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Ricka Juniar Fajrin. 135100301111119. Penelusuran Halal 
Control Point (HCP) pada Cafe Little A Sidoarjo. TA. 
Pembimbing: Dr. Sucipto, STP., MP. dan Claudia Gadizza, 
STP., M.Si 

RINGKASAN 

Produk pangan yang memiliki sertifikat halal dalam proses 
pengolahannya harus memenuhi standar kehalalan. Sistem 
jaminan halal dibuat dan dilaksanakan dalam rangka menjamin 
kesinambungan proses produksi halal. Konsep Halal Assurance 
System (HAS) 23102 digunakan untuk pengajuan sertifikasi 
halal cafe. Permasalahan pada café ini yaitu banyaknya bahan, 
bahan baku utama dan tambahan yang belum jelas asal dan 
kehalalannya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi Halal 
Control Point (HCP), mengetahui prosedur tertulis aktivitas kritis, 
mengetahui kesesuaian penerapan SJH di perusahaan  serta 
memberi masukan perbaikan pada aktivitas titik kendali halal . 

Penelitian menggunakan metode deskriptif, yaitu 
pencarian data informasi asal bahan dan proses produksi setiap 
menu. Pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi pada cafe serta audit internal dalam bentuk 
kuesioner. Auditor terdiri dari owner, supervisor dan leader. 
Penyusunan konsep dokumen dibatasi pada pengklasteran 
bahan berdasar wujud bahan (segar, kering, dan cair) dan 
bahan utama (hewani dan nabati) yang digunakan. 

Bahan baku dikelompokkan berdasar wujud bahan (segar, 
kering, dan cair) dan bahan baku (nabati dan hewani). Terdapat 
70 menu yang disajikan pada café Little A Sidoarjo. Terdapat 11 
bahan baku dari 77 bahan (14,29%) yang termasuk HCP. 
Terdapat 30 menu yang termasuk HCP, karena pada proses 
pengolahan menggunakan bahan yang termasuk HCP. 
Beberapa aktivitas kritis belum sesuai persyaratan sertifikasi 
halal, sehingga perlu perbaikan pada aktivitas titik kendali halal. 
 

Kata Kunci    : Cafe, Sistem Jaminan Halal, Titik Kendali Halal
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Ricka Juniar Fajrin. 135100301111119. Traceability of Halal 
Control Point in Little A Café Sidoarjo. TA. Supervisor: Dr. 
Sucipto, STP., MP. Co-Supervisor: Claudia Gadizza, STP., 
M.Si 

SUMMARY 

Halal Certified Food Product should have a proper halal 
standard in food processing. Halal Assurance System had been 
created to ensure the sustainability in halal production process. 
Halal Assurance System 23102 concept is used to get Halal 
Certification submission for café. Main problem in the café is the 
abundance of materials, raw materials, and unknown origin and 
halal label. Purpose of this research is to identify Halal Control 
Point, knowing the critical activity procedure in written, knowing 
the suitability of applying Halal Assurance System in the 
company and as well as give some recommendations to 
improve in halal control point activity. 

Descriptive method is used in this research, this method is 
used to get information about material resources and production 
process for each menu. Data mining has done within interview, 
observation, and documentation in the café included quesionare 
for internal auditee. The auditor are owner, supervisor, and team 
leader. The concept of documentation arrangement is restricted 
within the classification based on the ingredients’ form (fresh, 
dry, and liquid) and raw materials (animals and vegetable) that 
used. 

Main ingredients were classified based on the materials’ 
form (fresh, dry, and liquid) and raw materials (animals and 
vegetables). There are 70 menus that served in The Little A 
Café Sidoarjo. The menu consists 11 items of 70 (14,29%) main 
ingredient which include HCP. 30 menus included in the halal 
control point, because the process of processing using materials 
that include HCP. Improvements on the halal critical point 
activity was needed because there are lack of halal 
requirements on some critical activities. 
Key Words:  Cafe, Halal Assurance System, Halal Control Point 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Seiring perkembangan zaman, manusia tidak hanya ingin 

memenuhi kebutuhan pangan sebagai pemuas kebutuhan 
fisiologisnya namun kini juga mencari bentuk kepuasan lain 
seperti status kehalalan dari pangan tersebut. Hal ini 
menyebabkan terjadi permintaan masyarakat terhadap 
tersedianya sertifikasi halal pada beberapa cafe maupun 
restoran. Melihat permintaan masyarakat terhadap hal tersebut, 
saat ini beberapa cafe semakin ingin mendapat sertifikasi halal. 
Peraturan perundang-undangan tentang pangan halal, 
sesungguhnya tidak bertentangan dengan sistem perdagangan 
dunia internasional yang menganut pasar bebas, seperti Pasar 
Bebas ASEAN Free Trade Area (AFTA), North America Free 
Trade Area (NAFTA), Masyarakat Ekonomi Eropa (European 
Union), dan Organisasi Perdagangan International (World Trade 
Organization). Meskipun pencantuman label halal pada sebuah 
produk makanan masih bersifat suka rela (voluntary) (Sayekti, 
2014). 

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar yang 
mencapai sekitar 207 juta orang dan mencerminkan 87,18% dari 
total penduduk di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2010). 
Besarnya konsumen potensial dalam produk halal di Indonesia, 
menandai adanya peluang bisnis yang diiringi peningkatan 
permintaan terhadap produk halal (Walker et al, 2007). Menurut 
Stitou dan Rezgui (2012), Dilakukan studi mengenai perilaku 
konsumen terhadap 223 responden yang menjadi peserta dalam 
pertemuan komunitas muslim di Perancis. Terdapat 56% 
responden yang menyatakan mereka tidak membeli suatu 
produk bilamana mereka ragu terhadap kehalalan produk 
tersebut, sedangkan 87% responden menunjukkan kesediaan 
mereka untuk membayar lebih bagi produk yang benar -benar 
halal. Melihat perilaku komunitas muslim yang memiliki keinginan 
tinggi untuk mengkonsumsi makanan halal, membuat cafe-cafe 
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di kota Sidoarjo berlomba-lomba untuk menawarkan makanan 
maupun minuman berlabel halal. 

Perkembangan cafe di kota Sidoarjo semakin berkembang 
pesat. Hal ini dilihat dari semakin banyaknya cafe yang 
bermunculan. Target konsumen bermacam-macam sesuai 
konsep yang ditawarkan mulai dari kalangan muda-kalangan tua 
maupun komunitas muslim maupun non muslim. Perilaku 
komunitas muslim perkotaan dalam mengonsumsi produk halal 
dapat dilihat dari seberapa sering komunitas muslim perkotaan 
mengonsumsi produk berlabel halal. Menurut Fauziah (2012), 
secara khusus pola konsumsi umat Islam telah diatur dalam 
ajaran Islam (syariat). Dalam syariat, tidak diperkenankan bagi 
kaum muslim untuk mengonsumsi produk-produk dengan 
kandungan dan proses yang tidak sesuai dengan syariat. 

Salah satu cafe di kota Sidoarjo yaitu cafe Little A Sidoarjo 
yang berada di Jl. Kavling DPR, Lapangan Tembak, Sidoarjo, 
Jawa Timur dan berdiri pada tahun 2016. Menu yang ditawarkan 
beragam mulai makanan berat, makanan ringan dan minuman. 
Cafe ini banyak dikunjungi kalangan muda maupun keluarga 
untuk menikmati menu yang tersedia. Cafe ramai pengunjung 
karena kualitas, rasa makanan dan harga cukup terjangkau. 
Tujuan utama cafe Little A Sidoarjo dalam meningkatkan profit 
yaitu dapat memberikan nilai dan kepuasan kepada konsumen 
dengan adanya label halal pada cafe. 

Cafe Little A Sidoarjo membutuhkan sertifikasi halal dari 
LPPOM MUI. Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk 
memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk 
membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH memenuhi 
standar LPPOM MUI (LPPOM MUI, 2014). Tahapan utama 
proses pengajuan sertifikasi halal adalah mengidentifikasi titik 
kendali  kehalalan. Waskito (2015), menyatakan sertifikasi halal 
sebagai bentuk pengujian terhadap identifikasi titik kritis 
makanan mulai dari persiapan, penyembelihan, pembersihan, 
proses, perawatan, pembasmian kuman, penyimpanan, 
pengangkutan, sebaik mungkin. Identifikasi dilakukan pada 
setiap menu yang disajikan, setelah diperoleh titik kendali halal  
maka akan memberi alternatif perbaikan penggantian produk 
yang telah tersertifikasi halal. 
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Untuk menjamin kehalalan produk, harus memastikan 
bahan, proses dan alat yang digunakan telah terbebas dari najis 
dan bahan haram. Masalah yang terdapat pada cafe yaitu 
banyaknya bahan, baik bahan baku utama maupun tambahan 
yang masih belum jelas asal dan kehalalannya. Pada penelitian 
Hidayati (2016) pada kantin perpustakaan UB dilakukan 
penelitian dengan mengidentifikasi menu dengan 
mengelompokkan menu pada cara pengolahannya. Pada 
penelitian selanjutnya, idenfitikasi titik kendali halal  pada cafe 
dilakukan dengan mengklasterkan bahan. Identifikasi dilakukan 
karena kejelasan informasi produk pangan sangat penting, agar 
konsumen mengetahui status kehalalan produk yang 
dikonsumsinya. Identifikasi mengacu pada HAS 23102 yaitu 
Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal pada 
Restoran. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 
mengidentifikasi Halal Control Point (HCP) pada setiap klaster 
bahan cafe Little A Sidoarjo berdasarkan Halal Assurance 
System (HAS) 23102. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Mengetahui HCP pada bahan  yang digunakan café 
2. Mengetahui prosedur tertulis aktivitas kehalalannya 
3. Mengetahui kesesuaian antara penerapan HAS pada 

perusahaan dengan persyaratan sertifikasi halal dengan 
melakukan audit internal 

4. Melakukan usulan perbaikan pada aktivitas titik kendali  
kehalalannya (HCP) 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
 Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai informasi dan referensi untuk penelitian 
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selanjutnya serta menambah wawasan mengenai 
penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH). 

2. Bagi pihak cafe Little A Sidoarjo diharapkan penelitian ini 
dapat digunakan untuk referensi dalam memperoleh 
sertifikasi halal untuk pengembangan usaha lebih lanjut. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Restoran 
Restoran merupakan suatu usaha komersial yang 

menyediakan pelayanan makan dan minum bagi umum dan 
dikelola secara profesional. Restoran tidak hanya menawarkan 
makanan dan minuman saja tetapi termasuk pelayanan (service) 
dan suasana dari fasilitas yang ditawarkan (Iskandar dan 
Sugiono, 2013). Restoran merupakan suatu tempat yang 
menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi oleh 
konsumen, sebagai kebutuhan yang sangat mendasar akan 
makan dan minum dalam rangka memulihkan kembali kondisinya 
yang telah berkurang (Wiwoho, 2008). Fungsi dari restoran 
adalah dapat membuat konsumen merasa lebih baik ketika 
mereka meninggalkan restoran daripada sebelum mereka datang 
ke restoran tersebut (Miller, 2006). 

Umumnya cara yang dilakukan restoran untuk memuaskan 
konsumen dengan meningkatkan pelayanan karena produk yang 
dijual di restoran mencakup barang dan jasa. Kualitas layanan 
menjadi tuntutan penting dalam persaingan tingkat global, 
industri dan perusahaan. Tingkat kualitas dinilai berdasarkan 
sudut pandang pelanggan. Untuk menciptakan kualitas layanan 
tinggi, perusahaan harus menawarkan layanan yang mampu 
diterima pelanggan sesuai atau melebihi harapkan pelanggan 
(Widya dkk, 2014).  

