima, serta memeriksa status 

kehalalannya. Pemeriksaan bahan bertujuan untuk memastikan 

kesesuaian informasi dalam label dengan yang tercantum dalam 

dokumen pendukung (nama bahan, nama produsen, negara 
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asal, dan logo halal). Jika informasi pada kemasan tidak lengkap 

maka perusahaan harus meminta dokumen pendukung untuk 

memastikan kehalalan bahan. LPPOM MUI (2014), 

menambahkan untuk bahan yang tidak kritis tidak perlu dilakukan 

pemeriksaan. Menurut Hidayat dan Siradj (2015), informasi 

pemeriksaan bahan sangat penting karena konsumen 

membutuhkan produk pangan yang aman dikonsumsi, bergizi, 

serta mendatangkan ketentraman secara batin yang tidak 

tercampur dengan bahan non-halal. Pada usaha bakery Happy 

Cake, Canggi Fully dan Maccheese, sebelumnya belum 

dilakukan pemeriksaan bahan datang, sehingga perlu dilakukan 

pengamatan label pengamatan label halal pada kemasan 

produk. Hasil pengamatan label halal pada tiga usaha bakery 

tersebut dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Berdasarkan hasil identifikasi sertifikat halal pada bahan 

secara keseluruhan, usaha bakery Happy cake memiliki 75% 

bahan bersertifikat halal  dan 25% bahan belum bersertifikat 

halal. Usaha bakery Canggi Fully memiliki 83,3% bahan 

bersertifikat halal dan 16,6% bahan belum bersertifikat halal, 

sementara usaha bakery Maccheese memiliki 79% bahan halal 

dan 21% bahan belum bersertifikat halal. Sebagian besar bahan 

yang tidak bersertifikat halal merupakan produk tidak bermerek 

dan produk impor. Menurut Saputra (2006), produk impor yang 

beredar di Indonesia umumnya berasal dari Jepang, Taiwan,Cina 

dan Amerika dimana muslim merupakan penduduk minoritas, 

sehingga dikhawatirkan tidak ada perhatian khusus terkait 

dengan kehalalan produk.  

Hasil audit internal pemeriksaan bahan di usaha bakery 

Happy Cake, Canggi Fully dan MacCheese pada poin (a) 

mengenai pemeriksaan kesesuaian informsi label pada kemasan 

bahan dengan dokumen, 100% responden dari ketiga usaha 

menjawab iya. Faktanya, pengecekan label tidak setiap saat 

dilakukan. Pemeriksaan bahan dilakukan dengan melihat tanggal 
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kadaluarsa, logo halal dan kesegaran bahan. Pada poin (b) 

100% responden dari ketiga usaha menyatakan bahan untuk 

sertifikasi halal telah diperiksa sesuai logo halal saat penerimaan 

bahan. Berdasarkan hasil survey penulis, pengecekan bahan 

belum dilakukan secara lengkap karena usaha bakery sebagaian 

membeli produk secara besar (los-losan) sehingga label halal 

tidak terperiksa saat bahan datang. Pemeriksaan label halal 

belum sering dilakukan, namun bahan yang digunakan sebagian 

telah tersertifikasi halal. Pada poin (c) mengenai kesesuaian 

hasil pemeriksaan antara label halal dengan dokumen bahan 

100% responden dari tiga usaha menjawab iya. Menurut penulis 

hasil pemeriksaan belum sesuai, karena faktanya ketiga usaha 

bakery belum memiliki dokumen ketetapan bahan sehingga 

masih ada ketidaksesuaian antara label bahan dengan dokumen 

bahan. Pada poin (d)  100% responden dari tiga usaha bakery 

menjawab iya, mengenai penanganan bahan jika bahan tidak 

sesuai. Menurut penulis, apabila ditemukan bahan yang tidak 

sesuai maka akan dikembalikan kepada supplier dan dimintakan 

pengganti yang baru. Pada poin (e) 33% responden dari usaha 

Happy Cake menjawab iya dan 66% menjawab tidak, sementara 

untuk usaha Canggi Fully dan Maccheese 100% responden 

menjawab tidak mengenai ketersediaan bukti pemeriksaan 

bahan datang. Hasil survey penulis, usaha bakery Happy cake, 

Canggi Fully dan MacCheese memang belum memiliki bukti 

untuk pemeriksaan bahan datang seperti dokumen/form. Hasil 

audit internal untuk usaha bakery Canggi Fully dan MacCheese 

dapat dilihat pada Lampiran 10.   

 

4.3.4 Formulasi dan Pengembangan Produk Baru 

Formulasi menu harus menjamin semua bahan yang telah 

digunakan telah disetujui oleh LPPOM MUI dan tersedia dalam 

resep baku tertulis (LPPOM MUI, 2015). Semua produk bakery 

yang diproduksi Happy Cake, Canggi Fuly dan MacCheese 
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memiliki detail ketentuan formulasi bahan yang digunakan. 

Formulasi yang ditentukan oleh pemilik usaha harus dijadikan 

dasar dalam melaksanakan proses produksi demi menjaga 

konsistensi kualitas produk. Apabila tidak sesuai dengan 

formulasi, maka akan membuat kualitas produk yang dihasilkan 

menjadi kurang baik seperti roti gosong, atau terlalu keras, dan 

tidak mengembang. Untuk pengembangan produk baru 

sementara ini belum ada penambahan varian bakery yang 

diproduksi oleh ketiga usaha, sehingga belum ada produk baru 

yang dikembangkan. Adapun bukti formulasi produk berupa 

dokumen yang disimpan oleh pemilik perusahaan dan dijaga 

kerahasiaannya.  

Berdasarkan hasil internal formulasi produk dan 

pengembangan produk baru, pada poin (a) mengenai 

ketersediaan resep baku tertulis, 100% responden menjawab iya. 

Faktanya dari ketiga usaha bakery memang telah memiliki resep 

baku tertulis. Pada poin (b) 100% responden menyatakan bahwa 

semua bahan yang digunakan pada resep baku telah disetujui 

LPPOM MUI atau memiliki label halal. Berdasarkan hasil survey 

penulis, memang sebagian bahan yang digunakan telah memiliki 

label halal, namun masih terdapat berberapa bahan yang masih 

belum memiliki label halal dan asal yang jelas. Pada poin (c), 

100% responden menyatakan tersedia bukti formulasi 

produk/pengembangan produk baru. Hasil survey penulis, usaha 

bakery Happy Cake, Canggi Fully dan MacCheese tidak memiliki 

bukti pengembangan menu baru. Hasil audit internal dapat dilihat 

pada Lampiran 10. 

 

4.3.5 Produksi 

Produksi dilakukan pada fasilitas yang memenuhi kriteria 

yaitu bersih dan terhidar dari kotoran dan najis. Persyaratan ini 

berlaku baik fasilitas produksi milik sendiri maupun milik pihak 

lain. Prosedur harus menjamin seluruh bahan yang digunakan 
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dalam proses produksi telah disetujui LPPOM MUI. Menurut Ali 

(2016), produsen atau pengusaha harus memenuhi standar mutu 

produk yang dinilai dari penggunaan bahan baku, peralatan, 

proses produksi, dan orang yang terlibat dalam proses produksi 

harus sesuai. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh usaha 

bakery Happy Cake, Canggi Fully dan MacCheese pada satu 

area dapur. Sebelum melakukan kegiatan produksi karyawan 

dianjurkan untuk memakai pakaian tertutup dan penutup kepala, 

serta menggunakan sarung tangan plastik pada saat pengolahan 

bahan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan makanan 

agar tidak terkontaminasi dengan rambut dan bahan lainnya. 

Kondisi dapur dan karyawan pada saat proses produksi dapat 

dilihat pada Lampiran 8. 

Proses produksi dilakukan setelah menerima pesanan dari 

pelanggan. Produksi bakery dilakukan satu persatu bergantian 

dengan produksi produk bakery lain. Bahan yang akan 

digunakan telah dipersiapkan sesuai porsi takaran resep. Bahan 

yang digunakan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang 

telah digunakan untuk memproduksi produk pangan yang 

mengandung babi dan turunannya (Hidayat, 2016). Dibawah ini 

disajikan proses produksi beserta HCP bahan dan proses dari 

berberapa produk bakery dari ketiga usaha yang dapat dilihat 

pada Gambar 4.9, Gambar 4.10 dan Gambar 4.11. Sedangkan 

untuk HCP pada keseluruhan bahan dapat dilihat pada 

Lampiran 9. 
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Gambar 4.9 HCP Proses Produksi Kentang Pinky pada  
Usaha Bakery Happy Cake 

 

 
Gambar 4.10 HCP Proses Produksi Kastengel pada Usaha 

Bakery MacCheese  
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Gambar 4.11 HCP Proses Produksi Sus Basah pada Usaha 
Bakery Canggi Fully 
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Pada Gambar 4.9 terlihat pada proses pembuatan kentang 

pinky usaha bakery Happy Cake terdapat HCP yaitu buah ceri 

kaleng. Bahan tersebut termasuk HCP karena belum memiliki 

label halal sehingga pemakaiannya untuk bahan makanan perlu 

dikritisi lebih lanjut. Pada Gambar 4.10 untuk proses pembuatan 

kastengel terdapat dua HCP yaitu bahan keju tua dan peralatan 

berupa kuas oles. Keju tua adalah keju yang berasal dari 

Belanda yang secara tradisional berbentuk bulat dan berwarna 

kuning terang dan dibungkus dengan parafin dan malam 

berwarna merah. Keju dibuat melalui proses pengentalan atau 

koagulasi menggunakan enzim rennet dan asam. Selain itu untuk 

memperbaiki tampilan ditambahkan flavor dan emulsifier. Enzim 

rennet merupakan salah satu jenis enzim pemecah protein. 

Enzim ini dihasilkan oleh kelenjar lambung mamalia muda 

terutama anak sapi (Yaqin, 2014). Rennet dimanfaatkan dalam 

produksi keju yang berfungsi untuk menggumpalkan susu. Untuk 

kebutuhan komersial enzim rennet diproduksi secara 

mikrobiologis menggunakan Bacillus cereus, dan spesies non 

patogen dari Endothia parasitica.  

Flavor atau perisa merupakan bahan yang ditambahkan ke 

dalam makanan dengan tujuan memberikan aroma atau cita rasa 

tertentu. Flavor ada yang digunakan untuk memberi cita rasa 

gurih dan sedap yang dikenal dengan flavor enhencer dan ada 

juga yang digunakan untuk memberi cita rasa harum seperti 

flavor buah-buahan yang disebut flavor fragrance (Yaqin, 2014). 

Flavor merupkan bahan kompleks yang bisa berasal dari nabati, 

hewani dan sintetik, sehingga perlu dicermati kehalalannya. 

Emulsifier merupakan bahan untuk membentuk dan 

menstabilkan emulsi berfungsi membantu keterikatan minyak 

dan air. Kebanyakan emulsifier berasal dari senyawa turunan 

lemak seperti monogliserida dan digliserida. Sumber komersial 

monogliserida dan gliserida tersebut bisa berasal dari binatang 

seperti sapi, kambing, atau babi, juga bisa berasal dari sumber 
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nabati seperti dari kelapa sawit, kacang dan kedelai (Yaqin, 

2014). Jika sumbernya dari bahan nabati jelas kehalalanya. 

Namun jika sumbernya hewani perlu dicermati dari hewan apa, 

jika dari babi pasti haramnya. Jika dari sapi atau kambing perlu 

diketahui bagaimana menyembelihnya.   

Selain pada bahan, HCP juga terdapat pada peralatan yaitu 

kuas oles yang belum diketahui kehalalanya. Kuas oles perlu 

diwaspadai kehalalanya terutama yang terbuat dari bristle atau 

bulu hewan. Namun tidak semua istilah bristle mengacu kepada 

bulu babi. Bristle yang dimaksud bisa bersumber dari bulu 

hewan, atau serat tanaman, atau serat sintetik seperti nylon dan 

silikon. Bulu hewan yang digunakan bisa bersumber dari babi, 

kambing, kuda, atau unta. Serat tanaman yang pernah juga 

digunakan sebagai bahan kuas atau sikat adalah ijuk, sedangkan 

dari serat sintetik dapat berupa nylon. Dari aspek kehalalan 

bahan kuas yang berasal dari bulu hewan adalah kritis, terlebih 

jika bahannya adalah bulu babi maka tidak boleh digunakan 

karena bahan apapun yang berasal dari babi adalah haram 

sekaligus najis, baik dalam bentuk kering atau basah (LPPOM 

MUI, 2014). Ditambah lagi keharaman zatnya, MUI sudah 

memfatwakan apapun yang berasal dari babi haram untuk 

dimanfaatkan termasuk bulunya. Salah satu informasi yang bisa 

dilihat sebagai penanda bahwa kuas teresebut berasal dari bulu 

babi adalah ujung dari kuas yang bertuliskan “Boar Bristle 

Brush”. Boar adalah istilah dalam bahasa inggris untuk babi 

hutan atau celeng. 

Pada Gambar 4.11 untuk proses pembuatan sus basah 
terdapat HCP essence (rhum) yang digunakan. Rhum 
merupakan minuman beralkohol hasil fermentasi dan destilasi 
dari molase (tetes tebu) (Yaqin, 2014). Rhum hasil destilasi 
berupa cairan berwarna bening, dan biasanya disimpan di dalam 
tong yang dibuat dari kayu, untuk mengalami pematangan. Rhum 
terdiri dari berbagai jenis dengan kadar alkohol yang berbeda-
beda. Rum putih umumnya digunakan sebagai pencampur 
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koktail. Rhum berwarna coklat keemasan dan gelap dipakai 
untuk memasak, membuat kue, dan juga pencampur koktail. 
Rhum dalam bakery berfungsi sebagai penghilang aroma amis 
dan meningkatkan aroma harum pada produk. Karena rhum 
termasuk khamr yg haram dan najis, maka makanan yang 
menggunakan rhum adalah termasuk makanan mutanajis atau 
haram dikonsumsi.  