Menurut Marsum (2000), ada 7 tipe klasifikasi restoran : 
a. A La Carte Restaurant  

Restoran yang telah mendapatkan ijin penuh untuk menjual 
makanan, lengkap dengan banyak variasi. Tiap - tiap 
makanan yang tersedia di restoran jenis ini memiliki harga 
tersendiri.  

b. Table D’hote Restaurant  
Restoran yang khusus menjual menu yang lengkap (dari 
hidangan pembuka sampai hidangan penutup), dan 
tertentu, dengan harga yang telah ditentukan pula.  
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c. Cafetaria atau Café 

Restoran kecil yang mengutamakan penjualan kue, roti isi, 
kopi dan teh. Pilihan makanan terbatas dan tidak menjual 
minuman beralkohol. 

d. Inn Tavern  
Restoran dengan harga yang relatif cukup terjangkau, yang 
dikelola oleh perorangan di tepi kota. Suasana dibuat 
sangat dekat dan ramah dengan konsumennya serta 
menyediakan hidangan yang lezat.  

e. Snack Bar atau Milk Bar  
Restoran dimana konsumen bebas memilih makanan yang 
disukai, disini lebih dikenal dengan nama restoran cepat saji 
(fast food). Makanan yang tersedia umumnya hamburger, 
roti isi, kentang goreng, ayam goreng, nasi, dan mie.  

f. Specialty Restaurant  
Restoran yang suasana dan dekorasi seluruhnya 
disesuaikan dengan tipe khas makanan yang disajikan atau 
temanya. Restoran-restoran semacam ini menyediakan 
masakan Eropa, China, Jepang, India dan sebagainya. 

g. Family Type Restaurant  
Restoran sederhana yang menghidangkan makanan dan 
minuman dengan harga yang relatif murah dan terjangkau. 
Terutama disediakan untuk tamu - tamu keluarga maupun 
rombongan. 
Hal kritis yang terdapat pada restoran yaitu pada status 

kehalalan bahan yang digunakan. Masih terdapat beberapa 
bahan yang masih belum diketahui asalnya. Menurut Maharani 
(2017) di Indonesia, baru ada 48 dari 3081 restoran yang telah 
bersertifikat halal. Angka ini tentu berbanding sangat jauh dari 
total restoran yang ada di Indonesia. Maka dari itu, saat ini 
beberapa restoran mulai mengajukan sertifikasi halal untuk 
restorannya. 

 

2.2 Pentingnya Sertifikasi Halal 
Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi 

seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang 
baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk makanan 
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yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang didalam proses 
pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan 
kebersihannya (Lada et al., 2009). Sertifikasi halal merupakan 
suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa 
tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan 
SJH memenuhi standar LPPOM MUI (LPPOM MUI, 2014). 

Menurut Waskito (2015), menyatakan sertifikasi halal 
sebagai bentuk pengujian terhadap makanan mulai dari 
persiapan, penyembelihan, pembersihan, proses, perawatan, 
pembasmian kuman, penyimpanan, pengangkutan, sebaik 
mungkin. Prinsip agama Islam dan prosedur yang membuktikan 
bahwa suatu produk harus bagus, aman, dan pantas untuk 
dikonsumsi umat muslim. Sertifikasi halal menjamin keamanan 
suatu produk agar bisa dikonsumsi umat muslim. 

Pemberian Label halal pada produk, dimaksudkan untuk 
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 mengesahakan 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. 

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama 
Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk. Menurut 
Hasan (2014), sertifikat halal selain sebagai perlindungan 
konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak 
layak sesuai syariat Islam, juga mendorong kompetisi dan 
keunggulan. MUI meminta agar pencantuman sertifikat halal 
menjadi suatu kewajiban bagi produsen makanan. Di samping 
memuaskan pihak konsumen, di sisi lain juga dapat menaikkan 
mutu produk di pasar lokal maupun internasional serta sebagai 
standart ukuran kualitas mutu produk bagi produsen.  

  



 

8 
 

2.3 Sertifikasi Halal 

2.3.1. Sistem Jaminan Halal 
Sistem jaminan halal adalah suatu sistem yang dibuat dan 

dilaksanakan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dalam 
rangka menjamin kesinambungan proses produksi halal sistem 
ini dibuat sebagai bagian dari kebijakan suatu sistem yang berdiri 
sendiri sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin 
kehalalannya sesuai dengan aturan yang digariskan oleh LPPOM 
MUI. Tujuan penerapan Sistem jaminan halal yaitu menjamin 
kehalalan produk yang dihasilkan secara sinambung dan 
konsisten sesuai dengan Syariat Islam yang telah ditetapkan 
berdasarkan fatwa MUI. (Manual Sistem Jaminan Halal, 2008). 
Konsep-konsep syariat dan etika usaha akan menjadi input 
utama dalam SJH. SJH senantiasa akan dijiwai dan didasari 
kedua konsep tersebut.  

Sistem jaminan halal harus dipadukan dalam keseluruhan 
manajemen, yang berpijak pada empat konsep dasar, yaitu 
komitmen secara ajeg dapat memenuhi permintaan dan 
persyaratan konsumen, meningkatkan mutu produksi dengan 
harga yang terjangkau, produksi bebas dari kerja ulang, bebas 
dari penolakan dan penyidikan. Untuk mencapai hal tersebut 
perlu menekankan pada tiga aspek zero limit, zero defect dan 
zero risk. Dengan penekanan pada 3 zero tersebut, tidak boleh 
ada sedikitpun barang haram yang digunakan, tidak boleh ada 
proses yang menimbulkan keharaman produk, dan tidak 
menimbulkan resiko dengan penerapan ini. Oleh karena itu perlu 
adanya komitmen dari seluruh bagian organisasi manajemen, 
dimulai dari pengadaan bahan baku sampai distribusi 
pemasaran. SJH berkembang karena kesadaran dan kebutuhan 
konsumen Muslim untuk melindungi dirinya agar terhindar dari 
produk yang dilarang (haram) dan meragukan (syubhat) menurut 
ketentuan syariah Islam (Ramlan dan Nahrowi, 2014). Komponen 
SJH terdiri dari 11 bagian, yaitu (LPPOM MUI, 2015): 

 
1. Kebijakan Halal 
2. Tim Manajemen Halal 
3. Pelatihan dan Edukasi 
4. Bahan 
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5. Menu 
6. Fasilitas Produksi 
7. Prosedur Tertulis Aktifitas Kritis 
8. Kemampuan Telusur (Traceability) 
9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria 
10. Audit Internal 
11. Kaji Ulang Manajemen 

 

1.3.2. Kriteria Sistem Jaminan Halal 
Sistem jaminan halal dalam penerapannya harus diuraikan 

secara tertulis dalam bentuk manual halal yang meliputi lima 
aspek, yaitu: (1) Pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal 
(halal policy), (2) Panduan halal (halal guidelines), (3) Sistem 
organisasi halal, (4) Uraian titik kendali kritis keharaman produk, 
dan (5) Sistem audit halal internal (Ramlan dan Nahrowi, 2014). 
Pelaku usaha yang hendak mengajukan sertifikasi halal 
produknya, disyaratkan menyiapkan beberapa hal, yaitu 
(Muslich, 2011) : 
1. Menyiapkan Sistem Jaminan Halal; 
2. Sistem Jaminan Halal harus didokumentasikan secara jelas 

dan rinci; 
3. Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Halal diuraikan 

dalam bentuk panduan halal (Halal Manual); 
4. Produsen menyiapkan SOP untuk mengawasi setiap proses 

yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin; 
5. Manual Halal dan SOP perlu  disosialisasikan dan dilakukan 

uji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran 
mulai dari direksi hingga karyawan memahami  betul cara 
memproduksi produk halal; 

6. Produsen melakukan pemeriksaan internal (audit internal) 
serta mengevaluasi apakah Sistem Jaminan Halal telah 
berjalan sebagaimana mestinya; 

7. Pembentukan Auditor Internal yang beragama Islam dari 
bagian yang terkait dari produksi halal. 
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2.4 Sertifikasi Halal pada Restoran 
SJH merupakan alat ukur konsistensi halal dari suatu 

perusahaan. Untuk mendapat SJH, sebuah perusahaan harus 
mencapai nilai yang sempurna. Penilaian SJH terdiri dari dua, 
status A dan B. Bagi perusahaan yang memperoleh status A, 
hanya perlu melakukan pembaharuan sertifikasi halal satu kali 
setiap empat tahun. Sementara perusahaan yang memperoleh 
status B harus melakukannya setiap dua tahun. Tujuan 
kepemilikan sertifikat SJH adalah untuk memastikan kehalalan 
produk, menjaga konsistensi produk halal selama masa 
berlakukanya sertifikat halal, menciptakan kesadaran internal 
dalam perusahaan, dan mencegah adanya unsur ketidakhalalan 
pada produk yang telah bersertifikasi halal (Triananda, 2017). 

Konsep Halal Assurance System (HAS) 23102 dapat 
digunakan untuk pengajuan Sertifikasi Halal untuk restoran. 
Untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama 
berlakunya sertifikat, pada umumnya sertifikat halal mempunyai 
masa berlaku yaitu dua tahun. Ketentuan dalam memperoleh 
sertifikat halal di restoran 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 Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang 
dikeluarkan oleh LP POM MUI. 

2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim 
Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam 
menjamin pelaksanaan produksi halal. 

3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi 
secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh 
LPPOM MUI. 

4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan 
Sistem Jaminan Halal. 

5. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu 
yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun 
serta menu musiman. 
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6. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, 
dapur serta gudang. 

2.5 Identifikasi Titik Kendali  Kehalalan 

2.5.1 Titik Kendali  Kehalalan 
Penentuan titik kendali halal  dalam proses sertifikasi 

produk halal berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan 
penyimpangan dalam proses produksi halal. Titik kendali 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. 
Untuk menentukan titik-titik kendali halal, harus dibuat dan 
diverifikasi bagan alur bahan, yang selanjutnya diikuti dengan 
analisa terhadap tahapan yang berpeluang untuk terkena 
kontaminasi bahan yang menyebabkan haram (Hasan, 2014).  

Penentuan halal tidaknya suatu produk pangan, selain 
harus berasal dari bahan pangan yang tidak diharamkan tetapi 
juga harus diperhatikan cara pengolahan serta penyajiannya 
(Hansen dan Marsden, 1987). Bahan tambahan pangan yang 
harus diwaspadai kehalalannya yaitu gliserol/gliserin, asam 
lemak dan turunannya, emulsifier, edible bone phosphate, asam 
stearat, renin dan pepsin dari turunan hewan (LPPOM MUI, 
2012). 

Sebuah studi yang dilakukan oleh Latif et al. (2014), 
memberikan wawasan lebih lanjut untuk jaminan Halal dengan 
membandingkan sembilan lembaga sertifikasi dan standar 
mereka semua yang memiliki 7 aspek kesamaan: 

1. Tempat harus bersih dan tidak terkontaminasi; 
2. Muslim berkualitas harus menyembelih semua burung 

dan hewan; 
3. Fasilitas dan peralatan tidak boleh terkontaminasi oleh 

barang-barang non-halal; 
4. Bahan hanya halal dapat digunakan untuk produk halal; 
5. Bahan berbasis hewan harus berasal dari hewan halal 

yang telah disembelih sesuai dengan hukum Islam; 
6. Bahan kemasan harus tidak mengandung bahan-bahan 

yang melanggar hukum dan berbahaya; 
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7. Jangan sampai ada kontaminasi antara produk halal dan 
non-halal selama penanganan penyimpanan, 
pengangkutan dan manufaktur 

Menurut  Yahya et al. (2016), terdapat beberapa contoh 
produk yang mudah rusak seperti buah-buahan, sayuran, bunga, 
ikan, daging dan produk susu. Terdapat beberapa poin suhu 
untuk makanan untuk melengkapi berbagai jenis kelompok 
produk, seperti: 

a. Beku -25ºC untuk es krim, -18ºC untuk makanan lain dan 
bahan makanan; 

b. Suhu 0ºC sampai 1ºC untuk daging segar dan unggas, 
sebagian susu dan makanan berbasis daging, sebagian 
besar sayuran dan buah-buahan; 

c. Suhu dingin menengah 5ºC untuk beberapa produk 
berbasis kue, mentega, lemak, dan keju; 

d. Suhu eksotis adalah 10-15ºC untuk kentang, telur, buah 
asing dan pisang. 

 

2.5.2 Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis 
Prosedur tertulis aktivitas kritis merupakan 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 disosialisasikan ke semua pihak dan memelihara 
implementasinya. Prosedur ini perlu di evaluasi efektifitasnya, 
setidaknya setahun sekali. Kemudian disampaikan ke pihak yang 
bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas kritis serta perlunya 
penentuan batas waktu untuk tindakan koreksi. Kriteria 
kecukupan prosedur dijelaskan sebagai berikut (HAS 23102, 
2015): 

 
1. Seleksi Bahan Baru & Pemasok Baru 
2. Pembelian Bahan 
3. Formulasi Menu/Pengembangan Menu Baru 
4. Pengembangan Outlet Baru 
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5. Pemeriksaan Bahan Datang 
6. Produksi 
7. Pencucian Fasilitas Produksi dan Peralatan Pembantu 
8. Penyimpanan dan Penanganan Bahan/Menu 
9. Transportasi 
10. Pemajangan (Display) dan Penyajian 
11. Aturan Pengunjung 
12. Aturan Karyawan 

 

2.6 Penelitian terkait Sistem Jaminan Halal 
Penelitian yang dilakukan oleh Wurwaningsih (2016) yaitu 

melakukan analisis terhadap SJH pada usaha waralaba pangan 
dengan menggunakan ke 11 komponen HAS 23102 untuk 
restoran. Penelitian dilakukan pada 3 gerai waralaba bakso 
secara deskriptif menggunakan metode check list. Hasil 
penelitian menunjukkan implementasi SJH yang diterapkan oleh 
pemilik usaha kurang efisien. Beberapa hal mesti diperbaiki pada 
prosedur tertulis aktifitas kritis dan bahan yang digunakan belum 
mengacu pada bahan yang bersertifikat halal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kohivalani et al. (2012), 
yaitu mengidentifikasi titik kritis kehalalan pada Rumah 
Pemotongan  Hewan (RPH) yang sesuai dengan syariah Islam. 
Identifikasi yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
phon keputusan HACCP. Penelitian dilakukan dengan menyusun 
pertanyaa keputusan dan dijawab sesuai dengan keadaan RPH. 
Kumpulan jawaban akan disusun melalui tabel untuk 
mempermudah perumusan masalah, penentuan prosedur 
pengontrolan, dan penentuan sistem monitoring. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2016), yaitu 
melakukan kajian aktivitas kritis pada menu makanan di kantin 
perpustakaan Universitas Brawijaya. Pengkajian dilakukan 
dengan melakukan identifikasi pada bahan yang dikelompokkan 
berdasarkan cara pengolahannya. Dari hasil identifikasi titik kritis, 
masih terdapat bahan yang belum tersertifikasi halal. Kebijakan 
pemajangan dan penggunaan peralatan belum dibentuk 
peraturan yang pasti. Diperlukan perbaikan dan penggantian 
bahan dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan 
oleh LPPOM MUI. 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian dilaksanankan di cafe Little A Sidoarjo. Cafe Little 
A Sidoarjo berdiri pada bulan Mei tahun 2016. Restoran ini 
berlokasi di kavling DPR Lapangan Tembak (sebelah Transmart 
Sidoarjo). Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 
sampai selesai. Pengolahan data di Laboratorium Komputasi dan 
Analisis Sistem Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 
 

3.2 Batasan Masalah 
 Pada penelitian ini terdapat batasan masalah agar 
penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak meluas. Batasan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Lokasi penelitian hanya dibatasi hanya pada 1 cafe yaitu Cafe 

Little A Sidoarjo yang berada di wilayah Sidoarjo yakni 
Kavling DPR Lapangan Tembak Sidoarjo. 

2. Pengklasteran bahan berdasar wujud bahan dan bahan 
utama yang digunakan. 

3. Analisis data menggunakan metode deskriptif dengan 
analisis HAS 23102 untuk mengidentifikasi Halal Control 
Point (HCP) pada produk cafe Little A Sidoarjo. 

 

3.3 Jenis Penelitian 
 Penelitian menggunakan metode deskriptif, yaitu metode 
yang digunakan untuk pencarian data informasi (mengumpulkan, 
mengetahui, dan menggambarkan informasi) mengenai status 
kehalalan produk makanan setiap menu di cafe Little A Sidoarjo. 
Penyusunan dokumen penelitian hanya mencakup pada 
prosedur tertulis aktivitas kritis di cafe Little A Sidoarjo seperti 
yang tercantum dalam HAS 23102. 
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3.4 Prosedur Penelitian 
 Prosedur penelitian terdiri dari studi pendahuluan, 
identifikasi dan perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan 
data, pengolahan data, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan 
dan saran. Adapun diagram alir prosedur yang ditujukan pada 
Gambar 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 

Analisis Data 

a. Prosedur tertulis aktifitas kritis 

 Seleksi Bahan 

 Pembelian Bahan 

 Pemeriksaan Bahan 

 Formulasi Menu 

 Produksi 

 Pencucian Peralatan dan 
Fasilitas Produksi 

 Penyimpanan dan  

Penanganan Bahan 

 Transportasi 

 Pemajangan (Display) dan 
Penyajian 

 Aturan Pengunjung 

 Aturan Karyawan  
b. Traceability  
c. Penanganan produk yang tidak 

memenuhi kriteria 
d. Audit Internal 

Mulai 

Survey Pendahuluan 

Survei awal di cafe Little A 

Sidoarjo 

Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Studi Literatur 

Pengumpulan Data 

Data yang berkaitan dengan : 
1. Deskripsi Produk 
2. Identifikasi Bahan 
3. Proses Produksi 

Pengolahan dan Analisis Data 

Selesai 

Kesimpulan dan Saran 



 

17 
 

Berikut Penjelasan dari diagram alir prosedur penelitian 
pada Gambar 3.1, sebagai berikut : 
1. Survey Pendahuluan  

Survey pendahuluan merupakan tahap awal dalam 
memperoleh informasi umum yang berkaitan dengan penelitian, 
yaitu mengenai gambaran umum cafe Little A Sidoarjo dan 
informasi mengenai menu yang disajikan oleh cafe. 
2. Perumusan Masalah 

Identifikas dan perumusan masalah yang digunakan untuk 
mengetahui masalah yang berkaitan dengan penelitian. 
Perumusan masalah dilakukan setelah melalui tahapan 
identifikasi masalah yang dilakukan setelah melakukan studi 
pendahuluan. Berdasarkan identfikasi masalah dan perumusan 
masalah pada cafe Little A Sidoarjo dapat diketahui bahwa cafe 
Little A Sidoarjo belum memiliki sertifikat kehalalan produk. Maka 
dari itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kehalalan 
produk yang digunakan untuk produksi makanan dengan 
mengidentifikasi titik kendali halal  (HCP). 
3. Studi Literarur  

Studi literatur adalah tahapan proses penelitian yang dapat 
digunakan untuk mengetahui teori–teori pustaka yang berkaitan 
dengan  titik kendali halal  dan penerapan sistem Jaminan Halal 
(SJH) pada café Little A Sidoarjo. Studi Literatur digunakan untuk 
memberikan informasi yang berkaitan dengan metode sistem 
jaminan halah (SJH) dan titik kendali  kehalalan bahan (deskripsi 
menu, bahan baku, dan proses produksi), analisis data yang 
berakitan dengan penerapan sistem jaminan halal pada cafe 
Little A Sidoarjo. 
4. Pengumpulan 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 dalam penelitian ini berupa data hasil 
wawancara, observasi dan dokumentasi pada cafe Little A 
Sidoarjo. Data yang diambil meliputi deskripsi menu, asal bahan 
baku, dan proses produksi, data-data tersebut digunakan dalam 
pengolahan data penelusuran titik kendali kehalalan. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder berupa data yang telah dikumpulkan oleh 

pihak lain untuk tujuan lain bukan dikumpulkan oleh peneliti. Data 
sekunder meliputi data internal dan data eksternal. Data 
sekunder dalam penelitian ini yaitu daftar pertanyaan audit 
internal yang diperoleh pada pedoman Sistem Jaminan Halal 
23102 yang dapat dilihat pada Lampiran 7.  

Metode pengambilan data pada penelitian ini dilakukan 
dengan beberapa cara yaitu: 
a. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan memperoleh dan 
mengumpulkan data secara langsung. Data yang dikumpulkan 
mengenai deskripsi menu keseluruhan meliputi karakteristik 
umum menu dan fungsi menu. Data mengenai asal bahan baku 
meliputi bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi 
menu, pemasok bahan, dan merk bahan yang digunakan. Data 
mengenai proses produksi meliputi tahapan proses produksi 
produk/menu. Data data tersebut diperoleh dengan 
mewawancarai langsung pihak cafe Little A Sidoarjo. 
b. Observasi  

Observasi dilakukan dengan mengamati keadaan dan kondisi 
nyata yang ada di cafe Little A Sidoarjo. Kegiatan observasi 
mengenai deskripsi menu dilakukan dengan mengamati menu 
yang dijual dari uji sensori yaitu dari penampilan. Data mengenai 
asal bahan baku diperoleh dengan mengamati proses 
penerimaan bahan, proses penyimpanan bahan, dan seleksi 
bahan. Seleksi bahan dilakukan dengan melakukan cek label 
halal pada bahan yang digunakan pada proses produksi. Data 
mengenai proses produksi diperoleh dengan mengamati tahapan 
proses produksi (pemasakan) produk pada saat kunjungan pada 
dapur produksi. Observasi juga dilakukan dengan mengamati 
penggunaan peralatan produksi dan penyajian menu. 
c. Dokumentasi  

Kegiatan dokumentasi dilakukan pada tahapan proses 
produksi dan penyajian produk. Dokumentasi berfungsi sebagai 
bukti dan pendukung dalam penelitian. Bukti tersebut dapat 
berupa contoh gambar bahan yang digunakan pada proses 
produksi dan contoh gambar tahap proses produksi. 
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5. Pengolahan dan Analisis Data 
Metode yang digunakan dalam analisis data merupakan 

metode analisis deskriptif. Metode ini memberikan penjelasan 
mengenai data yang diperoleh dari berbagai sumber, hasil 
observasi serta kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini yaitu 
: 
1) Deskripsi Produk 

Pada deskripsi produk memuat informasi setiap menu. 
Disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan jenis menu. Menu 
yang disajikan yaitu, Main Course, Pasta, Snack, Coffee, Non 
Coffee, Frappe dan Squash. 
 
2) Pengklasteran Bahan 

Cafe Little A Sidoarjo memiliki menu dengan jumlah besar, 
maka dari itu perlu dilakukan pengelompokkan untuk 
mempermudah proses identifikasi. Pengelompokkan dilakukan 
berdasarkan wujud bahan (bahan segar, bahan kering, bahan 
cair) dan  bahan utama (hewani dan nabati) yang digunakan. 
 
3) Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis 

Prosedur tertulis aktivitas kritis merupakan seperangkat tata 
cara kerja yang dilakukan untuk pengendalian aktivitas kritis. 
Prosedur aktivitas kritis, diantaranya yaitu : 

 
1. Seleksi Bahan 

Pada tahap ini dilakukan pemetaan pohon keputusan 
mengadaptasi dari pohon keputusan LPPOM MUI. Pohon 
keputusan dibagi menjadi 2, yaitu pohon keputusan untuk 
bahan hewani dan bahan nabati. Hasil identifikasi bahan 
dengan pohon keputusan bahan hewani ditandai dengan 
label HCP A untuk bahan hewani kritis dan label Non-HCP 
untuk bahan tidak kritis. Hasil pohon keputusan bahan nabati 
ditandai dengan label HCP B untuk bahan nabati kritis dan 
Non-HCP untuk bahan tidak kritis. 
2. Pembelian Bahan 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan mengenai prosedur 
dan lokasi pembelian bahan. Bahan yang dibeli harus 
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dipastikan kehalalannya. Pembelian bahan harus mengacu 
pada Sistem Jaminan Halal. 
3. Pemeriksaan Bahan 

Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan mengenai mutu 
dan kehalalan bahan. Hasil pemeriksaan disajikan pada tabel 
ditinjau dari adanya label halal. 
4. Formulasi Menu 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kelahalalan pada 
setiap menu yang disajikan. Komposisi bahan yang 
digunakan harus jelas sehingga dapat dianalisis bahan yang 
memiliki HCP. Bahan yang termasuk HCP yaitu bahan yang 
tidak memiliki label halal dan termasuk bahan kritis.  
5. Produksi 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan pada tahap 
produksi. Tiap proses harus diperhatikan, jika tidak sesuai 
dengan ketentuan maka termasuk proses kritis. 
6. Pencucian Peralatan dan Fasilitas Produksi 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan pada proses 
pencucian dilihat dari fasilitas dan peralatan yang digunakan. 
Peralatan yang digunakan harus terbebas dari bahan yang 
diharamkan. Prosedur pencucian harus sesuai dengan 
kaidah-kaidah Islam agar terbebas dari najis. 
7. Penyimpanan dan Penanganan Bahan 

Pada tahap ini dilakukan penamatan terhadap proses 
penyimpanan bahan. Tempat penyimpanan makanan harus 
selalu dijaga kebersihannya. Cara penyimpanan makanan 
harus dibedakan dan disesuaikan dengan jenis bahan. 
8. Transportasi 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan pada proses 
datangnya bahan dari supplier maupun pembelian secara 
langsung. Alat transpotasi yang digunakan harus selalu 
dijaga kebersihan agar tidak terjadi kontaminasi silang 
selama perjalanan. 
9. Pemajangan (Display) dan Penyajian 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan pada proses 
penghidangan serta penyajian makanan. Proses penyajian 
harus menggunakan peralatan yang bersih dan terhindar dari 
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najis. Selain itu, kebersihan dan nilai estetika saat penyajian 
harus diperhatikan. 
10. Aturan Pengunjung 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan mengenai aturan 
yang berlaku bagi pengunjung. Kemudian dilakukan 
perbandingan antara peraturan dari perusahaan dan SJH. 
11. Aturan Karyawan  

Pada tahap ini dilakukan pengamatan mengenai aturan 
yang berlaku bagi karyawan. Kemudian dilakukan 
perbandingan antara peraturan dari perusahaan dan SJH. 

 
4) Traceability 

Berisikan hasil penelusuran identifikasi titik kendali halal  dari 
seluruh bahan. Bahan yang kritis dan tidak jelas asasl 
usulnya/tidak berlabel halal, disajikan dalam tabel. 
 
5) Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria 

Pada tahap ini, dilakukan perbaikan produk yang tidak 
memiliki sertifikat halal dengan cara mengganti bahan yang telah 
memiliki sertifikat halal. 

 
6. Hasil dan Pembahasan 

Hal yang akan dijelaskan dalam tahap hasil dan pembahasan 
yaitu penjelasan data analisis dan perbandingan hasil data 
analisis dengan studi literatur. 
7. Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap kesimpulan dan saran dilakukan analisis 
berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan berdasarkan analisis 
dan menjawab tujuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan 
teori yang mendukung. Saran berisi mengenai masukan dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan, saran ditujukan pada cafe Little 
A Sidoarjo. 
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BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Cafe Little A 
Cafe Little A berada di Sidoarjo dan didirikan pada 12 Mei 

2016 oleh Bapak Adit yang merupakan bisnis perorangan. Cafe 
berada di kavling DPR lapangan tembak (sebelah Transmart 
Sidoarjo). Cafe Little A buka pukul 11.00-00.00 WIB. Terdapat 31 
jenis makanan dan snack dan 39 jenis minuman yang disediakan. 
Terdapat 8 tenaga kerja yang terdiri dari 2 orang di dapur, 3 orang 
di bar, 2 orang server/waiters, dan 1 orang kasir.  

Visi dari cafe Little A adalah menjadi tempat tujuan untuk 
bersantai, tempat berkumpul, sebagai tempat favorit yang 
nyaman bagi pengunjung yang ingin menikmati makanan dan 
minuman. Selain itu menjadi cafe yang inovatif dengan mutu 
terjamin. Misi dari cafe Little A yaitu berusaha menjadi cafe 
terbesar di kota Sidoarjo, dengan menawarkan rasa dan kualitas 
produk terbaik dengan pelayanan yang memuaskan untuk para 
pelanggan. Gambar café beserta menu yang disajikan dapat 
dilihat pada Lampiran 8. 

Cafe telah memiliki standar bahan baku. Sebagian besar 
bahan baku yang digunakan telah memiliki sertifikat/label halal, 
tetapi masih terdapat beberapa bahan baku yang memiliki titik 
kendali halal . Maka dari itu, perlu dilakukan pengawasan dan 
perbaikan agar dapat menghasilkan produk yang halal dan 
terbebas dari kontaminan haram/najis. Peralatan saji terbuat dari 
keramik dan bukan berbahan baku plastik, sehingga dapat 
meminimalisir terjadinya kontaminasi.  
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UP

 
Keterangan : 

A. Kasir 
B. Mesin Kopi 
C. Meja Kerja 
D. Galon 
E. Tempat Cuci Peralatan 
F. Kulkas/Refrigerator 
G. Freezer 
H. Lemari Kayu/Lemari Penyimpanan 
I. Meja Plating/Meja Preparing Alat dan Bahan 
J. Magic Com 
K. Kompor Deep Fry & Kompor Gas 
L. Kamar Mandi 
M. Ruang Indoor 

Gambar 4.1 Aliran Produksi Cafe Little A 
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Pola aliran U-Shaped akan dipakai bilamana dikehendaki 
bahwa akhir dari proses produksi akan berada pada lokasi yang 
sama dengan awal proses produksinya (Yuliant dkk, 2014). Pada 
Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa kegiatan produksi pada cafe 
Little A dilakukan pada bar dan dapur yang berdampingan. Hal 
tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses produksi dan 
koordinasi. Dilihat dari pola aliran produksi, cafe Little A 
menerapkan pola aliran U-Shaped. Pola aliran U-Shaped 
digunakan untuk mempermudah pengawasan keluar masuknya 
material dan produk jadi pada tempat yang sama.  
 

4.2 Deskripsi Produk atau Menu 
Deskripsi menu terdiri atas penyajian informasi mengenai 

produk yang diproduksi oleh Cafe Little A. Menu yang disajikan 
beraneka ragam, terdiri dari makanan, minuman (coffee dan non 
coffee) dan snack. Tabel 4.1 berisikan beberapa menu yang 
disajikan oleh cafe Little A. Menu lengkap cafe Little A dapat 
dilihat pada Lampiran 1. 

 
Tabel 4.1 Menu Cafe Little A 

No. Kategori Menu Menu 

1. Main Course 
Mozarella chicken rice, chicken 
parmigiana 

2. Pasta 
Prawn blackpepper, chicken 
Milanese 

3. Snack 
Croissant sandwich, “little a” 
sampler 

4. Coffee Eiskaffreo, yuanyang 
5. Non Coffee Chocolate, green tea latte 

6. Frappe Cheese 

7. Squash Violetta, melone gialo 

Sumber : Data Primer Diolah (2017) 
 

Deskripsi menu berisikan informasi mengenai menu yang 
disajikan oleh suatu perusahaan. Pada Tabel 4.1 menu yang 
ditampilkan merupakan menu best seller dari cafe tersebut. Menu 
makanan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu menu main course, 
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pasta dan snack, sedangkan menu minuman terbagi menjadi 
empat kategori yaitu menu coffee, non coffee, frappe, dan 
squash. 

 Menu makanan dan minuman yang disajikan oleh cafe 
Little A secara keseluruhan berkonsep menu western (barat). 
Menu makanan disajikan menggunakan kentang, pasta, dan roti 
sebagai bahan pendukung dan mayonnaise dan saus sebagai 
bahan pelengkap. Namun terdapat beberapa menu 
menggunakan nasi sebagai bahan pendukung yang disesuaikan 
dengan selera penduduk Indonesia. Menu western umunya tidak 
menggunakan bahan rempah seperti menu makanan tradisional 
Indonesia. Menu minuman yang disajikan pada cafe berbahan 
dasar kopi, susu dan soda. 

 
4.3 Pengelompokan Bahan 

Menu yang disajikan oleh cafe Little A bervariasi dengan 
banyak bahan yang digunakan.  Banyaknya bahan 
mempengaruhi proses controlling kehalalan, maka dari itu 
diperlukan pengelompokan bahan menjadi beberapa klaster. 
Dalam sertifikasi halal, bahan yang digunakan harus terjamin 
kehalalannya. Pengelompokan bahan dibagi menjadi dua yaitu 
pengelompokkan berdasarkan wujud dan pengelompokan 
berdasarkan bahan utama yang digunakan. 
 
4.3.1 Pengelompokan Bahan Berdasar Wujud Bahan 

Pembagian bahan makanan dibagi menjadi 3 berdasarkan 
wujudnya yaitu bahan segar, bahan kering dan bahan cair. Bahan 
segar merupakan bahan makanan yang belum melewati proses 
pengolahan, umumnya memiliki kadar air sedang. Makanan 
segar memiliki cita rasa cukup kuat dengan warna alami yang 
lebih menarik, namun tidak bertahan lama jika disimpan dalam 
suhu ruang. Bahan kering merupakan bahan makanan yang 
memiliki kadar air rendah. Bahan kering seperti biji-bijian, 
mie/pasta, bumbu kering, tepung. Bahan kering umumnya lebih 
awet, karena pertumbuhan mikroba cukup rendah. Bahan cair 
merupakan bahan makanan yang memiliki kadar air yang tinggi. 
Bahan cair yaitu seperti minyak, susu, air. Tabel 4.2 merupakan 
tabel bahan baku segar kering dan basah. 
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Tabel 4.2 Pengelompokan Bahan Cafe Little A Berdasarkan 
Wujud Bahan 

Kategori Bahan Baku 

Segar Kentang, selada, tomat, wortel, tomat cherry, 
jamur, jagung manis, buah strawberry, paprika 
hijau, mozzarella, daging ayam, ikan dori, telur, 
daging sapi cincang, sosis, sayap ayam, tuna 
kaleng, keju cheddar, udang, bawang bombay, 
bawang putih, bawang prei, daun bawang, tomat 
cherry, jeruk nipis, daun mint 

Kering  
 
 
 
 
 

Spagetti, tortilla, kulit lumpia, french fries, tepung 
bumbu, tepung terigu, beras, creamer, bubuk 
coklat, bubuk greentea, bubuk taro, bubuk red 
velvet, oreo, biji kopi arabica, biji kopi robusta 
(houseblend), teh dandang, teh golpara, garam, 
lada, oregano, demiglace powder, black pepper, 
tepung roti, bon cabe, gula, greentea bubuk, roti 
tawar, roti croissant, 

Cair Susu, vanilla ice cream, air, es batu, sirup 
strawberry, sirup jeruk, sirup melon, sirup anggur, 
sirup lecy, pepsi, soda, susu kedelai (soya), 
bumbu gulai, saus sambal, saus tomat, saus 
coklat, saus tiram, mentega,  saus keju, 
mayonnaise, jelly ball, leci kaleng 

Sumber : Data Diolah 2017. 
 