Proses produksi yang dijalankan oleh usaha bakery Happy 

Cake, Canggi Fully dan MacCheese telah menjamin bahwa 

produk yang dihasilkan telah terbebas dari kontaminasi baik dari 

kotoran maupun penyakit. Pemastian kebersihan dilakukan 

dengan mencuci tangan dan menggunakan pakaian memasak 

(celemek, penutup kepala, dan sarung tangan). Peralatan dan 

fasilitas produksi juga harus terjamin kebersihannya dan  

dilakukan pencucian sesuai dengan tahapan yang benar. Hal 

tersebut dilakukan agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas 

dan status kehalalan yang terjamin. 

Berdasarkan hasil audit internal mengenai prosedur produksi 

usaha bakery Happy Cake, pada poin (a) 100% responden dari 

tiga usaha menyatakan bahan yang digunakan telah jelas 

kehalalanya dan disetujui oleh LPPOM MUI. Faktanya, tidak 

semua bahan yang digunakan dalam proses produksi telah 

bersertifikasi halal, beberapa bahan yang digunakan masih 

berstatus kritis, sehingga dapat dikatakan tidak semua bahan 

memiliki sertifika halal. Pada poin (b) 100% responden dari 

ketiga usaha bakery menjawab iya mengenai kesesuaian proses 

produksi dengan resep baku. Hasil pengamatan penulis, resep 

baku yang dibuat telah sesuai dengan proses produksi yang 

dilakukan. Pada poin (c), mengenai ketersediaan bukti, 100% 

responden dari tiga usaha menjawab iya. Faktanya, memang 

terdapat bukti produksi berupa jumlah bahan dan takaran yang 

disimpan sebagai dokumen rahasia. Hasil audit internal dari 

ketiga usaha bakery dapat dilihat pada Lampiran 9.  
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4.3.6 Pencucian Fasilitas Produksi dan Peralatan Pembantu 

Proses pencucian yang dilakukan harus dapat 

menghilangkan berbagai pengotor, termasuk bahan haram/najis 

selain babi. Pencucian fasilitas produksi di usaha bakery Happy 

Cake, Canggi Fully dan MacCheese dilakukan setelah semua 

kegiatan produksi selesai menggunakan alir mengalir. Pencucian 

dilakukan menggunakan sabun cuci piring jenis cairan untuk 

semua jenis peralatan. Untuk membersihkan peralatan yang 

berbau amis dicuci menggunakan sabun dan air panas. Menurut 

Azharia (2013), metode pencucian menggunakan alir 

menggunakan alir mengalir lebih baik dari pada pencucian 

menggunakan cara perendaman. Hal tersebut dikarenakan 

pencucian pada proses pencucian menggunakan alir mengalir 

semua kotoran yang terlarut akan mengalir tanpa mencemari alat 

makan kembali, sedangkan pada proses perendaman 

memungkinkan kotoran dari hasil bilasan peralatan makan akan 

terakumulasi pada air rendaman tersebut sehingga dapat 

mencemari peralatan lain yang akan dicuci. Untuk berberapa 

fasilitas produksi seperti oven, loyang, mixer, mesin pengaduk 

dan mesin pendingin (kulkas dan fresher) pencucian tidak 

dilakukan setiap hari. Hal tersebut dilakukan agar tidak 

menghambat proses produksi. Hambatan yang pernah dialami 

seperti loyang lengket pada saat adonan dimasukkan. Setiap 

pagi sebelum digunakan, loyang selalu diberikan olesan 

minyak/mentega  kemudian dipanaskan dalam oven agar 

kondisinya steril. Mixer dibersihkan dari sisa-sisa adonan yang 

menempel dengan menggunakan minyak. Pembersihan rak 

pendingin menggunakan lap untuk membersihkan remah-remah 

roti serta debu yang menempel.  

Berdasarkan hasil audit internal pada Lampiran 9 mengenai 

proses pencucian peralatan produksi dan peralatan pembantu 

pada poin (a) 100% responden dari ketiga usaha bakery 

menyatakan bahwa pencucian fasilitas produksi dan peralatan 
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pembantu telah mampu menghilangkan kotoran/najis. Pada poin 

(b) 100% responden dari ketiga usaha bakery menyatakan 

bahwa bahan pembersih yang digunakan bukan merupakan 

bahan najis. Pada poin (c) 100% responden dari ketiga usaha 

bakery menyatakan tidak ada verifikasi mengenai kebersihan 

fasilitas produksi dari bahan haram/najis. Pada poin (d) 100% 

responden dari usaha Happy Cake dan Canggi Fully menyatakan 

tidak, sedangkan pada usaha Maccheese 66% responden iya 

dan 33% responden menjawab tidak ada bukti mengenai 

pencuaian fasilitas dan peralatan pembantu. Menurut penulis, 

pencucian peralatan telah mampu menghilangkan kotoran/najis 

dengan menggunakan bahan pembersih yang telah terbebas dari 

najis, namun dari ketiga usaha bakery tersebut belum ada yang 

memiliki bukti verifikasi akan jaminan dari fasilitas dan peralatan 

yang digunakan terbebas dari bahan haram/najis.  

 

4.3.7 Penyimpanan dan Penanganan Bahan dan Produk 

Penyimpanan bahan adalah suatu tata cara menata, 

menyimpan, memelihara bahan makanan (kering dan basah) di 

tempat penyimpanan bahan yang sesuai. Tujuan dari 

penyimpanan bahan adalah agar bahan makanan tidak mudah 

rusak dan kehilangan nilai gizinya. Semua bahan makanan harus 

diperhatikan kebersihanya dengan cara dibersihkan terlebih 

dahulu sebelum disimpan agar terbebas dari kontaminan. 

LPPOM MUI (2013), menambahkan agar terhindar dari 

kontaminasi bahan haram/najis tempat penyimpanan harus 

bersih dan suci. Penyimpanan bahan ditempatkan pada tempat 

yang berbeda disesuaikan dengan jenis bahan. Penyimpanan 

dan penanganan bahan pada usaha bakery Happy Cake, Canggi 

Fully dan MacCheese memiliki prosedur penyimpanan yang 

sama. Bahan daging ditempatkan dalam lemari pendingin paling 

atas/freezer agar terhindar dari kontaminasi kuman dan bakteri 

yang dapat menyebabkan penyakit. Bahan segar seperti sayur, 
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buah dan berbagai pasta disimpan dalam lemari pendingin agar 

kesegarannya tetap terjaga. Bahan kering seperti tepung-

tepungan dan kacang disimpan di lemari kayu dan aluminium 

yang kering agar tetap awet bila disimpan dalam suhu ruang 

asalkan tetap dikemas dengan baik dan benar. 

Berdasarkan audit internal penyimpanan dan penanganan 

bahan baku pada poin (a) 100% responden dari ketiga usaha 

bakery menyatakan bahwa tidak terjadi kontaminasi oleh bahan 

haram/najis selama penyimpanan dan penanganan bahan. Pada 

poin (b) 100% responden dari ketiga usaha bakery menyatakan 

bahwa tidak memiliki bukti penyimpanan bahan. Menurut penulis, 

selama penyimpanan pada tiga usaha bakery tidak terjadi 

kontaminasi, karena bahan ditempatkan ditempat yang berbeda 

sesuai dengan jenis bahan tersebut. Hasil audit internal dapat 

dilihat pada Lampiran 9. 

 

4.3.8 Transportasi 

Prosedur transportasi harus diperhatikan agar tidak terjadi 

kontaminasi oleh bahan haram/najis (LPPOM MUI, 2013). 

Transportasi di usaha bakery Happy Cake dilakukan oleh 

karyawan, sementara di Canggi Fully dan MacCheese dilakukan 

oleh pemilik usaha sendiri. Transportasi dilakukan menggunakan 

kendaran seperti mobil dan motor ke tempat yang dituju. Begitu 

halnya dengan supplier yang datang mengirim bahan. Pada 

usaha bakery Happy Cake supplier yang membawa bahan 

dibantu oleh karyawan menuju gudang penyimpanan. Bahan 

yang dibawa supplier dipastikan dalam keadaan dikemas rapat 

dan dalam kondisi baik agar tidak mempengaruhi kualitas hasil 

produksi. Selain cara transportasi, alat transportasi yang 

digunakan juga harus terbebas dari bahan najis/haram. Untuk 

alat pengangkut bahan dari supplier harus diperhatikan 

kebersihanya dan tidak boleh mengangkut barang haram, hewan 

atau manusia.  
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Berdasarkan audit internal transportasi pada poin (a) 100% 

responden dari ketiga usaha bakery menyatakan bahwa tidak 

terjadi kontaminasi oleh bahan haram/najis selama proses 

transportasi bahan. Pada poin (b) 100% responden dari ketiga 

usaha bakery menyatakan bahwa tidak memiliki bukti tidak 

terjadinya kontaminasi oleh bahan haram selama transportasi. 

Menurut penulis, selama transportasi pada tiga usaha bakery 

tidak terjadi kontainasi, karena alat transportasi bersih dan 

kondisi bahan tersimpan rapat. Hasil Audit Internal dapat dilihat 

pada Lampiran 9. 

 

4.4 Audit Internal Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis 

Audit internal merupakan tahapan yang dilakukan untuk 

menilai kesesuaian Sistem Jaminan Halal (SJH) pada usaha 

bakery Happy Cake, Canggi Fully dan MacCheese dengan 

persyaratan halal MUI. Perusahaan harus mempunyai prosedur 

tertulis audit internal dalam melaksanakan Sistem Jamninan 

Halal. Ruang lingkup audit Internal merupakan penerapan 

seluruh aspek SJH dan bukti pelaksanaannya (LPPOM MUI, 

2015). Audit internal dilakukan secara terjadwal setidaknya enam 

bulan sekali atau lebih (jika diperlukan). Audit internal sebaiknya 

dilakukan oleh auditor internal yang kompeten. Audit internal 

dilakukan dengan wawancara kepada pemilik dan karyawan dari 

ketiga usaha bakery. Hasil audit internal dapat dilihat pada 

Lampiran 7. Diagram presentase audit internal dapat dilihat 

pada Gambar 4.9 
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Gambar 4.12 Grafik hasil audit internal 

Keterangan: 

Ya  = Sesuai dengan keadaan usaha bakery 

Tidak = Tidak sesuai dengan keadaan usaha bakery 

 

Pada Gambar 4.12 dapat dilihat hasil audit internal untuk 

prosedur tertulis aktivitas kritis, pada usaha bakery Happy Cake 

67,7% menjawab Ya dan 32,3% menjawab Tidak. Usaha Canggi 

Fully 65,2% menjawab Ya dan 34,7% menjawab Tidak, 

sedangkan usaha MacCheese 62,5% menjawab Ya dan 37,5% 

menjawab Tidak. Terdapat ketidaksesuaian antara jawaban 

responden dengan keadaan sesungguhnya, seperti pada 

aktivitas kritis pemeriksaan bahan datang poin (b) 100% 

responden dari ketiga usaha menyatakan bahan untuk sertifikasi 

halal telah diperiksa sesuai logo halal saat penerimaan bahan. 

Berdasarkan hasil survey penulis, pengecekan bahan belum 

dilakukan secara lengkap karena usaha bakery membeli produk 

secara besar (los-losan) sehingga label halal tidak terperiksa 

saat bahan datang. Hasil kesesuaian audit internal antara usaha 

bakery Happy Cake,Canggi Fully dan MacCheese hampir sama, 

karena ketiga usaha tersebut dalam lingkup sama yaitu usaha 

skala kecil dan belum sepenuhnya memperhatikan aktivitas kritis 

dalam pembuatan produk halal sehingga diperlukan perbaikan 

lebih lanjut terutama mengenai pemeriksaan bahan dan 

pembuatan dokumen sebagai bukti kesesuaian aktivitas kritis. 
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4.5 Pengananan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria 

Berdasarkan hasil penelusuran, didapat bahan yang tidak 

memiliki merek, label halal dan termasuk dalam bahan HCP. 

Usaha Happy Cake memiliki bahan HCP keju tua/edam, gula 

donat, ceri kaleng dan kuas oles. Usaha Canggi Fully memiliki 

HCP bahan essence (rhum) dan kuas oles. Usaha MacCheese 

memiliki HCP bahan keju tua/edam dan kuas oles. Produk yang 

diragukan kehalalannya tersebut akan diberikan saran alternatif 

penggantian. Mengingat ketiga usaha bakery akan mendaftarkan 

sertifikasi halal, maka penggantian bahan ini wajib dilakukan. 

Pemilihan produk pengganti didasarkan pada kemudahan 

mendapatkan bahan tersebut dipasaran, harga ekonomis, dan 

memiliki rasa serta kualitas sama dengan bahan sebelumnya. 

Selain itu didasari adanya sertifikat halal pada produk. Saran 

alternatif penggantian bahan dapat dilihat pada Tabel 4.7 

 

Tabel 4.7 Alternatif Penggantian Bahan dan Alat 

No Produk Merk/Pemasok Alternatif Pengganti 

1 Gula 
Donat 

Prima Fine 
Sugar/ 
Primarasa 
Malang 

Gula Donat Claris/Prigent 

Gula Donat Semut/CV. Usaha Baru* 

Gula Donat  ALCO/ PT Karya 
Anugerah Jaya 

2 Keju 
tua/edam 

Victoria Edam/ 
Primarasa 
Malang 

Keju edam Anchor/ Fonterra Co-
operative Group Ltd * 

Keju edam Cheese/ PT. Dairygold 
Indonesia 

Keju edam Old Gouda Cheese/ 
Molfino HNOS S.A 

3 Ceri 
Kaleng 

Royal Cherries Wilmond Canned Pitted Cheeries/ 
Zhejiang Ju Zhen Yuan Foodstuffs * 

4 Essence 
(rhum) 

Buterfly/ Diva 
Malang 

My vla / PT. Forisa Nusa Persada 

Tofieco Zero Black Forest/Pillarose * 

5 Kuas 
Oles   

Kuas oles dari plastik/ silicon yang 
berlabel halal* 

Sumber : Data primer diolah (2019). 
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Keterangan: 

 * = Alternatif yang dipilih usaha bakery 

 

Proses sertifikasi halal mengharuskan ketiga usaha tersebut 

mengganti bahan yang belum terertifikasi halal menjadi yang 

sudah jelas kehalalanya. Keju tua/keju edam karena di Indonesia 

belum ada, penggantian keju tersebut diganti dengan keju tua 

impor namun yang telah tersertifikasi halal yaitu keju tua merk 

Ancor. Gula donat dan buah ceri kaleng yang belum bersertifikat 

halal diganti dengan gula donat merk semut dan ceri kaleng 

diganti dengan merk wilmond yang telah tersertifikasi halal. 