Bahan baku segar sebagian besar termasuk kedalam 

bahan baku tidak kritis (posistive list) seperti sayuran, buah-
buahan, telur, ikan, udang. Daftar bahan tidak kritis (positive list) 
secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2. Bahan baku 
segar yang termasuk dalam bahan kritis yaitu daging sapi 
cincang dan sayap ayam, karena tidak diketahui secara pasti asal 
dan prosedur penyembelihannya sehingga status kehalalan 
diragukan. Bahan kering dan cair merupakan suatu bahan yang 
telah mengalami suatu proses pengolahan dengan atau tidak 
menggunakan penambahan bahan. Untuk identifikasi kehalalan 
bahan kering dan cair dapat dilakukan melakui pengecekan logo 
halal pada kemasan. Sedangkan untuk bahan yang belum 
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tersertifikasi, identifikasi bahan dilakukan dengan dilihat dari 
kandungan bahan yang digunakan dan turunannya. Tujuan 
pengelompokan bahan berdasarkan wujud bahan dilakukan agar 
lebih mudah untuk proses penyimpanan bahan agar lebih tahan 
lama dan terhindar dari kontaminasi bahan haram/najis. 
 

4.3.2 Pengelompokan Bahan Berdasar Bahan Utama 
Pengelompokan bahan dilakukan untuk memaksimalkan 

proses identifikasi suatu bahan. Pada penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Hidayati (2016), identifikasi halal dilakukan 
hanya pada proses produksi tanpa identifikasi kehalalan pada 
bahan yang digunakan. Pada penelitian kali ini, dilakukan 
perbaikan dengan mengelompokkan bahan berdasarkan bahan 
penyusun utama (hewani dan nabati). Perbaikan dilakukan 
karena bahan merupakan faktor yang sangat penting untuk 
identifikasi produk halal. 

  

4.4 Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis 
Prosedur tertulis aktivitas kritis  merupakan aktivitas pada 

rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan 
produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, 
pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, 
produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, 
penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, 
pemajangan (display), aturan pengunjung, penentuan menu, 
penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan 
(industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur). Prosedur 
tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur 
sistem yang lain (LPPOM MUI, 2012).  

4.4.1 Seleksi Bahan 
Seleksi bahan merupakan proses pemilihan bahan dan 

persetujuan penggunanya.  Prosedur seleksi bahan harus 
menjamin setiap bahan yang akan digunakan telah disetujui 
LPPOM MUI (LPPOM MUI, 2015). Pengidentifikasian titik kendali  
kehalalan pada bahan utama (nabati dan hewani) dilakukan 
menggunakan pohon keputusan agar lebih mudah dalam 
penentuan HCP. Diagram pohon keputusan adalah seri 
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pertanyaan logis yang menanyakan setiap bahaya. Menurut 
Fatarini (2013), pohon keputusan (decision tree) digunakan untuk 
menentukan titik kritis/CCP. Diagram Pohon Keputusan CCP 
(CCP Decision Tree) membantu menemukan dimana 
seharusnya CCP yang benar.  
A. Pemetaan Pohon Keputusan HCP Bahan Hewani 

Bahan pangan hewani yang akan diidentifikasi titik kendali  
kehalalannya yaitu bahan dari hewan (sapi, kambing, unggas, 
ikan, dan lain-lain). Bahan hewani tersebut harus jelas 
kehalalannya dan baik untuk dikonsumsi. Bahan hewani yang 
diidentifikasi mulai dari bahan segar maupun bahan yang melalui 
proses pengolahan. Potensi bahan haram dapat terjadi proses 
penyembelihan hewan tidak dijalankan sesuai syariat Islam, 
maka dari itu perlu identifikasi lebih lanjut. Identifikasi keharaman 
bahan hewani dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Pohon Keputusan untuk Indentifikasi Titik Kendali 

Halal Bahan Hewani diadaptasi dari LPPOM MUI (2008) 
 
Keterangan : 
a : Daftar pertanyaan bahan hewani golongan susu, telur, 

ikan 
b : Daftar pertanyaan bahan hewani golongan daging dan 
 hasil samping (lemak, tulang, kulit, dll) 
Angka : Urutan pertanyaan 
 

Pada Gambar 4.2, dapat dilihat bahwa bahan hewani 
dibagi menjadi 2 golongan yaitu susu, telur, ikan, daging beserta 
hasil samping. Pada golongan susu, telur dan ikan, apabila 
melalui tahap pengolahan lanjutan maka bahan tersebut 

1a 

b a 

1b 

2b 

3b 

HCP Non-HCP 

Non-HCP HCP 
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berpotensi menjadi bahan kritis dan menjadikan bahan haram, 
sedang yang tidak melalui tahap pengolahan maka bahan 
tersebut non-HCP. Pada golongan daging dan hasil 
sampingannya (lemak, tulang, kulit dan lain-lain), apabila berasal 
dari hewan non halal, maka daging beserta hasil sampingan 
tersebut otomatis menjadi bahan haram. Apabila berasal dari 
hewan halal, maka perlu dipastikan proses penyembelihannya. 

Proses penyembelihan harus sesuai dengan syariat Islam 
dan telah memiliki sertifikat halal yang resmi. Jika dilakukan 
pengolahan lanjutan, maka harus dipastikan bahwa bahan-bahan 
yang digunakan telah memiliki sertifikat halal agar tetap terjamin 
kehalalannya. Untuk dapat mengetahui titik kendali halal  pada 
seluruh bahan, akan diidentifikasi melalui tabel pertanyaan 
berdasar hasil identifikasi menggunakan pohon keputusan yang 
dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan daftar pertanyaan secara 
lengkap dapat dilihat pada lampiran Lampiran 3. 
 
Tabel 4.3 Data Identifikasi Titik Kendali Halal Pada Bahan 

Hewani Berdasarkan Pohon Keputusan 
 

Bahan 
Pertanyaan 

Hasil 
Sumber 

Kontaminasi a 1a b 1b 2b 3b 

Ikan dori V X     
Non-HCP 
(A) 

- 

Daging 
cincang 

  V V X  HCP A2 
Proses 
penyembelihan 

Sosis   V V V V HCP A3 
Proses 
penyembelihan
, MSG 

Keju 
mozzarella 

V V     HCP A1 

Enzim yang 
digunakan 
dalam proses 
koagulasi susu 

Sumber : Data Diolah (2017) 
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Keterangan : 
HCP A (angka) 
HCP  : Halal Control Point (Titik Kendali Halal) 
A  : Kode bahan hewani 
1  : Kelompok bahan (susu, telur, dan ikan) dengan  

pengolahan 
1   : Kelompok bahan (daging dan turunannya) tanpa  

pengolahan yang tidak memiliki sertifikat halal 
2   : Kelompok bahan (daging dan turunannya)  

dengan pengolahan 
Non-HCP (A) : Bahan tidak kritis untuk bahan hewani 
 
 Pada Tabel 4.3 dapat dilihat dari pemetaan pohon 
keputusan HCP bahan hewani didapatkan hasil 2 status yaitu 
HCP dan non-HCP. Status HCP merupakan bahan yang memiliki 
potensi keharaman. HCP A1 didapatkan hasil sebesar 47,37%. 
HCP A2 didapatkan hasil sebesar 10,53%. HCP A3 didapatkan 
hasil sebesar 15,79%. Non-HCP (A) didapatkan hasil sebesar 
26,32%. HCP A1 merupakan hasil pengolahan bahan hewani dari 
golongan susu, telur dan ikan. HCP A2 merupakan bahan hewani 
dari golongan daging beserta hasil sampingannya yang belum 
memiliki sertifikat halal. HCP A3 merupakan bahan hewani dari 
golongan daging beserta hasil sampingannya yang melalui 
proses pengolahan lanjutan. Non-HCP (A) merupakan bahan 
hewani yang tidak memiliki titik keharaman. 

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahan hewani keju mozzarella 
merupakan bahan HCP A1 dengan sumber kontaminasi bahan 
yaitu enzim yang digunakan pada proses koagulasi susu. Bahan 
hewani Daging cincang merupakan bahan HCP A2 dengan 
sumber kontaminasi bahan yaitu pada proses penyembelihan. 
Bahan hewani smoke beef merupakan bahan HCP A3 dengan 
sumber kontaminasi bahan yaitu pada proses penyembelihan 
dan penambahan zat aditif saat pengolahan. Bahan hewani ikan 
dori merupakan bahan Non-HCP tanpa adanya sumber 
kontaminasi. 
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B. Pemetaan Pohon Keputusan HCP Bahan Nabati 
Bahan pangan nabati yang akan diidentifikasi titik kendali 

halal nya yaitu bahan yang berasal dari tumbuhan baik yang 
belum diolah (segar) atau pun yang diolah. Pada dasarnya 
semua bahan nabati halal untuk dikonsumsi, kecuali bahan yang 
memabukkan. Bahan berpotensi memiliki titik keharaman apabila 
pada proses pengolahan bahan tambahan yang digunakan 
merupakan bahan kritis. Maka dari itu perlu dilakukan identifikasi 
lebih lanjut. Identifikasi keharaman bahan nabati dapat dilihat 
pada Gambar 4.3 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gambar 4.3 Pohon Keputusan untuk Indentifikasi Titik Kendali 

Halal Bahan Nabati diadaptasi dari LPPOM MUI (2008) 
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Keterangan : 
c : Daftar pertanyaan bahan nabati 
Angka : Urutan pertanyaan 
 

Pada Gambar 4.3, dapat dilihat bahwa bahan nabati dibagi 
menjadi 2 golongan yaitu bahan nabati dengan pengolahan dan 
bahan nabati tanpa pengolahan. Bahan nabati yang tidak melalui 
tahap pengolahan maka bahan tersebut otomatis menjadi bahan 
non-HCP. Bahan nabati dengan proses pengolahan 
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 hasil 
identifikasi menggunakan pohon keputusan yang dapat dilihat 
pada Tabel 4.4 dan daftar pertanyaan secara lengkap dapat 
dilihat pada Lampiran 4. 
 
Tabel 4.4. Data Identifikasi Titik Kendali Halal  Pada Bahan 

Nabati Berdasarkan Pohon Keputusan 

Bahan 
Pertanyaan Hasil 

Sumber 
Kontaminasi 

1c 2c 3c 4c   

Kentang X - - - 
Non-HCP 
(B) 

- 

Garam V X - X 
Non-HCP 
(B) 

- 

Saus 
tomat 

V X - V HCP B2 
Gula, flavor 
oleoresin 

Roti 
Tawar 

V V X - HCP B1 
Komponen bahan 
aditif pada ragi roti 

Sumber : Data Diolah (2017) 
 
Keterangan : 
HCP B (angka) 
HCP  : Halal Control Point (Titik Kendali Halal) 
B  : Kode bahan nabati 
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1  : Kelompok bahan dengan proses fermentasi 
2  : kelompok bahan dengan pengolahan 
Non-HCP (B) : Bahan tidak kritis untuk bahan nabati 
 

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat dari pemetaan pohon 
keputusan HCP bahan hewani didapatkan hasil 2 status yaitu 
HCP dan non-HCP. Status HCP merupakan bahan yang memiliki 
potensi keharaman. HCP B1 didapatkan hasil sebesar 4,08%. 
HCP B2 didapatkan hasil sebesar 42,86%. Non-HCP (B) 
didapatkan hasil sebesar 53,06%. HCP B1 merupakan hasil 
pengolahan bahan nabati dengan proses fermentasi bukan dari 
khamr. HCP B2 merupakan bahan nabati  dengan pengolahan 
dan penambahan bahan. Non-HCP (B) merupakan bahan nabati 
yang tidak memiliki titik kritis. Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahan 
nabati roti tawar merupakan bahan HCP B1 dengan sumber 
kontaminasi bahan yaitu penggunaan bahan aditif pada ragi roti. 
Bahan nabati saus tomat merupakan bahan HCP B2 dengan 
sumber kontaminasi bahan yaitu pada penambahan gula, flavor 
oleoresin, dan MSG. Bahan nabati garam dan kentang 
merupakan bahan Non-HCP karena tanpa adanya proses 
pengolahan. 

Audit internal dilakukan untuk menilai kesesuaian antara 
persyaratan sertifikasi halal dengan penerapan SJH di cafe. 
Responden audit internal sebanyak 3 orang yaitu 1 owner, 1 SPV 
dan 1 leader. Pada poin (a) mengenai adanya penggunaan 
bahan baru setelah audit internal terakhir, 33% menjawab ya dan 
67% menjawab tidak. Menurut penulis, perusahaan memang 
tidak menggunakan bahan baru setelah dilakukan audit internal. 
Pada poin (c) 100% responden menyatakan bahwa tersedia bukti 
pembelian bahan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, 
bukti pembelian bahan ditunjukkan dengan adanya nota 
pembelian. Hasil audit internal halal dapat dilihat di Lampiran 7. 

 

4.4.2 Pembelian Bahan 
Pada prosedur pembelian bahan, bahan yang dibeli harus 

sesuai dengan dokumen pendukung (data yang tertera pada 
sertifikat halal) dan telah disetujui oleh LPPOM MUI. Bila terdapat 
bahan yang belum tersertifikasi halal, maka harus dilakukan 
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penggantian bahan dengan bahan pengganti yang telah memiliki 
label/sertifikat halal. Pembelian bahan dilakukan ditempat yang 
berbeda-beda tergantung pada jenis bahannya. Bahan segar 
(buah, sayur, daging, ikan, dan sayap ayam) dibeli di Pasar 
Larangan Sidoarjo dan Pasar Sono Sidoarjo. Bahan olahan atau 
kemasan dibeli di Supermarket Hero Sidoarjo dan didatangkan 
langsung oleh supplier langganan. 

Pembelian bahan mengacu pada prosedur penetapan 
pembelian bahan. Output dari penetapan status bahan 
merupakan bahan yang dapat digunakan dan sebagai acuan 
dalam melakukan audit internal. Bahan yang tertera dalam daftar 
bahan yang akan digunakan harus telah memiliki sertifikasi halal 
dari LPPOM MUI. Menurut LPPOM MUI (2008), SOP pembelian 
bahan meliputi bahan dibeli harus mengacu pada daftar bahan 
yang disetujui LPPOM MUI. Dokumen pembelian bahan harus 
terdokumentasi dengan baik dan lengkap. Prosedur pembelian 
bahan dilakukan oleh bagian pengadaan setelah menerima 
permintaan bahan dari bagian produksi (Naibaho, 2013). 

Berdasarkan audit internal pembelian bahan, pada poin (a) 
mengenai pembelian bahan merupakan bahan yang disetujui 
LPPOM MUI/memiliki label halal, 100% responden menjawab 
iya. Faktanya, tidak semua bahan yang digunakan memiliki label 
halal. Masih terdapat beberapa bahan yang belum memiliki 
sertifikat halal dan mengandung Halal Control Point (HCP). Pada 
poin (b) 100% responden menjawab iya mengenai ketersediaan 
bukti penerimaan bahan. Berdasarkan hasil survey penulis, bukti 
pembelian bahan ditunjukkan dengan adanya nota pembelian. 
Hasil audit internal halal dapat dilihat di Lampiran 7. 

 

4.4.3 Pemeriksaan Bahan Datang 
Pemeriksaan bahan datang merupakan pemeriksaan 

kemasan bahan untuk memastikan kesesuaian informasi yang 
tercantum dalam label dengan yang tercantum dalam dokumen 
pendukung bahan. Informasi yang harus ada mencakup nama 
bahan, nama produsen, negara asal dan logo halal (LPPOM MUI, 
2015). Menurut Hidayat dan Siradj (2015),  informasi ini sangat 
penting karena mengatakan bahwa konsumen membutuhkan 
produk pangan aman dikonsumsi, bergizi, serta mendatangkan 



 

37 
 

kenteraman secara batin yang tidak tercampur dengan bahan 
bahan non halal. Pada Cafe Little A, sebelumnya belum dilakukan 
pemeriksaan bahan datang, sehingga perlu dilakukan  untuk 
mengamati adanya logo halal pada kemasan produk. Beberapa 
hasil pengecekan logo halal produk berdasarkan bahan yang 
sering digunakan, disajikan dalam Tabel 4.5 dan untuk tabel 
secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5. 
 
Tabel 4.5. Daftar Bahan Beserta Status Kehalalannya 

Bahan/Produk Merk 
Nama 

Perusahaan / 
Nomor Sertifikasi 

Label/ 
Sertifikasi 

Halal 

Ada Tidak 

Garam 
 
 
 
Lada 
Pasta 
(Spagetti) 
 
 
 
French Fries 
 
 
 
Ayam 
 
Teh 
 
 
 
 
Soya  
Minyak Goreng 

Daun 
 
 
 
- 
Sedani 
 
 
 
 
Fiesta 
 
 
 
Bernardi 
 
Goalpara 
 
Dandang 
 
 
- 
Filma 

PT 
UNICHEMCandi 
Indonesia / 
07060026430515 
- 
PT INDOFOOD 
SUKSES 
MAKMUR Tbk. 
(Divisi Bogasari) / 
00090000730997 
PT Charoen 
Pokphand 
Indonesia / 
00190076390316 
PT Eloda Mitra / 
07010000110305 
PT Perkebunan 
Nusantara VIII 
PT Kartini Teh 
Nasional / 
00120082450417 
- 
PT SMART Tbk. / 
00080000140898 

V 
 
 
 
 

V 
 
 
 

 
V 
 

 
 

V 
 
 
 

V 
 
 
 

V 

 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V 
 
 
 
 

V 

Sumber : Data Diolah (2017) 
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Proses produksi di cafe Litte A baik makanan maupun 
minuman sebagian besar menggunakan bahan segar seperti 
sayuran dan buah-buahan. Bahan segar yang digunakan 
merupakan bahan yang termasuk bahan tidak kritis (positive list). 
Sedangkan bahan yang tidak memiliki merk maupun label halal 
termasuk dalam daftar bahan kritis. Bahan baku utama seperti 
sosis, smoke beef, tuna kaleng, ayam, french fries, beras telah 
memiliki sertifikasi halal yang telah aman untuk dikonsumsi. Ikan 
dori dan udang termasuk kedalam bahan tidak kritis (positive list). 
Daging sapi cincang dan sayap ayam sebagai bahan baku utama 
belum diketahui asal dan cara penyembelihannya, sehingga 
dianggap sebagai Halal Controll Point (HCP). Bahan tambahan 
makanan seperti garam, bumbu  gulai instan, oregano, demiglace 
powder, boncabe, saus tiram, mentega, telah memiliki sertifikasi 
halal. Namun, terdapat bahan tambahan yang belum memiliki 
sertifikat halal dan belum jelas asalnya seperti lada, black pepper, 
dan gula. 

Bahan baku berbahan dasar tepung terdapat bahan yang 
telah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi. Bahan yang 
telah tersertifikasi antara lain pasta, tortilla, roti tawar, tepung 
terigu, sedang yang belum tersertifikasi yaitu kulit lumpia, roti 
croissant, dan tepung roti karena tidak memiliki merk dan label 
halal. Bahan pelengkap yang digunakan sebagian besar telah 
memiliki sertifikasi halal, diantaranya yaitu saut tomat, saus 
sambal, susu kental manis (SKM), sirup, keju cheddar, saus keju, 
biskuit, dan mayonnaise. Bahan pelengkap yang tidak memiliki 
sertifikasi halal dan dianggap sebagai Halal Control Point (HCP) 
hanya keju mozzarella, karena tidak jelas asalnya.  

Bahan segar yang terdapat pada olahan minuman 
termasuk dalam daftar bahan tidak kritis (positive list). Bahan 
yang menjadi Halal Control Point (HCP) dalam olahan minuman 
yaitu green tea bubuk, red velvet bubuk, taro bubuk, biji kopi, teh 
“goalpara”, leci kaleng, dan susu kedelai (soya). Bahan telah 
tersertifikasi halal pada olahan minuman antara lain yaitu susu 
cair, susu kental manis, ice cream, biskuit, sirup, minuman 
bersoda, jelly ball, teh “dandang”, coklat bubuk, creamer plain. 

Berdasar audit internal pemeriksaan bahan, pada poin (a) 
mengenai pemeriksaan kesesuaian informasi label pada 
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kemasan bahan dengan dokumen bahan, 100% responden 
menjawab iya. Faktanya, pengecekan label tidak setiap saat 
dilakukan. Pemeriksaan bahan dilakukan dengan melihat tanggal 
kadaluarsa untuk menentukan metode FIFO bahan baku. Pada 
poin (b) 100% responden menyatakan bahwa bahan yang dikirim 
secara langsung oleh supplier telah dilakukan pengecekan bahan 
secara lengkap. Berdasar hasil survey penulis, pengecekan 
bahan belum dilakukan secara lengkap. Pemeriksaan label halal 
belum sering dilakukan, namun bahan yang digunakan sebagian 
besar telah tersertifikasi halal. Pada poin (c), mengenai 
kesesuaian hasil pemeriksaan antara label halal dan dokumen 
bahan 100% responden menjawab iya. Menurut penulis, hasil 
pemeriksaan tidak sesuai, karena faktanya cafe belum memiliki 
dokumen ketetapan bahan sehingga tidak ada kesesuaian bahan 
antara label bahan dengan dokumen bahan. Pada poin (e), 67% 
responden menjawab tidak memiliki bukti pemeriksaaan bahan 
datang dan 33% menjawab iya. Hasil survey penulis, café 
memang belum memiliki bukti untuk pemeriksaan bahan datang. 
Hasil audit internal halal dapat dilihat di Lampiran 7. 
 

4.4.4 Formulasi Menu atau Pengembangan Menu Baru 
Formulasi menu harus menjamin semua bahan yang 

digunakan telah disetujui LPPOM MUI dan tersedia resep baku 
tertulis (LPPOM MUI, 2015). Dalam formulasi menu dijelaskan 
bahan apa saja yang digunakan pada setiap menu, baik bahan 
utama maupun bahan tambahan. Identifikasi bahan dilakukan 
berdasarkan hasil dari pohon keputusan. Tabel formulasi menu 
beserta analisis titik kendali halal  menu mozzarella chicken rice 
dapat dilihat pada Tabel 4.6, sedangkan untuk menu lainnya 
dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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Tabel 4.6. Daftar Bahan Utama dan Bahan Tambahan serta 
Analisa Titik Kendali Kritis pada menu Mozarella 
Chicken Rice 

Macam Menu 
Bahan 
Utama 

Bahan 
Tambahan 

HCP 

Mozarella 
Chicken Rice 

Ayam, 
mozzarella 

Mentega, 
bawang prei, 
jamur, telur, 
beras, susu cair, 
bawang putih, 
bawang bombay, 
oregano, 
demiglace 
powder, garam, 
lada 

 Mozzarella 
 

Sumber : Data Diolah (2017) 
 
Pada Tabel 4.6 pada komposisi Mozarella Chicken Rice 

terdapat HCP berupa keju mozzarella. Keju mozzarella umumnya 
digunakan pada olahan menu makanan western ataupun pasta. 
Keju mozzarella mmeiliki rasa yang gurih, dan memiliki tekstur 
yang elastis ketika dilelehkan. Keju mozzarella yang digunakan 
pada dapur cafe belum memiliki label halal, dan tidak diketahui 
dengan jelas asalnya. Keju mozzarella adalah keju lunak yang 
proses pembuatannya tidak dimatangkan atau disebut dengan 
keju segar (fresh cheese). Keju Mozzarella termasuk kelompok 
keju ”pasca filata”, yaitu keju yang dipanaskan dan dilelehkan 
yang dilakukan pada suhu 70- 850C (Komar dkk, 2009). 
Demiglace powder merupakan brown sauce kental khas Prancis 
yang dijadikan sebagai saus dasar untuk membuat beragam saus 
lain. Demiglace memiliki ciri warna yang cokelat, dibuat dengan 
bahan dasar tulang yang digosongkan terlebih dahulu. Kemudian 
ditambahkan mirepoix atau sayuran seperti bawang pre, bawang 
bombay, wortel dan batang seladri. Kemudian berbagai jenis herb 
seperti thyme dan bayleaf , ekstrak tomat dan menggunakan 
tepung sebagai pengentalnya. 