Sedangkan untuk essence (rhum) diganti dengan perisa 

makanan merek Toffico zero black forest yang memiliki cita rasa 

dan aroma seperti rum, namun tidak mengandung alkohol. 

Perisa tersebut dibuat secara sintetik kimia dengan komposisi 

air, gula, propilen glikol, dan perisa identik alami. Propilen glikol 

merupakan senyawa organik yang mempunyai gugus hidroksil 

dengan rumus C3H6(OH)2. Propilen glikol berupa cairan kental 

tidak berwarna, tidak berbau, rasa agak manis, higroskopis, dan 

larut dalam air (Yaqin, 2014). Propilen glikol umumnya digunakan 

sebagai pengganti gliserin. Gliserin merupakan cairan kental 

yang terasa manis saat dikecap, merupakan alkohol trihidrat 

(trihidroksi alkohol). Gliserin dapat diperoleh dari proses 

penyabunan dari lemak atau minyak (hewani atau nabati), dan 

dari proses fermentasi gula, apabila berasal dari hewani harus 

dipastikan dari hewan halal dan proses penyembelihannya. 

Perisa sintetik ini memiliki keunggulan  menghilangkan bau amis 

dan aroma yang tahan terhadap pemangangan serta memiliki 

label halal sehingga aman untuk digunakan. Sedangkan untuk 

kuas oles diganti dengan kuas plastik/ silikon yang sudah halal. 
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4.6 Implikasi Penggantian Bahan Untuk Penerapan Sistem 

Jaminan Halal 

Salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi halal adalah 

penggunaan bahan halal yang disetujui oleh LPPOM MUI. Bahan 

yang belum memiliki sertifikat halal diberikan alternatif 

penggantian dengan bahan yang telah tersertifikasi halal kecuali 

bahan yang tidak kritis atau positive list materials. Pada usaha 

bakery Happy cake memiliki 75% bahan bersertifikat halal  dan 

25% bahan belum memiliki sertifikat halal. Usaha bakery Canggi 

Fully memiliki 83,3% bahan bersertifikat halal dan 16,6% bahan 

belum bersertifikat halal, sementara usaha bakery MacCheese 

memiliki 79% bahan halal dan 21% bahan belum bersertifikat 

halal. Bahan yang belum memiliki sertifikat halal yaitu gula donat, 

leci kaleng, essence (rhum), dan keju tua dan kuas oles.  

Alternatif bahan sudah diberikan pada tiga usaha bakery 

untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal sesuai komitemen 

pada awal saat terpilih untuk pendampingan sertifikasi halal ke 

LPPOM MUI. Konsekuensi dari penggantian bahan berpengaruh 

terhadap biaya produksi, perolehan laba, harga dan kualitas 

produk. Sebagai contoh, keju tua merk victoria dengan harga 

135.000/800gr diganti dengan merk anchor yang harga 

175.000/800gr. Proses penggantian bahan dengan harga yang 

lebih tinggi akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh 

usaha. Laba akan semakin kecil jika biaya produksi yang 

dikeluarkan semakin besar dan sebalikanya (Djamalu, 2013). 

Menurut Mutiara (2010), bahan baku adalah bagian terpenting 

untuk produksi, karena kelangkaan bahan baku memicu 

terhentinya produksi. Bila nilai bahan baku mengalami kenaikan 

atau peningkatan maka produksi juga akan mengalami 

peningkatan (Ismanto, 2011). Kualitas produk merupakan output 

yang dipengaruhi oleh bahan baku dan proses (Sihombing dan 

Sumartini, 2017). Pengantian bahan baku dapat menyebabkan 

produk menjadi lebih baik kualitasnya atau justu menurun. Oleh 
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karena itu, penggantian bahan baku perlu dicermati agar tidak 

berpengaruh signifikan terhadap produk yang dihasilkan. Tahap 

pengantian produk pada tiga usaha bakery telah selesai 

dilakukan pada web cerol, selanjutnya tinggal menunggu jadwal 

audit dari LPPOM MUI. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
Usaha bakery Happy Cake memiliki 19 produk bakery, 

Canggi Fully 7 produk bakery dan MacCheese 10 produk bakery. 

Berdasarkan hasil pemetaan pohon keputusan Halal Control 

Point (HCP) pada bahan hewani, nabati, dan mikrobial terdapat 

bahan yang berstatus HCP dan non-HCP, serta tidak tidak ada 

bahan yang berstatus haram. Usaha bakery Happy cake memiliki 

75% bahan bersertifikat halal dan 25% bahan tidak bersertifikat 

halal dari total 80 bahan yang digunakan untuk membuat bakery. 

Usaha bakery Canggi Fully memiliki 83,3% bahan bersertifikat 

halal dan 16,6% tidak bersertifikat halal dari 26 bahan yang 

digunakan, sementara usaha bakery MacCheese memiliki 79% 

bahan bersertifikat halal dan 21% tidak bersertifikat halal dari 43 

bahan yang digunakan. Bahan yang belum memiliki sertifikat 

halal yaitu gula donat, ceri kaleng, essence (rhum), keju tua dan 

kuas oles. Alternatif penggantian bahan sudah diberikan pada 

tiga usaha tersebut untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, saran untuk usaha bakery 

Happy Cake, Canggi Fully dan Maccheese diharapkan 

menggunakan bahan yang telah tersertifikasi/berlabel halal 

mengingat bahan halal merupakan syarat pendaftaran sertifikasi 

halal ke LPPOM MUI. Perlu membuat dokumen/form yang 

digunakan sebagai bukti tertulis untuk menjamin kualitas dan 

kehalalan dari produk yang dihasilkan. Penataan fasilitas dan 

peralatan sebaiknya diperhatikan kembali untuk menghindari 

kontaminasi silang dari bahan haram/najis pada produk yang 

dihasilkan.  
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Lampiran 1. Matriks Bahan 

  

 
 

DAFTAR BAHAN UNTUK SELURUH PRODUK 
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Lampiran 2. Kuisoner Audit Internal 

Kuisoner Penelitian 
JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 

Jl. Veteran, Malang 65145 Telp. (0341) 551611 
 

Dengan hormat,  

Dalam rangka penyusunan skripsi, perkenankanlah saya 

untuk memohon bantuan Anda untuk mengisi kuisoner penelitian 

yang berjudul “Identifikasi Halal Control Point (HCP) pada Usaha 

Bakery Skala Kecil di Kota Malang Sebagai Penunjang Sertifikasi 

Halal”. Perlu untuk diketahui bahwa hasil penelitian ini hanya 

benar-benar digunakan untuk keperluan penelitian dan tidak 

digunakan untuk keperluan penelitian dan tidak digunakan untuk 

maksud lain. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa ragu 

untuk menjawab pertanyaan yang tersedia karena saya sangat 

menghargai kejujuran Anda dalam mengisi kuisoner ini dan 

menjamin kerahasiaan Anda. Penelitian ini diharapkan dapat 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi produsen bakery yaitu Happy Cake, 

Canggi Fully dan MacCheese untuk dapat lebih menjamin 

kehalalan dan kualitas produknya di masa mendatang. 

Atas bantuan dan kerjasama yang telah Anda berikan, 

saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 

Malang, 2 Maret 2015 

Hormat saya,  

 

Reza Wahyu D 
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Petunjuk pengisian kuisoner: 

1. Tersedia berberapa pertanyaan, Anda diminta untuk mengisi 

pada tempat kosong yang telah disediakan dengan 

memberikan tanda ( ) pada salah satu jawaban sesuai 

dengan keadaan yang terjadi di tempat usaha 

2. Bila terjadi kesalahan menjawab, lingkari tandan centang yang 

telah anda buat dan beri tanda centang yang baru pada 

pertanyaan yang dikendaki. 

 

 

A. Data Responden 

1 Nama                             :   

2 Jenis Kelamin                :   

3 Usia                               :   

4 Pendidikan Terakhir      :      

5 Lama Bekerja                :   

6 Bidang yang dikerjakan :   

 

 

 

B. Kuisoner Audit Internal 

No Pertanyaan 
Hasil audit 

Ya Tidak N.A Ket. 

I 
Prosedur Tertulis Aktivitas 
Kritis         

1 Prosedur Selaksi Bahan          

a 
Apakah ada penggunaan bahan 
baru yang digunakan untuk produk 
yang disertifikasi ?       

b 

Jika poin a Ya, apakah produk 
baru tersebut telah mendapatkan 
persetujuan LPPPOM MUI 
sebelum digunakan ?       

c 
Apakah tersedia bukti seleksi 
bahan baru ?       



93 
 

2 Prosedur Pembelian       

a 

Apakah bahan yang dibeli untuk 
produk yang disertifikasi 
merupakan bahan yang disetujui 
LPPOM MUI (termasuk maklon 
jika ada) ?       

b 
Apakah tersedia bukti pembelian 
bahan ?       

3 
Prosedur Formulasi 
Produk/Pengembangan Produk 
Baru       

a 
Apakah tersedia formulasi baku 
tertulis (jika produk memiliki 
formula) ?       

b 
Apakah semua bahan yang 
digunakan pada formula sudah 
disetujui LPPOM MUI ?       

c 
Apakah tersedia bukti formulasi 
produk/pengembangan produk 
baru ?       

4 
Prosedur Pemeriksaan Bahan 
Datang       

a 

Pada setiap pemeriksaan bahan, 
apakah label bahan telah diperiksa 
untuk memastikan kesesuaian 
informasi di label dengan yang 
tertera dalam dokumen bahan ? 
(termasuk nama bahan, nama 
produsen, negara produsen, lot dll)       

b 

Jika sertifikasi halal 
mempersyaratkan logo halal 
tertera di label bahan, apakah 
telah diperiksa logo halal pada 
saat penerimaan bahan ?       

c 

Apakah hasil pemeriksaan 
menunjukkan informasi antara 
dokumen bahan dengan label 
bahan sesuai?       

d 
Jika poin c Tidak, apakah telah 
dilakukan penanganan bahan 
yang sesuai?       



94 
 

e Apakah tersedia bukti 
pemeriksaan bahan datang ?       

5 Prosedur Produksi       

a 

Apakah pada seluruh tahapan 
produksi dapat dipastikan bahwa 
bahan yang digunakan adalah 
bahan yang disetujui LPPOM 
MUI?       

b 

Jika produk memiliki formula, 
apakah pada tahapan produksi 
dapat dipastikan bahwa 
formula/resep sama dengan 
formula bakunya ?       

c Apakah tersedia bukti produksi?       

6 
Prosedur Pencucian Fasilitas 
Produksi dan Peralatan 
Pembantu?       

a 

Apakah pencucian fasilitas 
produksi dan peralatan pembantu 
telah mampu menghilangkan 
kotoran/najis ?       

b 

Apakah bahan pembantu dalam 
pencucian fasilitas produksi dan 
peralatan pembantu bukan bahan 
najis?       

c 

Apakah setelah pencucian selalu 
dilakukan verifikasi, setidaknya 
secara organoleptik, untuk 
membuktikan hilangnya najis?       

d Apakah tersedia bukti pencucian 
fasilitas dan peralatan pembantu ?       

7 Prosedur Penyimpanan dan 
Penanganan Bahan/Produk       

a 

Apakah tidak terjadi kontaminasi 
bahan/produk oleh bahan 
haram/najis selam penyimpanan 
dan penanganan bahan/produk, 
baik digudang utama dan gudang 
antara?       
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b Apakah tersedia bukti 
penyimpanan bahan/produk ?       

8 Prosedur Transportasi       

a 
Apakah selama transportasi tidak 
terjadi kontaminasi produk halal 
oleh bahan haram/najis?       

b 

Apakah tersedia bukti bahwa tidak 
terjadi kontaminasi produk halal 
oleh bahan haram/najis selama 
proses transportasi ?       
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Lampiran 3 Deskripsi Produk 
Nama  

Produk 
Keterangan Gambar 

Burger Burger merupakan salah satu produk bakery 
yang  termasuk dalam roti. Bahan utama untuk 
membuat roti yaitu tepung terigu, ragi, gula 
pasir, garam, dan margarin, sedangkan bahan 
untuk isianya terdiri dari keju, daging sapi, 
mayonaise, saos tomat, minyak goreng, 
bawang bombay dan selada 

 

Greente
a cake 

Greentea cake merupakan produk bakery 
yang termasuk dalam jenis kue. Bahan utama 
untuk membuat greentea cake yaitu tepung 
terigu, telur, margarin, sedangkan bahan untuk 
membuat toping terdiri dari pasta greentea, 
gula pasir, coklat perisa greentea, dan sprinkel 

 

Pie Pot Pie pot merupakan produk bakery yang 
termasuk dalam kelompok pastry yang 
pembuatannya melalui proses pencampuran 
atau rubin. Bahan utama untuk membuat pie 
pot yaitu tepung terigu, telur, margarin,butter, 
dan gula pasir, sementara bahan untuk isian 
dan toping terdiri dari agar-agar, tepung 
maizena, susu kental manis, perisa vanila, 
buah anggur dan buah jeruk 

 

Pizza Pizza merupakan produk bakery berjenis roti. 
Bahan utama untuk membuat pizza yaitu 
tepung terigu, telur, ragi, gula pasir, garam, 
susu bubuk,dan margarin, sedangkan 
topingnya terdiri dari daging ayam, keju, 
oregano, sosis, paprika dan mayonaise 

 

Kentang 
pinky 

Kentang pinky merupakan produk bakery yang 
termasuk dalam jenis kue. Bahan utama untuk 
membuat kentang pinky yaitu tepung terigu, 
telur, kentang, margarin, gula, sedangkan 
topingnya terdiri dari agar-agar, susu kental 
manis, pewarna makanan, dan perisa vanila. 