Berdasarkan audit internal formulasi menu atau 
pengembangan enu baru, pada poin (a) mengenai ketersediaan 
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resep baku tertulis, 100% responden menjawab iya. Faktanya, 
cafe memang memiliki resep bahan baku tertulis. Pada poin (b) 
100% responden menyatakan bahwa tidak semua bahan yang 
digunakan pada resep baku telah disetujui LPPOM MUI/memiliki 
label halal. Berdasarkan hasil survey penulis, memang sebagian 
bahan yang digunakan telah memiliki label halal, namun masih 
terdapat beberapa bahan yang masih belum memiliki label halal 
dan asal yang jelas. Pada poin (c), jika dapur cabang/outlet 
memiliki kewenangan melakukan pengembangan menu baru, 
apakah prosedur sudah menjamin menu baru dari dapur 
cabang/outlet telah disertifikasi sebelum dijual, 100% responden 
menjawab tidak. Pada poin (d), 100% responden menjawab tidak 
memiliki bukti formulasi menu atau pengembangan menu baru. 
Hasil survey penulis, cafe memang tidak memiliki bukti 
pengembangan menu baru karena café juga  tidak memiliki 
cabang/outlet lain. Hasil audit internal halal dapat dilihat di 
Lampiran 7. 

 

4.4.5 Produksi 
Produksi dilakukan pada fasilitas  produksi yang memenuhi 

kriteria fasilitas.  Persyaratan ini berlaku baik fasilitas produksi 
milik sendiri maupun milik pihak lain. Prosedur harus menjamin 
seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi yang telah 
disetujui LPPOM MUI (LPPOM MUI, 2015). Proses produksi pada 
dapur cafe mengharuskan bahan yang digunakan telah 
tersertifikasi oleh MUI (kecuali bahan tidak kritis atau positive list). 
Proses produksi yang dilakukan harus terjamin kebersihannya 
agar terhindar dari bahan haram dan najis yang mengakibatkan 
kontaminasi silang. Menurut Ali (2016) Produsen atau pengusaha 
harus memenuhi standar mutu produk yang dinilai dari 
penggunaan bahan baku, peralatan, proses produksi, orang yang 
terlibat dalam proses produksi harus sesuai dan tersedianya label 
halal. 

Proses produksi dilakukan setelah menerima pesanan dari 
pelanggan. Produksi menu dilakukan satu persatu bergantian 
dengan produksi menu yang lain. Bahan yang akan digunakan 
telah dipersiapkan sesuai porsi masing-masing menu. Cafe 
hanya menjual makanan dan minuman halal (non babi dan 
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khamr). Bahan yang digunakan tidak boleh dihasilkan dari 
fasilitas produksi yang telah digunakan untuk memproduksi 
produk pangan mengandung babi dan turunannya (Hidayati, 
2016). Bahan haram atau najis yang berasal dari bahan 
tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi tidak boleh 
bercampur dengan bahan utama yang digunakan. Oleh karena 
itu, kebersihan merupakan kunci agar suatu proses produksi 
terbebas dari kontaminasi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Alir Proses Pembuatan Croisant 
Sandwich 

Dibelah 

Croisant 

Mayonaise Dioles 

Diberi isi 

Selada, Tomat, 

Bombay, 

Tuna/Smoke 

Beef/ Dori 

Disiram Saus Keju 

Ditutup 

Digoreng 

French Fries 

Minyak 

Goreng 

Disajikan Mayonaise 

Croisant Sandwich 

French Fries 

HCP 
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Pada Gambar 4.4 terlihat tahapan proses pembuatan menu 
Croisant Sandwich yang perlu dicermati titik kendali kehalalanya. 
Terdapat Halal Control Point (HCP) pada proses pembuatan 
menu croissant sandwich. HCP terletak pada bahan utama yaitu 
roti croissant, karena belum diketahui dengan jelas status 
kehalalannya. Roti croissant merupakan roti yang dalam proses 
pembuatannya menggunakan lemak shortening. Lemak 
shortening umumnya merupakan lemak yang berasal dari lemak 
babi, maka dari itu roti croissant diduga sebagai roti yang 
diragukan kehalalannya.   

Selain itu, pada proses produksi perlu dicermati kebersihan 
dan kesehatan pekerja. Hal tersebut dilakukan karena 
perusahaan harus 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, 
sarung tangan). Pemastian kesehatan dilakukan dengan 
pengontrolan kesehatan secara berkala.   Kandungan mikroba 
pathogen pada manusia dapat menimbulkan penyakit yang 
ditularkan melalui makanan (Sarwono, 2007). Peralatan 
penyajian (piring, sendok, garpu dan pisau) harus terjamin 
kebersihannya dan telah dilakukan proses pencucian sesuai 
dengan tahapan yang benar. Hal tersebut dilakukan agar produk 
yang dihasilkan tetap tersaji memiliki kualitas dan status 
kehalalan yang terjamin. 

Berdasarkan audit internal proses produksi, pada poin (a) 
100% responden menjawab tidak sepenuhnya menggunakan 
bahan yang telah disetujui LPPOM MUI/berlabel halal. Menurut 
hasil survey, beberapa bahan yang digunakan masih berstatus 
bahan kritis, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua bahan 
yang digunakan memiliki label halal. Pada poin (b) 67% 
responden menjawab iya dan 33% menjawab tidak mengenai  
kesesuaian proses produksi dengan resep baku. Hasil survey 
penulis, resep baku yang dibuat telah sesuai dengan proses 
produksi yang dilakukan. Pada poin (c), mengenai ketersediaan 
bukti produksi, 67% responden menjawab iya dan 33% tidak. 
Menurut penulis, bukti produksi yang dimiliki yaitu adanya 
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dokumen pesanan. Hasil audit internal halal dapat dilihat di 
Lampiran 7. 
 

4.4.6 Pencucian Peralatan Produksi dan Peralatan Pembantu 
Peralatan produksi perlu dijaga kebersihannya setiap saat 

akan digunakan. Oleh karena itu, peranan pencucian peralatan 
merupakan hal mendasar yang perlu diketahui (Amaliyah, 2017). 
Proses pencucian harus dapat menghilangkan berbagai pengotor 
termasuk barang haram/najis (LPPOM MUI, 2015). Proses 
pencucian dilakukan guna memastikan tidak akan terjadi 
kontaminasi silang antara bahan dan fasilitas produksi yang akan 
digunakan. Proses pencucian yang dilakukan yaitu scrapping, 
flushing, washing, rinsing, dan toweling (Rahmaningsih, 2017): 

Scrapping merupakan pemisahan kotoran sisa makanan. 
Pembuangan kotoran sisa makanan umunya diletakkan pada 
tempat sampah yang telah dilapisi kantong plastik. Tahap ini 
pada umumnya dilakukan pada tiap proses pencucian. Pada cafe 
Little A, tahapan ini juga dilakukan guna meminimalisir 
penyumbatan pada saluran pembuangan. Flushing merupakan 
suatu proses mengguyur air di atas peralatan yang akan dicuci. 
Tahapan ini dilakukan guna memudahkan proses pencucian alat 
dari sisa kotoran yang menempel. Cafe Little A menerapkan 
metode flushing pada proses pencucian fasilitas produksinya. 

Washing merupakan metode pencucian menggunakan alat 
dan zat pencuci (detergen) dengan cara menggosok dan 
melarutkan sisa makanan. Proses ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan alat seperti spons, kawat persersih, sikat, sabun 
cuci (detergen), abu gosok, dan lain sebagainya. Cafe Little A 
menggunakan sabun “Sunlight” sebagai zat pencuci. 
Penggunaan sabun cair dikarenakan memiliki harga ekonomis, 
serta lebih bersih bila digunakan untuk proses pencucian. 

Rinsing merupakan proses pembilasan peralatan yang 
telah dilakukan pencucian menggunakan zat pembersih. Proses 
rinsing dilakukan hingga kesat dan peralatan terbebas dari 
sabun. Pada cafe Little A, tahap rinsing dilakukan setelah tahap 
washing. Towelling merupakan tahap pengeringan peralatan. 
Proses pengeringan umumnya diletakkan pada rak piring atau 
menggunakan kain lap/handuk untuk menghilangkan sisa air 
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yang menempel. Rak piring harus diletakkan pada tepat yang 
bersih dan terjangkau dari hewan pengerat. Handuk atau kain lap 
juga harus bersih dan terbebas dari najis guna mencegah 
kontaminasi silang dari bahan haram atau najis. 

Air umumnya digunakan untuk mencuci dikarenakan murah 
dan alami. Terkadang noda makanan yang membandel 
memerlukan bahan kimia yang dapat membantu dalam mencuci. 
Bahan kimia yang digunakan sebagai pembersih terdiri dari 
sabun, deterjen, larutan asam (HCl dan HNO3) dan basa (NaOH) 
(Lutfi, 2006). Dalam syariah Islam pembersihan najis 
memerlukan tiga elemen dasar yaitu air, tanah dan agen 
pembersih. Jika dengan menggunakan tanah dan air tidak cukup 
dalam menghilangkan najis, maka bahan pembersih dapat 
digunakan (Hidayati, 2016). Cafe Little A melakukan proses 
pencucian dengan beberapa tahap seperti yang telah dijelaskan 
diatas, yaitu scrapping, flushing, washing, rinsing, dan toweling. 
Tempat pencucian pada café dibedakan antara pencucian untuk 
bar dan pencucian untuk dapur. 

Berdasarkan audit internal proses pencucian peralatan 
produksi dan peralatan pembantu, pada poin (a) 100% 
responden menyatakan bahwa pencucian fasilitas produksi dan 
peralatan pembantu  telah mampu menghilangkan kotoran/najis. 
Pada poin (b) 100% responden menyatakan bahwa bahan 
pembersih yang digunakan bukan merupakan bahan najis. 
Menurut penulis, pencucian peralatan telah mampu 
menghilangkan kotoran/najis dengan menggunakan bahan 
pembersih yang telah terbebas dari najis. Hasil audit internal halal 
dapat dilihat di Lampiran 7. 
 

4.4.7 Penyimpanan dan Penanganan Bahan 
Penyimpanan bahan adalah suatu tata cara menata, 

menyimpan, memelihara bahan makanan (kering dan basah) di 
tempat penyimpanan yang sesuai. Tujuan dari penyimpanan 
bahan adalah agar bahan makanan tidak mudah rusak dan 
kehilangan nilai gizinya. Semua bahan makanan harus 
diperhatikan kebersihannya dengan cara dibersihkan terlebih 
dahulu sebelum disimpan agar terbebas dari kontaminan. Agar 
terhindar dari kontaminasi silang dari bahan haram/najis, tempat 
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penyimpanan harus bersih dan suci (LPPOM MUI, 2013). 
Penyimpanan dan penanganan bahan harus menjamin 
kebersihan dan tidak terjadinya kontaminasi bahan dari bahan 
haram/najis. Tujuan pemeriksaan yaitu untuk mengevaluasi 
tingkat keamanan dan kebersihan makanan. Hal ini menunjukkan 
bahwa prosedur untuk kebersihan makanan telah sepenuhnya 
dirancang berdasarkan standardisasi pengolahan makanan (Arif 
dan Sidek, 2015). 

Pada dapur cafe Little A, penyimpanan bahan ditempatkan 
pada tempat yang berbeda disesuaikan dengan jenis bahan. 
Bahan segar diletakkan pada lemari pendingin sedangkan untuk 
bahan kering diletakkan pada lemari kayu dan kaca. Kebersihan 
dapur cafe cukup bersih dan penyimpanan bahan telah tertata 
dengan baik. Kebersihan dan penyimpanan bahan makanan 
pada dapur cafe dapat dilihat pada Gambar 4.5 Pada Tabel 4.7 
merupakan penjelasan mengenai tempat penyimpanan 
berdasarkan jenis bahannya. 
 