 

Fruit puff Fruit puff merupakan produk bakery yang 
termasuk dalam kelompok pastry. Bahan 
utama untuk membuat fruit puff yaitu tepung 
terigu, kulit pastry instan, margarin, susu 
kental manis, dan butter, sedangkan bahan 
untuk toping terdiri dari tepung maizena, 
perisa vanila, agar-agar, buah anggur, buah 
kiwi dan buah jeruk 

 

Red 
velvet 
puff 

Red velvet puff merupakan produk bakery 
berjenis pastry. Bahan untuk membuat red 
velvet puff yaitu tepung terigu, telur margarin, 
gula pasir, ragi, sedangkan bahan untuk 
isiannya terdiri dari kulit pastry instan, pelapis 
coklat dan strawberry, dan pewarna makanan 
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Sus roll 
rogut 

Sus roll rogut merupakan produk bakery yang 
termasuk dalam jenis kue basah. Bahan untuk 
membuat sus roll rogut yaitu tepung terigu, 
telur, margarin, garam, sedangkan bahan 
untuk isiannya terdiri dari ayam, udang, wortel, 
bawang putih, bawang merah dan seledri. 

 

Klapetar
t 

Klapetart merupakan produk bakery yang 
termasuk dalam jenis kue. Bahan untuk 
membuat klapetart yaitu tepung terigu, telur, 
gula, santan, tepung maizena, susu kental 
manis, sedangkan untuk topingnya terdiri dari 
kenari, kelapa muda, kismis dan bubuk kayu 
manis. 

 

Croissan
t ayam 

Croissant ayam jamur merupakan produk 
bakery berjenis pastry. Bahan untuk membuat 
croissant ayam jamur yaitu tepung terigu, telur, 
ragi, kulit pastry instan, margarin, garam, 
butter, susu kental manis,sedangkan isianya 
terdiri dari daging ayam, dan saos tomat 

 

Pie 
siram 
coklat 

Pie siram coklat merupakan produk bakery 
berjenis pastry. Bahan utama untuk membuat 
pie siram coklat yaitu tepung terigu, telur, 
margarine, butter,bahan untuk membuat vla 
dan topingnya terdiri dari  tepung maizena, 
susu kental manis, coklat leleh, buah jeruk, 
buah anggur dan buah kiwi 

 

E-clair E-clair merupakan produk bakery berjenis 
pastry yang  proses pembuatannya seperti kue 
sus dan dicetak dengan cara disemprot. 
Bahan utama untuk membuat e-clair yaitu 
tepung terigu, telur, margarin, dan 
butter,nsedangkan bahan untuk isian dan 
topingnya terdiri dari  tepung maizena,  susu 
kental manis, coklat blok, choco chips, dan 
pasta coklat. 

 

Pie 
potato 
ayam 

Pie potato ayam merupakan produk bakery 
berjenis pastry yang pembuatannya melalui 
proses pencampuran atau rubin. Bahan untuk 
membuat pie potato ayam yaitu tepung terigu, 
telur, margarin, garam ,daging ayam, wortel, 
kentang, bawang bombay, merica, bubuk pala 
dan kaldu ayam. 

 

Croissan
tmanis(a
bon,cokl
at,straw
berry,blu
eberry, 
coklat 
oreo 

Croissant manis merupakan produk bakery 
berjenis pastry. Bahan untuk membuat 
croissant manis yaitu tepung terigu, telur, ragi, 
kulit pastry instan, margarin, garam, dan 
butter, sedangkan bahan untuk topingnya 
terdiri dari susu kental manis, coklat blok, 
pasta strawberry, abon sapi, kacang almond, 
dan sprinkel 
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Pavtella 
strawber
ry, 
blueberr
y, coklat, 
coklat 
oreo, 
almond 

Pavtella merupakan produk bakery berjenis 
kue. Bahan untuk membuat pavtella yaitu ubi 
ungu, tepung terigu, telur, margarin, dan 
butter, sedangkan bahan untuk topingnya 
terdiri dari cream cheese, pasta ubi ungu, 
pasta strawbery, pasta blueberry, pasta coklat, 
selai blueberry, selai strawberry, selai coklat, 
oreo, keju, gula dan almond. 

 

Nastar Nastar merupakan salah satu produk bakery 
yang termasuk dalam kue kering. Bahan untuk 
membuat nastar yaitu tepung terigu, telur, 
margarin, susu bubuk, gula pasir dan buah 
nanas. 
 

 

Putri 
Salju 

Putri salju merupakan produk bakery berjenis 
kue kering. Bahan untuk membuat putri salju 
yaitu tepung terigu, telur, margarin, kacang 
mede, susu bubuk, keju, tepung maizena, dan 
gula halus 
 

 

Kasteng
el 

Kastengel merupakan produk bakery berjenis 
kue kering. Bahan untuk membuat kastengel 
yaitu tepung terigu, telur, margarin, keju, 
butter, susu kental manis, keju tua, keju 
parmesan, dan pewarna makanan 
 

 

Coklat 
drop 
chips  

Coklat drop chips merupakan produk bakery 
berjenis kue kering. Bahan untuk membuat 
coklat drop chips yaitu tepung terigu, telur, 
coklat blok, margarin, bubuk coklat, butter, 
pasta coklat dan choco chips 
 

 

Sus 
basah 
rasa 
coklat, 
vanila 
dan 
pandan 

Sus basah merupakan produk bakery berjenis 
pastry yang proses pembuatannya melalui 
proses pencampuran kemudian dicetak 
dengan cara di semprot. Bahan untuk 
membuat sus basah yaitu tepung terigu, telur, 
gula pasir, tepung maizena, coklat bubuk, 
coklat blok, mentega, dan choco chips 

 

Brownie
s Pie 

Brownies pie merupakan produk bakery 
berjenis pastry yang proses pembuatannya 
melalui proses pencampuran atau rubin. 
Bahan untuk membuat brownies pie yaitu 
tepung terigu, telur, gula pasir, susu bubuk, 
coklat bubuk, mentega, almond, coklat blok 
dan kacang cincang. 
 

 

Moringa 
crackers 

Moringa crackers merupakan produk bakery 
berjenis kue kering. Bahan untuk membuat 
moringa crackers yaitu tepung terigu, telur, 
gula pasir, tepung maizena, susu bubuk, 
coklat putih, daun kelor kering, dan mentega 
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Brownie
s 
crackers 

Brownies crackers merupakan produk bakery 
berjenis kue kering. Bahan untuk membuat 
brownies crackers yaitu tepung terigu, telur, 
gula pasir, tepung maizena, coklat bubuk, 
coklat blok, mentega, dan choco chips 
 

 

Nastar Nastar merupakan produk bakery yang 
berjenis kue kering. Bahan untuk membuat 
nastar yaitu tepung terigu, telur, gula halus, 
susu bubuk, mentega, dan buah nanas 
 

 

Putri 
Salju 

Putri salju merupakan produk bakery berjenis 
kue kering. Bahan untuk membuat putri salju 
yaitu tepung terigu, telur, margarin, susu 
bubuk, dan gula halus. 
 

 

Kasteng
el 

Kastengel merupakan produk bakery berjenis 
kue kering. Bahan untuk membuat kastengel 
yaitu tepung terigu, telur, margarin, keju, dan 
susu bubuk 
 

 

Papizza Papizza merupakan produk bakery berjenis 
kue kering khuhusnya jenis carckers. Bahan 
untuk membuat papizza yaitu tepung terigu, 
keju, margarin, susu bubuk, ragi, gula dan 
garam. Sementara bahan untuk toppingnya 
yaitu sas tomat, oregano dan italian 
seasoning. 
 

 

Nastar Nastar merupakan produk bakery berjenis kue 
kering. Bahan untuk membuat nastar yaitu 
tepung terigu, telur, margarin, butter, susu 
bubuk, gula halus, gula pasir, buah nanas, dan 
kayu manis. 
 

 

Kasteng
el 

Kastengel merupakan produk bakery berjenis 
kue kering. Bahan untuk membuat kastengel 
yaitu tepung terigu, keju edam, keju cheddar, 
margarin, butter, telur, dan gula pasir. 
 

 

Cheese 
roll 

cheese roll merupakan salah satu bakery jenis 
pastry. Bahan untuk membuat cheese roll 
yaepung terigu, mentega, pastry instan, butter, 
dan keju cheedar. 
 
 

 

Pastel 
Singapu
r 

Pastel singapur merupakan salah satu produk 
bakery berjenis pastry. Bahan untuk membuat 
pastel singapur yaitu tepung terigu, mentega, 
garam, gula, ayam, smokebeef, wortel, merica, 
kentang dan telur. 
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Marbel 
Cake 

Marble cake merupakan salah satu produk 
bakery yang berjenis kue. Bahan untuk 
membuat marbel cake yaitu tepung terigu, 
coklat bubuk, susu bubuk, mentega, gula 
pasir, emulsifier dan telur. 
 

 

Pisang 
Bolen 

Pisang bolen merupakan salah satu produk 
bakery yang tergolong pastry. Bahan untuk 
membuat marbel cake yaitu tepung terigu, 
margarin, keju cheddar, coklat meses, gula 
pasir, coklat filling, pisang dan telur. 
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Lampiran 4. Bahan Tidak Kritis (Halal Positive List of Material) 

berdasarkan SK LPPOM Nomor SK07/Dir/LPPOM MUI/1/13 

I. Bahan Tambang 

1. Penyerap Minyak, contoh TiO2 

2. Baru kapur 

3. Garam (tidak ada penambahan bahan aditif selain yodium) 

II. Bahan Kimia 

1. Gas nitrogen (N2) 

2. Cuka 

3. Pewarna kimia foog grade, contoh tartazine, sunset yellow, 

allura red 

4. Pengawet kimia food grade, contoh: asam asetat, asam 

benzoate, asam format 

III. Bahan Nabati 

1. Bahan nabati segar atau kering: buah, sayuran, serelia, 

umbi-umbian, kacang-kacangan, simplisia, rumput laut 

(tidak ada penembahan zat aditif dan penggunaan bahan 

penolong) 

2. Bahan nabati olahan atau hasil samping bahan nabati 

olahan: tepung singkong, tepung sagu, tepung beras, 

tepung ketan, tepung jagung, tepung ubi, tepung kacang 

hijau, tepung kedelai, tepung sorgum, tepung tapioka, pati 

jagung, pati sagu, corn grits, tahu kedelai, kulit/tahu 

kembang, bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, pasta 

tomat murni, oat (tanpa penambahan bahan atau dengan 

bahan aditif yang umumnya merupakan bahan kimia).  

3. Bihun, soun, misoa (kering) 

4. Minyak nabati: minyak wijen murni (vigin sesame oil), 

minyak zaitun murni (virgin olive oil) (pengecualian jika 

terdapat bahan aditif) 

5. Pengental, contoh: aliginat tanaman, gum tanaman, 

karagenan, galaktomanan, glukomanan 
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IV. Bahan Hewani 

1. Bahan yang dihasilkan dari hewan halal: madu murni, susu 

segar, telur segar atau asin ( tanpa penambahan bahan 

atau ada penambahan garam) 

2. Hewan air segar dan hewan air beku/kering/asin (tanpa 

penambahan bahan atau ada penambahan garam) 

V. Bahan Mikrobial 

1. Produk mikrobial: nata mentah (nata de coco, nata de aloe, 

nata de pina, dan lain-lain), oncom hitam, oncom merah, 

tape (ketan, singkong), tempe, angkah, dadih 

VI. Lain-lain 

1. Polimer berbasis selulosa: CMC, selulosa diasetat, 

selusosa eter, selulosa triasetat 

2. Air dan es batu 
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Lampiran 5. Data Identifikasi  HCP untuk Bahan Hewani 

 Usaha Bakery Happy Cake 

No 
Bahan  

Pertanyaan  
Hasil 

Sumber         
Kontaminasi A 1A B 1B 2B 3A 

1 Abon Sapi 
- - √ √ √ √ HCP A3 

Proses 
penyembelihan,MSG 

2 
Butter 
Hollmann 

√ √ - - - - HCP A1 
Susu,lemak hewani 
dan emulsifier 

3 
Butter 
Anchor 

√ √ - - - - HCP A1 
Susu, lemak hewani 
dan emulsifier 

4 
Cream 
cheese 

√ √ - - - - HCP A1 
Enzim yang digunakan 
pada proses koagulasi  

5 
Cheese 
Filling  

√ √ - - - - HCP A1 
Enzim yang digunakan 
pada proses koagulasi 

6 
Daging 
Ayam (Paty) 

- - √ √ √ √ HCP A3 Proses penyembelihan 

7 

Daging 
Ayam 
Wahana 

- - √ √ √ 
x 

HCP A2 Proses penyembelihan 

8 

Daging 
Ayam 
Mualim 

- - √ √ √ 
x 

HCP A2 Proses penyembelihan 

9 
Kaldu Ayam 
Bubuk 

- - √ √ √ √ HCP A3 
Proses 
penyembelihan, MSG 

10 

Keju 
Cheedar 
Kraft 

√ √ - - - - HCP A1 
Enzim yang digunakan 
pada proses koagulasi, 
emulsifier, dan flavor 

11 

Keju 
Cheedar 
Prochiz 

√ √ - - - - HCP A1 
Enzim yang digunakan 
pada proses koagulasi, 
emulsifier, dan flavor 

12 
Keju 
Edam/Tua 

√ √ - - - - HCP A1 
Enzim yang digunakan 
pada proses koagulasi, 
emulsifier, dan flavor 

13 Mayonaise 
√ √ - - - - HCP A1 

Pengemulsi, minyak, 
kuning telur, cuka, 
garam, seasoning 

14 Oreo 
√ √ - - - - HCP A1 

Gula, susu, pengatur 
kemasan 

15 Sosis Ayam 
- - √ √ √ √ HCP A3 

Proses 
penyembelihan, MSG 

16 
Susu Kental 
Manis 

√ √ - - - - HCP A1 
Gula, stabilizer dan 
emulsifier 

17 Susu Bubuk  
√ √ - - - - HCP A1 

Gula, stabilizer dan 
emulsifier 

18 Telur 
√ 

x 
- - - - 

Non 
HCP(A) 

- 

19 Udang 
√ 

x 
- - - - 

Non 
HCP(A) 

- 

Sumber: Data primer diolah (2019). 
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Keterangan : 

HCP A1 = 11 ( 57,89%) 

HCP A2 = 2 (10,52%) 

HCP A3 = 4 (21,05%) 

Non HCP (A) = 2 (10,52%) 

HARAM = 0 ( 0,00%) 

TOTAL  = 19 (100,00%) 

 

 Usaha Bakery Canggi Fully      

No 
Bahan  

Pertanyaan  
Hasil 

Sumber         
Kontaminasi A 1A B 1B 2B 3A 

1 Butter Orhid 
√ √ - - - - HCP A1 

Susu, lemak hewani 
dan emulsifier 

2 
Butter 
Motherchoice 

√ √ - - - - HCP A1 
Susu, lemak hewani 
dan emulsifier 

3 
Butter 
Anchor 

√ √ - - - - HCP A1 
Susu, lemak hewani 
dan emulsifier 

4 
Susu Bubuk 
Dancow  

√ √ - - - - HCP A1 
Laktosa, stabilizer 
dan emulsifier 

5 
Susu Bubuk 
Anchor 

√ √ - - - - HCP A1 
Laktosa, stabilizer 
dan emulsifier 

6 
Susu UHT 
Indomilk 

√ √ - - - - HCP A1 
Laktosa stabilizer 
dan emulsifier 

7 
Susu UHT 
Diamond 

√ √ - - - - HCP A1 
Laktosa stabilizer 
dan emulsifier 

8 
Susu UHT 
Frisian Flag 

√ √ - - - - HCP A1 
Laktosa stabilizer 
dan emulsifier 

9 
Keju cheedar 
Prochiz 

√ √ - - - - HCP A1 

Enzim yang 
digunakan pada 
proses koagulasi, 
emulsifier, flavor 

10 

Keju 
Cheedar 
Kraft 

√ √ - - - - HCP A1 

Enzim yang 
digunakan pada 
proses koagulasi, 
emulsifier,flavor 

11 Telur 
√ 

x 
- - - - 

Non 
HCP(A) 

- 

12 Whipcream 
√ √ - - - - HCP A1 

Susu, emulsifier dan 
flavor 

Sumber: Data primer diolah (2019). 
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Keterangan : 

HCP A1 = 11 (91,67%) 

HCP A2 = 0 (0,00%) 

HCP A3 = 0 (0,00%) 

Non HCP (A) = 1 (8,33%) 

HARAM = 0 (0,00%) 

TOTAL  = 12 (100,00%) 

 

 Usaha Bakery MacCheese 

No 
Bahan  

Pertanyaan  
Hasil Sumber         

Kontaminasi A 1A B 1B 2B 3A 

1 
Butter 
Anchor 

√ √ - - - - HCP A1 
Susu, lemak hewani 
dan emulsifier 

2 
Butter 
Corman  

√ √ - - - - HCP A1 
Susu,lemak hewani 
dan emulsifier 

3 
Daging 
Ayam 

- - √ √ √ √ HCP A2 
Proses 
penyembelihan 

4 
Penyedap 
rasa 

- - √ √ √ √ HCP A3 MSG 

5 Keju Edam 

√ √ - - - - HCP A1 

Enzim yang 
digunakan pada 
proses koagulasi, 
emulsifier dan flavor 

6 

Keju 
Cheedar 
Prochiz 

√ √ - - - - HCP A1 

Enzim yang 
digunakan pada 
proses koagulasi, 
emulsifier dan flavor 

7 

Keju 
Cheedar 
Kraft 

√ √ - - - - HCP A1 

Enzim yang 
digunakan pada 
proses koagulasi, 
emulsifier dan flavor 

8 
Butter 
Anchor 

√ √ - - - - HCP A1 
Susu, lemak 
hewani, dan 
emulsifier 

9 

Patisy 
Butter 
Blend 

√ √ - - - - HCP A1 Susu, lemak hewani 
dan emulsifier 

10 Smokebeef 
- - √ √ √ √ HCP A3 

Proses 
penyembelihan 

11 

Susu 
Bubuk 
Anchor 

√ √ - - - - HCP A1 Laktosa, stabilizer 
dan emulsifier 
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12 

Susu 
Bubuk 
Indomilk 

√ √ - - - - HCP A1 Laktosa, Stabilizer 
dan emulsifier 

13 

Susu 
Bubuk 
NZMP 

√ √ - - - - HCP A1 Laktosa, Stabilizer 
dan emulsifier 

14 Telur 
√ 

x 
- - - - 

Non 
HCP(A) 

- 

Sumber: Data primer diolah (2019). 

Keterangan : 

HCP A1 = 10 (71,42%) 

HCP A2 = 1 (7,14%) 

HCP A3 = 2 (14,28%) 

Non HCP (A) = 1  (7,14%) 

HARAM = 0 (0,00%) 

TOTAL  = 14 (100,00%) 
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Lampiran 6. Data Identifikasi  HCP untuk Bahan Nabati 

 Usaha Bakery Happy Cake 

No Bahan  
Pertanyaan  

Hasil 
Sumber 

kontaminasi A 1A 2A 3A 

1 Air PDAM √ x - √ HCP B2 
Bahan karbon aktif 
yang digunakan 
pada penyaringan 

2 
Agar-agar 
Swallow 

√ x - √ HCP B2 
Perisa rasa dan 
pewarna 

3 
Bawang 
Bombay 

x - - - Non-HCP (B) - 

4 Bawang Merah x - - - Non-HCP (B) - 

5 Bawang Putih x - - - Non-HCP (B) - 

6 Buah Anggur x - - - Non-HCP (B) - 

7 
Buah Jeruk 
Kaleng 

√ x - √ HCP B2 

Perisa buah, gula, 
pengaturkeasaman 
(asam sitrat), 
pemanis buatan 

8 Buah Kiwi x - - - Non-HCP (B) - 

9 
Buah Ceri 
Kaleng 

√ x - √ HCP B2 

Perisa buah, gula, 
pengaturkeasaman 
(asam sitrat), 
pemanis buatan 

10 Buah Nanas x - - - Non-HCP (B) - 

11 Bubuk Pala √ x - - Non-HCP (B) - 

12 
Bubuk Kayu 
Manis 

√ x - - Non-HCP (B) - 

13 
Collata Choco 
Chips 

√ x - √ HCP B2 

Gula, susu, 
lestisin, perisai 
rasa coklat, bahan 
enzim dalam 
emulsifier 

14 
Collata Dark 
Compound 
(blok) 

√ x - √ HCP , B2 

Gula, susu, 
lestisin, perisai 
rasa coklat, bahan 
enzim dalam 
emulsifier 

15 
Collata Glaze 
Compound 
Coklat (Pasta) 

√ x - √ HCP B2 

Sumber lemak, 
perisai rasa coklat, 
bahan enzim 
dalam emulsifier, 
pewarna makanan, 
terkadang 
ditambahkan 
brandy, rhum dan 
vodka sebagai 
penamah aroma 
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16 

Collata Glaze 
Compound 
Greentea 
(Pasta) 

√ x - √ HCP B2 

Sumber lemak, 
perisai rasa coklat, 
bahan enzim 
dalam emulsifier, 
pewarna makanan, 
terkadang 
ditambahkan 
brandy, rhum dan 
vodka sebagai 
penamah aroma 

17 

Collata Glaze 
Compound 
Strawberry 
(Pasta) 

√ x - √ HCP B2 

Sumber lemak, 
perisai rasa coklat, 
bahan enzim 
dalam emulsifier, 
pewarna makanan, 
terkadang 
ditambahkan 
brandy, rhum dan 
vodka sebagai 
penamah aroma 

18 

Collata Pastry 
Dark 
Compound 
(blok) 

√ x - √ HCP B2 

Gula, susu, 
lestisin, perisai 
rasa coklat, bahan 
enzim dalam 
emulsifier 

19 
Coklat Bubuk 
Tulip 

√ x - √ HCP B2 

Gula, susu, 
lestisin, perisai 
rasa coklat, bahan 
enzim dalam 
emulsifier 

20 Garam √ x - - Non-HCP (B) - 

21 
Gula Pasir 
Gulaku 

√ x - √ HCP B2 

Komponen bahan 
karbon aktif (tulang 
hewan) dan resin 
(prosesnya dapat 
menggunakan 
gelatin) pada 
proses pemurnian 

22 
Gula Pasir 
Rose  Brand 

√ x - √ HCP B2 

Komponen bahan 
karbon aktif (tulang 
hewan) dan resin 
(prosesnya dapat 
menggunakan 
gelatin) pada 
proses pemurnian 

23 
Gula Halus 
Semut 

√ x - √ HCP B2 

Komponen bahan 
karbon aktif (tulang 
hewan) dan resin 
(prosesnya dapat 
menggunakan 
gelatin) pada 
proses pemurnian 
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24 Kacang Almond x - - - Non-HCP (B) - 

25 Kacang Mede x - - - Non-HCP (B) - 

26 Kelapa muda x - - - Non-HCP (B) - 

27 Kenari x - - - Non-HCP (B) - 

28 Kentang x - - - Non-HCP (B) - 

29 Kismis x - - √ HCP B2 
Minyak nabati 
sebagai media 
agar tidak lengket 

30 
Kulit Pastry 
Goldenfrance 

√ √ - √ HCP B1 

Media yang 
digunakan dan 
komponen bahan 
aditif pada ragi 
pastry 

31 
Margarin 
Blueband 

√ x - √ HCP B2 
Antioksidan, 
pewarna makanan, 
flavor, emulsifier 

32 
Merica Bubuk 
Ladaku 

√ x - - Non-HCP (B) - 

33 
Minyak Goreng 
Bimoli 

√ x - √ HCP B2 

Komponen pada 
bahan tambahan 
karbon aktif dan 
antioksidan pada 
proses blanching 
(pemucatan) 

34 
Minyak Goreng 
Fraiswell 

√ x - √ HCP B2 

Komponen pada 
bahan tambahan 
karbon aktif dan 
antioksidan pada 
proses blanching 
(pemucatan) 

35 
Minyak Goreng 
Sania 

√ x - √ HCP B2 

Komponen pada 
bahan tambahan 
karbon aktif dan 
antioksidan pada 
proses blanching 
(pemucatan) 

36 Nutrijel Leci √ x - √ HCP B2 

Perisa rasa, gula, 
pengaturkeasaman 
asam sitrat, perisai 
identik alami 

37 Oregano bubuk √ x - - Non-HCP (B) - 

38 Paprika x - - - Non-HCP (B) - 

39 
Perisa 
Blueberry 

√ x - √ HCP B2 
Gula, perisa identik 
alami,dan pewarna 

40 Perisa Coklat √ x - √ HCP B2 
Gula, perisa identik 
alami,dan pewarna 

41 
Perisa 
Greentea 

√ x - √ HCP B2 
Gula, perisa identik 
alami,dan pewarna 

42 
Perisa Red 
velvet 

√ x - √ HCP B2 
Gula, perisa identik 
alami,dan pewarna 
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43 
Perisa 
Strawberry 

√ x - √ HCP B2 
Gula, perisa identik 
alami,dan pewarna 

44 Perisa Talas √ x - √ HCP B2 
Gula, perisa identik 
alami,dan pewarna 

45 Perisa Vanila √ x - √ HCP B2 
Gula, perisa identik 
alami,dan pewarna 

46 
Santan Instan 
Kara 

√ x - √ HCP B2 
Bahan penstabil 
nabati 

47 Saos Tomat  √ x - √ HCP B2 
Gula, flavor, 
oleoresin,dan MSG 

48 Selada x - - - Non-HCP (B) - 

49 Seledri x - - - Non-HCP (B) - 

50 
Selai Coklat 
Collata 

√ x - √ HCP B2 
Flavor, gula, 
pengawet,pewarna 

51 Selai Blueberry  √ x - √ HCP B2 
Flavor, gula, 
pengawet,pewarna 

52 
Selai 
Strawberry 

√ x - √ HCP B2 
Flavor, gula, 
pengawet,pewarna 

53 Sprinkel Elmer √ x - √ HCP B2 
Flavor, gula, 
pengawet,pewarna 

54 
Tepung 
Maizena 

√ x - √ HCP B2 

Vitamin A dan L-
sistein sebagai 
bahan tambahan 
untuk menigkatkan 
sifat tepung yang 
diinginkan  

 
55 

Tepung Terigu 
Cakra 

√ x - √ HCP B2 

Vitamin A dan L-
sistein sebagai 
bahan tambahan 
untuk menigkatkan 
sifat tepung yang 
diinginkan  

56 
Tepung Terigu 
Segitiga Biru 

√ x - √ HCP B2 

Vitamin A dan L-
sistein sebagai 
bahan tambahan 
untuk menigkatkan 
sifat tepung  yang 
diinginkan  

57 Ubi Ungu x - - - Non-HCP (B) - 

58 Wortel x - - - Non-HCP (B) - 

Sumber: Data primer diolah (2019). 

Keterangan : 

HCP B1 = 1 ~1,96% 

HCP B2 = 29 ~56,86% 

Non HCP (B) = 21 ~41,17% 

HARAM = 0 ~0,00% 

TOTAL  = 51 ~100,00% 
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 Usaha Bakery Canggi Fully 

No Bahan  
Pertanyaan  

Hasil Sumber kontaminasi 
A 1A 2A 3A 

1 Air PDAM √ x - √ HCP B2 
Bahan karbon aktif yang 
digunakan pada 
penyaringan 

2 Buah Nanas x - - - Non-HCP (B) - 

3 Essence Rum √ √ √ x HCP B1 
Etanol, brandy, perisa 
artifisial anggur,dan 
pewarna 

4 Choco Chips √ x - √ HCP B2 
Gula, perisai rasa coklat, 
bahan enzim dalam 
emulsifier 

5 Coklat Blok √ x - √ HCP B2 
Gula, susu, lestisin, perisai 
rasa coklat, bahan enzim 
dalam emulsifier 

6 Coklat Bubuk √ x - √ HCP B2 
Gula, susu, lestisin, perisai 
rasa coklat, bahan enzim 
dalam emulsifier 

7 Coklat Putih √ x - √ HCP B2 
Gula, susu, lestisin, perisai 
rasa coklat, bahan enzim 
dalam emulsifier 

8 Daun Kelor  x - - - Non-HCP (B) - 

9 Garam  √ x - - Non-HCP (B) - 

10 Gula Halus √ x - √ HCP B2 

Penambahan bahan 
karbon aktif (tulang 
hewan) dan resin 
(prosesnya dapat 
menggunakan gelatin) 
pada proses pemurnian 

11 Gula Pasir √ x - √ HCP B2 

Penambahan bahan 
karbon aktif (tulang 
hewan) dan resin 
(prosesnya dapat 
menggunakan gelatin) 
pada proses pemurnian 

12 
Kacang 
Almond 

x - - - Non-HCP (B) - 

13 Kacang Mede x - - - Non-HCP (B) - 

14 
Tepung 
Maizena 

√ x - √ HCP B2 

Vitamin A dan L-Sistein 
sebagai bahan tambahan 
untuk menigkatkan sifat 
tepung maizena yang 
diinginkan  

15 
Tepung 
Terigu 
Segitiga 

√ x - √ HCP B2 

Vitamin A dan L-Sistein 
sebagai bahan tambahan 
untuk menigkatkan sifat 
tepung maizena yang 
diinginkan  

Sumber: Data primer diolah (2019). 
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Keterangan : 

HCP B1 = 1 ~6,67% 

HCP B2 = 9 ~60,00% 

Non HCP (B) = 5 ~33,33% 

HARAM = 0 ~0,00% 

TOTAL  = 15 ~100,00% 

 Usaha Bakery MacCheese 

No 
Bahan  

Pertanyaan  
Hasil 

Sumber kontaminasi A 1A 2A 3A 

1 Air PDAM  
√ x - √ HCP B2 

Bahan karbon aktif yang 
digunakan pada 
penyaringan 

2 
Bawang 
putih x 

- - - Non-HCP (B) - 

3 
Buah 
Pisang x 

- - - Non-HCP (B) - 

4 
Buah 
Nanas x 

- - - Non-HCP (B) - 

5 
Bumbu 
kari instan 

√ x - √ HCP B2 

Gula pasir, MSG, rempah-
rempah,pengawet, 
pengental dan potasium 
sorbat 

6 
Coklat 
bubuk Noir 

√ x - √ HCP B2 
Gula, susu, lestisin, perisai 
rasa coklat, bahan enzim 
dalam emulsifier 

7 
Coklat 
Bubuk  

√ x - √ HCP B2 
 

8 
Coklat 
Meses 

√ x - √ HCP B2 
Gula, susu, lestisin, 
monogriserida, digriserida 

9 

Dedaunan 
kering 
(italian 
seasoning) x 

- - - Non-HCP (B) - 

10 

Filling 
coklat 
Tulip 

√ x - √ HCP B2 

Sumber lemak, perisai 
rasa coklat, bahan enzim 
dalam emulsifier, pewarna 
makanan, terkadang 
ditambahkan brandy, rhum 
dan vodka sebagai 
penamah aroma 
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11 

Filling 
coklat 
Elmer 

√ x - √ HCP B2 

Sumber lemak, perisai 
rasa coklat, bahan enzim 
dalam emulsifier, pewarna 
makanan, terkadang 
ditambahkan brandy, rhum 
dan vodka sebagai 
penamah aroma 

12 
Garam 
Refina √ x 

- - 
Non-HCP (B) 

- 

13 
Garam 
Kapal √ x 

- - 
Non-HCP (B) 

- 

14 Gula halus  

√ x - √ 

HCP B2 

Penambahan bahan 
karbon aktif (tulang 
hewan) dan resin 
(prosesnya dapat 
menggunakan gelatin) 
pada proses pemurnian 

15 
Gula pasir 
Rosebrand 

√ x - √ 

HCP B2 

Penambahan bahan 
karbon aktif (tulang 
hewan) dan resin 
(prosesnya dapat 
menggunakan gelatin) 
pada proses pemurnian 

16 
Gula pasir 
Gulaku 

√ x - √ 

HCP B2 

Penambahan bahan 
karbon aktif (tulang 
hewan) dan resin 
(prosesnya dapat 
menggunakan gelatin) 
pada proses pemurnian 

17 
Kayu 
Manis x 

- - - Non-HCP (B) - 

18 Kentang x - - - Non-HCP (B) - 

19 
Margarin 
Blueband √ x 

- 
√ 

HCP B2 
Antioksidan, pewarna 
makanan,flavor, emulsifier 

20 
Merica 
Bubuk x 

- - - Non-HCP (B) - 

21 Oregano x - - - Non-HCP (B) - 

22 
Pala 
Bubuk x 

- - - Non-HCP (B) - 

23 
Saos 
Tomat √ x 

- 
√ HCP B2 

Gula, flavor, oleoresin, 
dan MSG 

24 
Tepung 
Maizenaku √ x 

- 

√ HCP B2 

Vitamin A dan L-Sistein 
sebagai bahan tambahan 
untuk menigkatkan sifat 
tepung maizena yang 
diinginkan  

25 

Tepung 
Terigu 
Bogasari √ x 

- 

√ HCP B2 

Vitamin A dan L-Sistein 
sebagai bahan tambahan 
untuk menigkatkan sifat 
tepung maizena yang 
diinginkan  
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26 

Tepung 
Terigu 
Cakra √ x 

- 

√ HCP B2 

Vitamin A dan L-Sistein 
sebagai bahan tambahan 
untuk menigkatkan sifat 
tepung maizena yang 
diinginkan  

27 

Tepung 
Terigu 
Segitiga √ x 

- 

√ HCP B2 

Vitamin A dan L-Sistein 
sebagai bahan tambahan 
untuk menigkatkan sifat 
tepung maizena yang 
diinginkan  

28 Wortel x - - - Non-HCP (B) - 

 

Keterangan : 

HCP B1 = 0 (0,00%) 

HCP B2 = 16  (57,14%) 

Non HCP (B) = 12 (42,85%) 

HARAM = 0 (0,00%) 

TOTAL  = 28 (100,00%) 
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Lampiran 6. Daftar Pemeriksaan Bahan 

a. Usaha Bakery Happy Cake 
Bahan/Produ

k 
Merk  

Nama Perusahaan/ 
Nomor Sertifikat 

Label Halal Ket. 

Ada Tidak  

Abon Sapi 
Meat 
Floss 

CV. ARIRA PANGINDO/ 
01101007030205 

√   
 

Agar-agar 
Swallow 
Lily 

PT. DUNIA BINTANG 
WALET/00260043260207 

√   
 

Bawang 
Bombang 

- -  √ 
Bahan 
tidak kritis 

Bawang 
Merah 

- -  √ 
Bahan 
tidak kritis 

Bawang Putih 
- -  √ 

Bahan 
tidak kritis 

Bahan Pelapis 
Rasa Coklat Colatta 

PT. GANDUM MAS 
KENCANA/ 
00110001261197 

√   
 

Bahan Pelapis 
Rasa 
Greeentea Colatta 

PT. GANDUM MAS 
KENCANA/ 
00210032531204 

√   
 

Bahan Pelapis 
Rasa 
Strawberry Colatta 

PT. GANDUM MAS 
KENCANA/ 
00250052711109 

√   
 

Biscuit Oreo 

MONDELEZ INDONESIA 
MANUFACTURING/ 
00100039270306 

√   
 

Buah Anggur 
- -  √ 

Bahan 
tidak kritis 

Buah Ceri 
Kaleng 

Royal 
Willamette 

Oregon Cherry Growers 
Inc/ USA 

 √ 
 

Buah Jeruk 
Kaleng Wilmond 

ZHEJIANG JU ZHEN 
YUAN FOODSTUFFS CO. 
LTD/00190084150817 

√   
 

Buah Kiwi 
- -  

√ 
Bahan 
tidak kritis 

Bubuk Kayu 
Manis Jays 

UD. HOKA JAYA 
PERKASA/ 
07060014470812 

√   

 

Butter 1 Anchor 

FONTERRA 
COOPERATIVE 
GROUP/000400134009 

√   

 

Butter 2 Hollmann 
PIRAROSE/ 
17040010370713 

√   
 

Chocochips Colatta 

PT. GANDUM MAS 
KENCANA/ 
00110001261197 

√   
 

Coklat Bubuk Tulip 

PT. FREYABADI 
INDOTAMA/ 
00110004850699 

√   
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Coklat Filling Colatta 

PT. GANDUM MAS 
KENCANA/ 
00210032531204 

√   

 

Coklat 
Compound Colatta 

PT. GANDUM MAS 
KENCANA/ 
00210032531204 

√   
 

Creamcheese Anchor 

FONTERRA 
COOPERATIVE GROUP/ 
00040013400900 

√   
 

Cheese Filling 

Cheese 
Filling 
8000 

PT. CALF INDONESIA/ 
00040050710609 

√   

 

Daging Ayam 
Segar 1 

_ 
CV. WAHANA 
SEJAHTERA/ 
07020020650614 

√   
 

Daging Ayam 
(Patty) Bernadi 

PT. ELODA MITRA/ 
07010000110305 

√   
 

Garam Kapal 
UD. PODO SENENG/ 
07060043161117 

√   
 

Gula Donat - Primarasa Malang   √  

Gula Pasir 1 Gulaku 

PT. SWEET INDO 
LAMPUNG/ 
02070001440711 

√   
 

Gula Pasir 2 
Rosebran
d 

PT. ADIKARYA 
GEMILANG/ 
00230067141113 

√   
 

Kacang 
Almond 

- -  √ 
Bahan 
tidak kritis 

Kacang Kenari 
- -  √ 

Bahan 
tidak kritis 

Kacang Mede 
- -  √ 

Bahan 
tidak kritis 

Kaldu Ayam 
Bubuk Royco 

PT. UNILEVER 
INDONESIA 
/00060046730108 

√   
 

Kelapa Muda 
- -  √ 

Bahan 
tidak kritis 

Keju Cheddar 
1 Prochiz 

PT. MULIA BOGA 
RAYA/00040049430109 

√   
 

Keju Cheddar 
2 Kraft 

PT. KRAFT ULTRA JAYA 
INDONESIA/ 
00040015610601 

√   
 

Keju Tua/ 
Edam Victoria 

FRIESLAND CAMPINA 
NETHERLAND  

√  
 

Kentang 
- -  √ 

Bahan 
tidak kritis 

Kismis 
- -  √ 

Bahan 
tidak kritis 

Kulit Pastry 
Goldenfra
nce 

PT. CIPTAYASA PUTRA 
MANDIRI/ 
00200078620916 

√   
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Margarin Blueband 

PT. UNILEVER 
INDONESIA/ 
00080000140898 

√   
 

Mayonaise 
Euro 
Gourmet 

PT. JAVA EGG 
SPECIALITIES/ 
00060050520509 

√   

 

Merica Bubuk Ladaku 

PT. MATOSA 
INDONESIA/ 
07060013240312 

√   
 

Minyak 
Goreng 1 SANIA 

PT. WILMAR NABATI 
INDONESIA/ 
00080024600503 

√   

 

Minyak 
Goreng 2 

FRAISWE
LL 

PT. BINA KARYA 
PRIMA/00080022300902 

√   
 

Minyak 
Goreng 3 BIMOLI 

PT. SALIM IVOMAS 
PRATAMA/ 
00080004170399 

√   

 

Oregano JAY'S 

UD. HOKA JAYA 
PERKASA/ 
07060014470812 

√   
 

Paprika 
- -  √ 

Bahan 
tidak kritis 

Perisa Vanila 
Golden 
Brown 

PD. WINTACO/ 
03070012721215 

√   
 

Perisa 
Greentea Toffico 

PILAROSE/ 
17070016340315 

√   
 

Perisa 
Strawberry Hamer 

PT. HAKIKI DONARTA/ 
00210078350816 

√   
 

Perisa Coklat Hamer 
PT. HAKIKI DONARTA/ 
00210078350816 

√   
 

Perisa Talas Ny. Liem 
PT. HAKIKI DONARTA/ 
00210078350816 

√   
 

Perisa Red 
Velvet 

Golden 
Brown 

PD.WINTACO/ 
03070012721215 

√   
 

Perisa 
Blueberry 

Golden 
Brown 

PD. WINTACO/ 
03070012721215 

√   
 

Pala Bubuk 
Mr. Boem-
boe 

PT. TOPHO JAYA 
SEJAHTERA/ 
07060006220208 

√   
 

Ragi 1 Fermipan 
XINJIANG MAURI FOOD 
CO.LTD/00310072860515 

√   
 

Ragi 2 Mauripan 
HABEI MAURI FOOD 
CO.LTD/00310071031214 

√   
 

Ragi 3  Saf Instan 

GUANGXI DANBAOLI 
YEAST CO.LTD 
/00310056561110 

√   
 

Santan Instan Kara sun 

PT. KARA SANTAN 
PERTAMA/ 
00250017941101 

√   
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Saos Tomat Del Monte 

PT. LASALLEFOOD 
INDONESIA/ 
00060006350997 

√   
 

Selai 
Blueberry Edna 

PT. HAKIKI DONARTA/ 
00210078350816 

√   
 

Selai Coklat Colatta 

PT. GANDUM MAS 
KENCANA/ 
00110001261197 

√   
 

Selai 
Strawberry Edna 

PT. HAKIKI DONARTA/ 
00210078350816 

√   
 

Selada 
- -   √ 

Bahan 
tidak kritis 

Seledri  
- -   √ 

Bahan 
tidak kritis 

Serbuk Jelly Nutrijell 

PT. FORISA NUSA 
PERSADA/ 
00260021960902 

√   

 

Susu Bubuk Indomilk 
PT. INDOLAKTO/ 
00040009041098 

√   
 

Susu Kental 
Manis 

Nestle 
Carnation 

PT. NESTLE INDONESIA/ 
00040021820902 

√   
 

Sosis Champ 

PT. CHAERON 
POKPHAND INDONESIA/ 
00010011101099 

√   
 

Sprinkel  Elmer 

PT. FEDERAL FOOD 
INDONESIA/ 
00110039740406 

√   

 

Telur 
- -   √ 

Bahan 
tidak kritis 

Tepung terigu 
1 Cakra 

PT. INDOFOOD SUKSES 
MAKMUR/ 
00210033180205 

√   
 

Tepung terigu 
2 Segitiga 

PT. INDOFOOD SUKSES 
MAKMUR/ 
00220006410997 

√   
 

Tepung 
Maizena Maizenaku 

EGAFOOD/ 
00220057031210 

√   
 

Ubi Ungu 
- -   √ 

Bahan 
tidak kritis 

Udang 
- -   √ 

Bahan 
tidak kritis 

Wortel 
- -   √ 

Bahan 
tidak kritis 

Sumber: Data primer diolah (2019). 

 

Keterangan: 

Bahan bersertifikat halal   = 60 (75%) 

Bahan tidak bersertifikat halal  = 20 (25 %) 
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b. Usaha Bakery Canggi Fully 

Bahan/Produk Merk  
Nama Perusahaan/ 

Nomor Sertifikat 

Label Halal Keterangan 

Ada Tidak  

Butter Ochid 
PT, INDOLAKTO 
/00040009041098 

√ 
  

 

Buah Nanas 
- - 

  √ 
Bahan tidak 
kritis 

Chocochips Collata 

PT. GANDUM MAS 
KENCANA/ 
00110001261197 √   

 

Coklat Blok Tulip 

PT. FREYA ABADI 
INDONESIA/ 
00110004850699 √   

 

Coklat Bubuk TULIP 

PT FREYA ABADI 
INDONESIA/ 
00110004850699 √   

 

Coklat Putih Colatta 

PT. GANDUM MAS 
KENCANA/ 
00110001261197 √   

 

Daun Kelor 
Kering 

- - 

  √ 

Bahan tidak 
kritis 

Essence (rhum) Butterfly 

PT. GUNACIPTA 
MULTIRASA 
TANGERANG  √ 

 

Garam Kapal 
UD. PODO SENENG/ 
07060043161117 √   

 

Gula Halus Semut 
CV. USAHA BARU/ 
07230026990615 √   

 

Gula Pasir 
Rose 
Brand  

PT. ADIKARYA 
GEMILANG/ 
00230067141113 √   

 

Kacang almond - -   √ 
Bahan tidak 
kritis 

Kacang cincang 
John 
Farmer 

PT. GUNANUSA ERA 
MANDIRI/ 
00250056851110 √   

 

Keju Cheddar 1 Kraft 

PT. KRAFT ULTRA 
JAYA INDONESIA/ 
00040015610601 √   

 

Keju Cheddar 2 Prochiz 

PT. MULIA BOGA 
RAYA 
/15200035661218 √   

 

Margarin 1 
Mother 
Choice 

PT. SINAR MEADOW 
INTERNATIONAL 
INDONESIA/ 
00080006611097 √   
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Margarin 2 Amanda 

PT. SALIM IVOMAS 
PRATAMA Tbk/ 
00080004170399 √   

 

Susu Bubuk 1 Indomilk 
PT. INDOLAKTO/ 
00040009041098 √   

 

Susu Bubuk 2 Anchor 

PT. FONTERRA 
BRANDS 
INDONESIA/ 
00040048380708 √   

 

Susu UHT 1 
Diamon
d 

PT. DIAMOND COLD 
STORAGE / 
00040040820606 √   

 

Susu UHT 2 Indomilk 
PT. INDOLAKTO/ 
00040009041098 √   

 

Susu UHT 3 
Frisian 
Flag 

PT. FRISIAN FLAG 
INDONESIA/ 
00040040520606 √   

 

Tepung Maizena 
Maizena
ku 

PT. EGAFOOD/ 
00220057031210 √   

 

Tepung Terigu Segitiga 

PT. INDOFOOD 
SUKSES Makmur Tbk 
/00220006410997 √   

 

Whipcream Haan 
PT. BENATO ABDI/ 
00170059291011 √   

 

Sumber: Data primer diolah (2019) 

Keterangan: 

Bahan bersertifikat halal   = 20 (83,3%) 

Bahan tidak bersertifikat halal  = 4 (16,6 %) 

 

c. Usaha Bakery Maccheese 

Bahan/Produk Merk  
Nama Perusahaan/ 

Nomor Sertifikat 

Label Halal  
Keterangan Ada Tidak 

Bawang Putih  - -    √ 
Bahan tidak 
kritis 

Buah Nanas - -   √ 
Bahan tidak 
kritis 

Buah Pisang - -   √ 
Bahan tidak 
kritis 

Bumbu Kari 
Instan Jays 

HOKA JAYA PERKASA/ 
07060014470812 √   

 

Butter 1 
Corman 
Patisy 

S.A. CORMAN/ 
00040023221102 √   

 

Butter 2 Anchor 

FONTERRA 
COPERATIVE GROUP 
Ltd./ 00040013400900 √   
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Coklat Bubuk 1 
Tulip 
Noir 

PT. FREYADI 
INDOTAMA / 
00110004850699 √   

 

Coklat Bubuk 2 

Tulip 
Bordeau
x 

PT. FREYADI 
INDOTAMA / 
00110004850699 √   

 

Coklat Meses Ceres 
PT. CERES/ 
00110040600606 √   

 

Daging Ayam   

PT. SINAR DAGING 
PERDANA/ 
01014001431206 √   

 

Dedaunan 
kering Jays 

HOKA JAYA PERKASA/ 
07060014470812 √   

 

Emulsifier R&W 

PT. KARYA 
ANUGERAH JAYA/ 
00210062190812 √   

 

Fermipan 
Saf 
Instan 

GUANGXI DANBAOLI 
YEAST Co. Ltd./ 
00310056561110 √   

 

Filling Coklat 1 Elmer 
PT. CERES/ 
0004001340900 √   

 

Filling Coklat 2 Tulip 

PT. FEDERAL FOOD 
INDONESIA/ 
00310056561110 √   

 

Garam Kapal 
UD. PODO SENENG/ 
07060043161117 √   

 

Garam Refina 

PT. UNICHEM CANDI 
INDONESIA/ 
07060026430515 √   

 

Gula Halus Semut 
CV. USAHA BARU/ 
07230026990615 √   

 

Gula Pasir 1 
Rosebra
nd 

PT. ADIKARYA 
GEMILANG/ 
00230067141113 √   

 

Gula Pasir 2 Gulaku 

PT. SWEET INDO 
LAMPUNG/ 
02070001440711 √   

 

Kayu Manis       √ 
Bahan tidak 
kritis 

Keju Edam Victoria  
FREISLAND CAMPINA 
NETDERLAND IMPORT  

 
√  

 

Keju Cheedar 
Prochiz Prochiz 

PT. MULIA BOGA 
RAYA/ 
00040049430109 √   

 

Keju Cheddar 
Kraft Kraft 

PT. KRAFT ULTRA 
JAYA INDONESIA/ 
00040015610601 √   

 

Kentang       √ 
Bahan tidak 
kritis 
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Margarin 1 
Gold 
Bullion 

PT. SINAR MEADOW 
INTERNASIONAL 
INDONESIA/ 
00080006611097 √   

 

Margarin 2 
Blueban
d 

PT. UNILEVER 
INDONESIA/ 
00080000140898 √   

 

Merica Bubuk Ladaku 

PT. MATOSA 
INDONESIA/ 
07060013240312 √   

 

Oregano Jays 
HOKA JAYA PERKASA/ 
07060014470812 √   

 

Pala Bubuk       √ 
Bahan tidak 
kritis 

Pastry Instan 
Bullion 
Grand 

PT. SINAR MEADOW 
INTERNASIONAL 
INDONESIA/ 
00080006611097 √   

 

Saos Tomat 
Del 
Monte 

PT. LASALLE FOOD/ 
00060006350997 √   

 

Smoke beef Abbys 
PT. ELODA MITRA/ 
07010000110305 √   

 

Susu Bubuk 1 Anchor 

FONTERRA BRANDS 
INDONESIA/ 
00040048380708 √   

 

Susu Bubuk 2 
NZMP 
Fonterra 

FONTERRA 
COPERATIVE GROUP 
Ltd./ 00040013400900 √   

 

Susu Bubuk 3 Indomilk 
PT. INDOLAKTO/ 
00040009041098 √   

 

Telur       √ 
Bahan tidak 
kritis 

Tepung Maizena 
Maizena
ku 

PT. EGAFOOD/ 
00220057031210 √   

 

Tepung terigu 1 Segitiga 

PT. INDOFOOD 
SUKSES MAKMUR/ 
00220006410997 √   

 

Tepung terigu 2 Cakra 

PT. INDOFOOD 
SUKSES MAKMUR/ 
00210033180205 √   

 

Tepung Terigu 3 
Kunci 
Biru 

PT. INDOFOOD 
SUKSES MAKMUR/ 
00220006410997 √   

 

Wortel       √ 
Bahan tidak 
kritis 

Sumber: Data primer diolah (2019). 

Keterangan: 

Bahan bersertifikat halal   = 24 (79%) 

Bahan tidak bersertifikat halal  = 9 (21 %) 
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Lampiran 8. Kondisi Umum Tempat Usaha 

Nama 
Usaha 

Tempat Produksi Tempat Penyimpanan 
Bahan 

APD Karyawam 

Happy 
Cake 

 
  

 

Canggi 
Fully 

 
 

 
 

Macche
ese 

 
 

 
 

Sumber: Data primer diolah (2019) 
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Lampiran 9. Daftar Bahan Utama dan Tambahan dan HCPnya 

Nama 
Usaha 

Macam 
Produk Bahan Utama Bahan Tambahan  HCP 

Happy 
Cake 

Roti 
Bulger 

Tepung terigu, 
ragi, dan air 

Gula, garam,telur, 
margarin, keju cheddar, 
daging ayam, 
mayonaise, saos tomat, 
minyak goreng, bawang 
bombay, dan selada   

Roti Pizza Tepung terigu, 
ragi, dan air 

Susu bubuk, garam, 
gula, telur, margarin, 
mayonaise, keju 
cheddar, daging ayam, 
oregano, sosis, dan 
paprika 

  

Greentea 
cake 

Tepung terigu, 
telur,margarin 

Gula pasir, margarin, 
coklat greentea, sprinkel 

  

Klapetart Tepung terigu, 
telur, margarin 

Susu kental manis, 
tepung maizena, gula 
pasir, santan, kacang 
kenari, kelapa muda, 
kismis, dan bubuk kayu 
manis 

  

Pavtella 
(var: 
strawberry
, 
blueberry, 
dan 
coklat) 

Ubi ungu, 
Tepung terigu, 
telur, margarin 

Butter, cream cheese, 
cheese filling, pasta ubi 
ungu,pasta strawberry, 
pasta blueberry, pasta 
coklat, selai blueberry, 
selai strawberry, selai 
coklat, oreo, keju, dan 
gula pasir 

  

Pie Pot Tepung 
terigu,telur, 
margarin 

Susu kental manis, 
nutrijell, buah anggur, 
buah ceri kaleng, buah 
jeruk, gula, tepung 
maizena, butter, dan 
perisa vanila 

Buah ceri 
kaleng dan 
perisa vanila  

Red 
Velvet 
Puff 

Tepung terigu, 
telur, margarin 

Gula pasir, kulit pastry 
instan, bahan pelapis 
coklat, bahan pelapis 
strawberry, dan pewarna 
makanan 

  

Croissant 
Ayam 

Kulit Puff 
Instan 

Tepung terigu, ragi, 
garam, margarin, daging 
ayam, selada, butter, 
telur dan abon sapi 
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Croissant 
Manis 
(Strawberr
y, coklat, 
coklat 
almond, 
abon) 

Kulit Puff 
Instan 

Tepung terigu, ragi, 
garam, margarin, butter, 
susu kental manis, 
coklat blok, perisa 
strawberry, abon sapi, 
kacang almond dan 
sprinkel 

  

Fruit Puff Kulit Puff 
Instan 

Margarin, nutrijell, buah 
anggur, buah kiwi, buah 
jeruk kaleng, buah ceri, 
susu kental manis, 
tepung maizena, butter, 
dan perisa vanila 

Buah ceri 
kaleng dan 
perisa vanila  

E-clair Tepung terigu, 
telur,margarin 

Coklat filling, margarin, 
tepung maizena, pasta 
coklat, choco chips, 
butter, susu kental 
manis,  

  

Pie Siram 
Coklat 

Tepung terigu, 
telur, margarin 

Tepung aizena, coklat 
blok, butter, susu kental 
manis 

  

Savory Tepung terigu, 
telur, margarin 

Kentang, wortel, daging 
ayam, garam, bawang 
bombay, merica, bubuk 
pala, kaldu ayam instan 

  

Kastengel  Tepung terigu, 
telur, margarin 

Keju, butter, susu kental 
manis, keju tua, 
pewarna makanan 

Keju tua, 
alat: kuas 
oles 

Putri Salju Tepung terigu, 
telur, margarin 

Susu bubuk, kacang 
mede, keju, tepung 
maizena, gula halus 

Gula halus, 
alat:kuas 
oles 

Coklat 
drop chips 

Tepung terigu, 
telur, margarin 

Coklat filling, bubuk 
coklat, butter, pasta 
coklat, choco chips 

  

Nastar Tepung terigu, 
margarin, telur 

Susu bubuk, gula, buah 
nanas 

Alat : kuas 
oles 

Sus Roll 
Rogut 

Tepung terigu, 
telur, margarin 

Wortel, bawang merah, 
bawang putih, udang, 
daging ayam, seledri 

  

Canggi 
Fully 

Brownies 
Crackers 

Tepung terigu, 
telur, margarin 

Gula pasir, tepung 
maizena, coklat bubuk, 
coklat blok, choco chips 

  

Moringa 
crackers 

Tepung terigu, 
telur, margarin 

Gula pasir, tepung 
maizena, susu bubuk, 
coklat putih, daun kelor 
kering 

  

Brownies 
Pie 

Tepung terigu, 
telur, margarin 

Gula pasir, coklat bubuk, 
kacang almond, coklat 
blok, kacang cincang 

  

Nastar Tepung terigu, 
telur, margarin 

Gula halus, susu bubuk, 
buah nanas 

Alat: Kuas 
oles 
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Putri Salju Tepung terigu, 
telur, margarin 

Gula halus, susu bubuk Alat: Kuas 
oles 

Kastengel  Tepung terigu, 
telur, margarin 

Keju cheddar, susu 
bubuk 

Alat: Kuas 
oles 

Maccheese Papizza Tepung terigu, 
ragi , margarin 

Keju cheddar, susu 
bubuk, saos tomat, gula 
pasir, garam, oregano, 
italian seasoning 
(dedaunan kering) 

  

Nastar Tepung terigu, 
telur, margarin 

Susu bubuk, gula halus, 
buah nanas, gula pasir, 
keju cheddar, butter, 
kayu manis, 

Alat: Kuas 
oles 

Cheese 
roll 

Kulit Pastry 
Instan 

Tepung terigu, telur, 
margarin, butter, keju 
cheddar 

  

Pastel 
Singapur 

Tepung terigu, 
telur, margarin 

Daging ayam, garam, 
gula, smokebeef, wortel, 
kentang, merica, 
bawang putih, pala 
bubuk, tepung maizena, 
bumbu kari 

  

Marble 
Cake 

Tepung terigu, 
telur, margarin 

Coklat bubuk, susu 
bubuk, gula pasir, 
emulsifier 

  

Pisang 
Bolen 

Tepung terigu, 
telur, margarin 

Keju Cheddar, coklat 
meses, gula, coklat 
filling, pisang 

  

Sumber: Data primer diolah (2019). 
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Lampiran 10. Rekap Hasil Pengisian Kuisoner Audit Internal  

 Usaha Happy Cake 

No Pertanyaan 
Hasil audit 

Ya Tidak N.A Ket 

I 
Prosedur Tertulis Untuk Aktivitas 
Kritis         

1 Prosedur Selaksi Bahan          

a 
Apakah ada penggunaan bahan baru 
yang digunakan untuk produk yang 
disertifikasi ?  4     

b 

Jika poin a Ya, apakah produk baru 
tersebut telah mendapatkan 
persetujuan LPPPOM MUI sebelum 
digunakan ?  4     

c 
Apakah tersedia bukti seleksi bahan 
baru ?  4     

2 Prosedur Pembelian       

a 

Apakah bahan yang dibeli untuk 
produk yang disertifikasi merupakan 
bahan yang disetujui LPPOM MUI 
(termasuk maklon jika ada) ? 4      

b 
Apakah tersedia bukti pembelian 
bahan ? 4      

3 
Prosedur Formulasi 
Produk/Pengembangan Produk 
Baru       

a Apakah tersedia formulasi baku tertulis 
(jika produk memiliki formula) ? 4      

b 
Apakah semua bahan yang digunakan 
pada formula sudah disetujui LPPOM 
MUI ? 4      

c Apakah tersedia bukti formulasi 
produk/pengembangan produk baru ? 4      

4 
Prosedur Pemeriksaan Bahan 
Datang       

a 

Pada setiap pemeriksaan bahan, 
apakah label bahan telah diperiksa 
untuk memastikan kesesuaian 
informasi di label dengan yang tertera 
dalam dokumen bahan ? (termasuk 
nama bahan, nama produsen, negara 
produsen, lot dll) 4      
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b 

Jika sertifikasi halal mempersyaratkan 
logo halal tertera di label bahan, 
apakah telah diperiksa logo halal pada 
saat penerimaan bahan ? 4      

c 

Apakah hasil pemeriksaan 
menunjukkan informasi antara 
dokumen bahan dengan label bahan 
sesuai? 4      

d 
Jika poin c Tidak, apakah telah 
dilakukan penanganan bahan yang 
sesuai? 4      

e 
Apakah tersedia bukti pemeriksaan 
bahan datang ? 1 3     

5 Prosedur Produksi       

a 

Apakah pada seluruh tahapan 
produksi dapat dipastikan bahwa 
bahan yang digunakan adalah bahan 
yang disetujui LPPOM MUI? 4      

b 

Jika produk memiliki formula, apakah 
pada tahapan produksi dapat 
dipastikan bahwa formula/resep sama 
dengan formula bakunya ? 4      

c Apakah tersedia bukti produksi? 4      

6 
Prosedur Pencucian Fasilitas 
Produksi dan Peralatan Pembantu?       

a 
Apakah pencucian fasilitas produksi 
dan peralatan pembantu telah mampu 
menghilangkan kotoran/najis ? 4      

b 

Apakah bahan pembantu dalam 
pencucian fasilitas produksi dan 
peralatan pembantu bukan bahan 
najis? 4      

c 

Apakah setelah pencucian selalu 
dilakukan verifikasi, setidaknya secara 
organoleptik, untuk membuktikan 
hilangnya najis?  4     

d 
Apakah tersedia bukti pencucian 
fasilitas dan peralatan pembantu ?  4     

7 
Prosedur Penyimpanan dan 
Penanganan Bahan/Produk       

a 

Apakah tidak terjadi kontaminasi 
bahan/produk oleh bahan haram/najis 
selam penyimpanan dan penanganan 
bahan/produk, baik digudang utama 
dan gudang antara? 4      
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b 
Apakah tersedia bukti penyimpanan 
bahan/produk ?  4     

8 Prosedur Transportasi       

a 
Apakah selama transportasi tidak 
terjadi kontaminasi produk halal oleh 
bahan haram/najis? 4      

b 

Apakah tersedia bukti bahwa tidak 
terjadi kontaminasi produk halal oleh 
bahan haram/najis selama proses 
transportasi ?  4     

Sumber: Data primer diolah (2019). 

Responden = 1 orang pemilik usaha, 3 orang karyawan 

 Usaha Bakery Canggi Fully 

No Pertanyaan 
Hasil audit 

Ya Tidak N.A Ket 

I Prosedur Tertulis Untuk Aktivitas Kritis         

1 Prosedur Selaksi Bahan          

a Apakah ada penggunaan bahan baru yang 
digunakan untuk produk yang disertifikasi ?  3     

b 
Jika poin a Ya, apakah produk baru 
tersebut telah mendapatkan persetujuan 
LPPPOM MUI sebelum digunakan ?  3     

c Apakah tersedia bukti seleksi bahan baru ?  3     

2 Prosedur Pembelian       

a 

Apakah bahan yang dibeli untuk produk 
yang disertifikasi merupakan bahan yang 
disetujui LPPOM MUI (termasuk maklon 
jika ada) ? 3      

b Apakah tersedia bukti pembelian bahan ? 3      

3 
Prosedur Formulasi 
Produk/Pengembangan Produk Baru       

a Apakah tersedia formulasi baku tertulis (jika 
produk memiliki formula) ? 3      

b 
Apakah semua bahan yang digunakan 
pada formula sudah disetujui LPPOM MUI 
? 3      

c Apakah tersedia bukti formulasi 
produk/pengembangan produk baru ?  3     
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4 Prosedur Pemeriksaan Bahan Datang       

a 

Pada setiap pemeriksaan bahan, apakah 
label bahan telah diperiksa untuk 
memastikan kesesuaian informasi di label 
dengan yang tertera dalam dokumen bahan 
? (termasuk nama bahan, nama produsen, 
negara produsen, lot dll) 3      

b 

Jika sertifikasi halal mempersyaratkan logo 
halal tertera di label bahan, apakah telah 
diperiksa logo halal pada saat penerimaan 
bahan ? 3      

c 
Apakah hasil pemeriksaan menunjukkan 
informasi antara dokumen bahan dengan 
label bahan sesuai? 3      

d Jika poin c Tidak, apakah telah dilakukan 
penanganan bahan yang sesuai? 3      

e 
Apakah tersedia bukti pemeriksaan bahan 
datang ?  3     

5 Prosedur Produksi       

a 

Apakah pada seluruh tahapan produksi 
dapat dipastikan bahwa bahan yang 
digunakan adalah bahan yang disetujui 
LPPOM MUI? 3      

b 

Jika produk memiliki formula, apakah pada 
tahapan produksi dapat dipastikan bahwa 
formula/resep sama dengan formula 
bakunya ? 3      

c Apakah tersedia bukti produksi? 3      

6 Prosedur Pencucian Fasilitas Produksi 
dan Peralatan Pembantu?       

a 
Apakah pencucian fasilitas produksi dan 
peralatan pembantu telah mampu 
menghilangkan kotoran/najis ? 3      

b 
Apakah bahan pembantu dalam pencucian 
fasilitas produksi dan peralatan pembantu 
bukan bahan najis? 3      

c 
Apakah setelah pencucian selalu dilakukan 
verifikasi, setidaknya secara organoleptik, 
untuk membuktikan hilangnya najis?  3     

d 
Apakah tersedia bukti pencucian fasilitas 
dan peralatan pembantu ? 2 1     

7 
Prosedur Penyimpanan dan 
Penanganan Bahan/Produk       

a 

Apakah tidak terjadi kontaminasi 
bahan/produk oleh bahan haram/najis 
selam penyimpanan dan penanganan 
bahan/produk, baik digudang utama dan 
gudang antara? 3      
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b Apakah tersedia bukti penyimpanan 
bahan/produk ?  3     

8 Prosedur Transportasi       

a 
Apakah selama transportasi tidak terjadi 
kontaminasi produk halal oleh bahan 
haram/najis? 3      

b 
Apakah tersedia bukti bahwa tidak terjadi 
kontaminasi produk halal oleh bahan 
haram/najis selama proses transportasi ?  3     

Sumber: Data primer diolah (2019). 

Responden = 1 orang pemilik usaha, 2 orang karyawan. 

 Usaha Bakery Maccheese 

No Pertanyaan 
Hasil audit 

Ya Tidak N.A Keterangan 

I 
Prosedur Tertulis Untuk Aktivitas 
Kritis 

  
    

1 Prosedur Selaksi Bahan  
  

    

a 
Apakah ada penggunaan bahan baru 
yang digunakan untuk produk yang 
disertifikasi ?  3     

b 
Jika poin a Ya, apakah produk baru 
tersebut telah mendapatkan persetujuan 
LPPPOM MUI sebelum digunakan ?  3     

c 
Apakah tersedia bukti seleksi bahan baru 
?  3     

2 Prosedur Pembelian       

a 

Apakah bahan yang dibeli untuk produk 
yang disertifikasi merupakan bahan yang 
disetujui LPPOM MUI (termasuk maklon 
jika ada) ? 3      

b Apakah tersedia bukti pembelian bahan ? 3      

3 Prosedur Formulasi 
Produk/Pengembangan Produk Baru       

a Apakah tersedia formulasi baku tertulis 
(jika produk memiliki formula) ? 3      

b 
Apakah semua bahan yang digunakan 
pada formula sudah disetujui LPPOM 
MUI ? 3      

c Apakah tersedia bukti formulasi 
produk/pengembangan produk baru ?  3     
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4 Prosedur Pemeriksaan Bahan Datang       

a 

Pada setiap pemeriksaan bahan, apakah 
label bahan telah diperiksa untuk 
memastikan kesesuaian informasi di label 
dengan yang tertera dalam dokumen 
bahan ? (termasuk nama bahan, nama 
produsen, negara produsen, lot dll) 3      

b 

Jika sertifikasi halal mempersyaratkan 
logo halal tertera di label bahan, apakah 
telah diperiksa logo halal pada saat 
penerimaan bahan ? 3      

c 
Apakah hasil pemeriksaan menunjukkan 
informasi antara dokumen bahan dengan 
label bahan sesuai? 3      

d 
Jika poin c Tidak, apakah telah dilakukan 
penanganan bahan yang sesuai? 3      

e 
Apakah tersedia bukti pemeriksaan 
bahan datang ?  3     

5 Prosedur Produksi       

a 

Apakah pada seluruh tahapan produksi 
dapat dipastikan bahwa bahan yang 
digunakan adalah bahan yang disetujui 
LPPOM MUI? 3      

b 

Jika produk memiliki formula, apakah 
pada tahapan produksi dapat dipastikan 
bahwa formula/resep sama dengan 
formula bakunya ? 3      

c Apakah tersedia bukti produksi? 3      

6 Prosedur Pencucian Fasilitas Produksi 
dan Peralatan Pembantu?       

a 
Apakah pencucian fasilitas produksi dan 
peralatan pembantu telah mampu 
menghilangkan kotoran/najis ? 3      

b 
Apakah bahan pembantu dalam 
pencucian fasilitas produksi dan 
peralatan pembantu bukan bahan najis? 3      

c 

Apakah setelah pencucian selalu 
dilakukan verifikasi, setidaknya secara 
organoleptik, untuk membuktikan 
hilangnya najis?  3     

d 
Apakah tersedia bukti pencucian fasilitas 
dan peralatan pembantu ?  3     

7 
Prosedur Penyimpanan dan 
Penanganan Bahan/Produk       
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a 

Apakah tidak terjadi kontaminasi 
bahan/produk oleh bahan haram/najis 
selam penyimpanan dan penanganan 
bahan/produk, baik digudang utama dan 
gudang antara? 3      

b Apakah tersedia bukti penyimpanan 
bahan/produk ?  3     

8 Prosedur Transportasi       

a 
Apakah selama transportasi tidak terjadi 
kontaminasi produk halal oleh bahan 
haram/najis? 3      

b 
Apakah tersedia bukti bahwa tidak terjadi 
kontaminasi produk halal oleh bahan 
haram/najis selama proses transportasi ?  3     
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