Tabel 4.7 Teknik Penyimpanan Bahan pada Cafe Little A 

No Jenis Bahan 
Lokasi 

Penyimpanan 
Suhu 

1. 
2. 
3. 
4. 

Daging, ikan, ayam 
Sayur dan buah 
segar 
Bahan kering 
Bahan cair 

Freezer 
Lemari pendingin 
Lemari kayu/kaca 
Lemari pendingin 

-5o C 
5-10oC 
25o C 
5-10o C 

Sumber : Data Diolah (2017) 
 

Bahan makanan segar, seperti daging, ayam, ikan, sayur 
dan buah-buahan disimpan dilemari pendingin, gunanya agar 
kesegaran bahan makanan tetap terjaga. Perlakuan sayuran dan 
buah-buahan dengn daging, ayam dan ikan berbeda. Sayuran 
dan buah-buahan umumnya diletakkan pada lemari pendingin 
paling bawah dengan suhu 70C-100C agar kadar air tidak mudah 
menyusut. Daging, ayam dan ikan diletakkan di lemari pendingin 
bagian paling atas/freezer dengan suhu -150C, gunanya agar 
terhindar dari kontaminasi kuman dan bakteri yang dapat 
menyebabkan penyakit. Produk makanan kering, pada umumnya 
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dapat tetap awet bila disimpan pada suhu ruang  asalkan tetap 
dikemas dengan baik dan benar. Cara menyimpan makanan dan 
minuman agar tetap baik dan tahan lama yaitu cold 
storage/freezer (ikan, daging, ayam), refrigerator (buah-buahan 
dan sayuran, dan store room (bahan kering) (Syafutra, 2011). 

 

Gambar 4.5 Gambar Penyimpanan Bahan Baku dan Peralatan 
 

Berdasarkan audit internal penyimpanan dan penanganan 
bahan baku, pada poin (a) 100% responden menyatakan bahwa 
tidak terjadi kontaminasi oleh bahan haram/najis selama 
penyimpanan dan penanganan bahan. Pada poin (b) 100% 
responden menyatakan bahwa tidak memiliki bukti penyimpanan 
bahan/menu. Menurut penulis, selama penyimpanan tidak terjadi 
kontaminasi, karena bahan ditempatkan ditempat yang berbeda 
sesuai dengan jenis bahan tersebut. Saat ini cafe belum memiliki 
bukti untuk penyimpanan dan penanganan bahan. Hasil audit 
internal halal dapat dilihat di Lampiran 7. 

 

4.4.8 Transportasi 
Transpotasi yang dimaksud adalah proses pengiriman 

bahan dari supplier ke gudang restoran dan proses penyajian 
makanan pada konsumen. Dalam proses transportasi kebersihan 
merupakan hal yang harus diperhatikan agar makanan tidak 
terkontaminasi dari kotoran/najis. Prosedur transportasi harus 
menamin tidak terjadinya kontaminasi menu oleh bahan 
haram/najis selama transportasi (LPPOM MUI, 2015). Proses 
pengiriman bahan yang dilakukan supplier menggunakan 
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kendaraan yang berbeda, karena cafe memiliki beberapa 
supplier yang berbeda. Penempatan bahan baku dalam proses 
pengiriman disesuaikan dengan jenis bahan. Hal tersebut 
dilakukan agar bahan tetap baik dalam perjalanan hingga sampai 
pada gudang penyimpanan cafe.  

Berdasarkan audit internal penyimpanan dan penanganan 
bahan baku, pada poin (a) 100% responden menyatakan bahwa 
tidak terjadi kontaminasi oleh bahan haram/najis selama 
transportasi. Pada poin (b) 100% responden menyatakan bahwa 
tidak memiliki bukti tidak terjadi kontaminasi produk saat proses 
transportasi. Menurut penulis, selama transportasi tidak terjadi 
kontaminasi, karena bahan telah dikemas dengan baik (tertutup 
rapat) dan alat transportasi yang digunakan dibersihkan setiap 
akan melakukan pembelian bahan. Saat ini cafe belum memiliki 
bukti tidak terjadi kontaminasi produk halal oleh bahan 
haram/najis dalam proses transportasi. Hasil audit internal halal 
dapat dilihat di Lampiran 7. 

 

4.4.9 Pemajangan (Display) dan Penyajian 
Proses pemajangan harus menjamin tidak terjadinya 

kontaminasi menu oleh bahan haram/najis (LPPOM MUI, 2015). 
Fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk menyajikan menu 
halal dan harus terbebas dari kontaminasi. Fasilitas dan 
peralatan yang digunakan wajib melewati beberapa tahapan 
proses pencucian yang benar karena peralatan tersebut 
berkontak langsung dengan menu. Cafe tidak memproduksi 
makanan yang menggandung bahan haram seperti babi, khamr, 
dan lain-lain sehingga dapat dijamin tidak terjadi kontaminasi 
silang terhadap makanan yang disajikan. 

Berdasarkan audit internal pemajangan (display) dan 
penyajian, pada poin (a) 100% responden menyatakan bahwa 
fasilitas dan peralatan pemajangan dan penyajian hanya 
dikhususkan untuk memajang dan menyajikan menu halal. Pada 
poin (b) 100% responden menyatakan bahwa tidak, karena cafe 
tidak berada pada foodcourt/pujasera. Menurut penulis, memang 
fasilitas dan peralatan yang digunakan khusus menyajikan menu 
halal, karena cafe Little A memang hanya memproduksi menu 
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halal dan tidak memproduksi menu yang mengandung babi atau 
khamr. Hasil audit internal halal dapat dilihat di Lampiran 7. 

4.4.10 Aturan Karyawan 
Dalam pencapaian cafe bertemakan halal maka perlu 

dibuat kebijakan untuk karyawan. Cafe Little A belum 
menerapkan kebijakan mengenai peraturan karyawan. Aturan 
karyawan seperti tidak diperkenankan membawa makanan atau 
minuman dari luar cafe yang tidak memiliki status kehalalan yang 
jelas. Penggunaan peralatan untuk makanan non haram pun 
tidak diperkenankan. Produk dari luar cafe yang tidak memiliki 
status halal kemungkinan dapat membuat kontaminasi pada 
makanan yang disajikan oleh cafe. Prosedur yang akan dibuat 
harus menjamin karyawan menaati peraturan yang dibuat. Jika 
karyawan tetap ingin membawa makanan/minuman non halal 
dari luar cafe, maka tidak diperkenankan mengkonsumsi didalam 
restoran (LPPOM MUI, 2015). 

Berdasarkan audit internal aturan karyawan, pada poin (a) 
100% responden menyatakan tidak ada aturan larangan bagi 
karyawan mengonsumsi makanan atau minuman haram/tidak 
jelas kehalalannya di dalam cafe. Pada poin (b) 100% responden 
menyatakan bahwa jika terdapat karyawan yang membawa 
makanan atau minuman yang haram/tidak jelas kehalalannya 
tidak mengonsumsi dan tidak menggunakan peralatan di dalam 
cafe. Menurut penulis, memang belum dibentuk larangan tertulis 
untuk aturan karyawan. Seharusnya mulai dibentuk aturan 
tersebut untuk menghindari perilaku menyimpang yang dapat 
mempengaruhi proses produksi halal. Hasil audit internal halal 
dapat dilihat di Lampiran 7. 

 

4.4.11 Aturan Pengunjung 
Dalam pencapaian cafe bertemakan halal maka perlu 

dibuat kebijakan untuk pengunjung. Aturan pengunjung tidak 
diperkenankan membawa makanan atau minuman dari luar cafe 
yang tidak memiliki status kehalalan yang jelas. Produk dari luar 
cafe yang tidak memiliki status halal kemungkinan dapat 
membuat kontaminasi pada makanan yang disajikan oleh cafe. 
Prosedur yang akan dibuat harus menjamin pengunjung menaati 
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peraturan yang dibuat. Menurut LPPOM MUI (2015), jika 
pengunjung tetap ingin membawa makanan/minuman dari luar 
untuk suatu acara didalam cafe, maka makanan/minuman 
tersebut harus jelas status kehalalannya. Jika tidak memiliki 
status halal yang jelas, maka hanya diperkenankan untuk 
dipotong dan difoto.  

Berdasarkan audit internal aturan pengunjung, pada poin 
(a) 100% responden menyatakan terdapat aturan larangan bagi 
pengunjung mengonsumsi makanan atau minuman haram/tidak 
jelas kehalalannya di dalam cafe. Pada poin (b) 100% responden 
menyatakan bahwa jika terdapat acara/seremoni di dalam cafe, 
makanan yang dibawa telah tersertifikat halal. Menurut penelitian 
yang dilakukan penulis, cafe memang memiliki aturan untuk 
pengunjung. Aturan yang dibentuk oleh cafe, pengunjung 
dilarang membawa makanan dari luar cafe. Namun 
kenyataannya, aturan ini belum sepenuhnya dijalankan. Masih 
terdapat beberapa pengunjung yang membawa makanan dan 
minuman dari luar cafe, meskipun tidak dikonsumsi didalem café 
tersebut. Hasil audit internal halal dapat dilihat di Lampiran 7. 

 

4.5 Kemampuan Telusur (Traceability) 
Traceability merupakan kemampuan untuk melacak dan / 

atau mengurut arus produk baik dalam produksi segar maupun 
rantai pasok industri.  Ketelusuran mengartikan bahwa produk ini 
dapat diindentifikasi titik kendali halal  dalam proses produksi. 
Informasi dikumpulkan secara sistematis, kemudian diolah dan 
disimpan (Zailani, 2010). Hasil penelusuran bahan yang 
digunakan pada cafe terdapat beberapa bahan yang masih 
diragukan kehalalannya. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak 
terdapatnya merk dan label halal pada kemasan. Bahan yang 
digunakan dalam memproduksi menu pada cafe yaitu 77 bahan. 
Dari keseluruhan bahan, 11 bahan merupakan bahan kritis 
karena tidak terdapat label halal dan merupakan bahan kritis. 
Maka didapat presentase bahan kritis yaitu 14,29% dari total 
seluruh bahan. Bahan-bahan yang kritis tersebut kemudian 
disarankan pemberian alternatif penggantian bahan yang telah 
memiliki sertifikasi halal. Traceability suatu produk merupakan 
proses yang tidak mudah sehingga  dalam penelitian di cafe Little 
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A dilakukan hanya dengan menelurusi asal (merk/pemasok) 
bahan/produk yang digunakan melalui ketersediaan label halal 
pada produk. Bahan yang tidak memiliki merk dan label halal 
tersaji dalam Tabel 4.8.  
 
Tabel 4.8 Penelusuran Bahan 

No. Nama Bahan Merk/Brand 
Sertifikasi 

Halal 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
 

8. 
9. 

10. 
11. 

Kulit Lumpia 
Roti Croisant 
Tepung Roti 
Gula 
Keju Mozarella 
Daging Cincang 
 
Sayap Ayam 
 
Bubuk Red Velvet 
Bubuk Taro 
Soya 
Leci Kaleng 

- 
- 
- 
- 
- 

Pasar 
Larangan 

Pasar 
Larangan 

- 
- 
- 

Narcissus 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Sumber : Data Diolah (2017) 
 
Berdasarkan audit internal kemampuan telusur 

(traceability), pada poin (a) 100% responden menyatakan bahwa 
menu yang dijual dapat tertelusur berasal dari bahan yang 
disetujui LPPOM MUI dan diproduksi pada fasilitas yang terbebas 
dari babi dan turunannya. Pada poin (b) 100% responden 
menyatakan bahwa jika ada pengkodean bahan, bahan dengan 
kode yang sama selalu mempunyai status halal yang sama. Pada 
poin (c) 67% responden menyatakan tidak, dan 33% menyatakan 
ya bahwa jika ada pengkodean bahan, informasi bahan tertelusur 
pada semua kegiatan kritis. Pada poin (d) 67% responden 
menyatakan ya, dan 33% menyatakan tidak bahwa bahan yang 
repacked/relabeled (jika ada) tertelusuri identitasnya. Pada poin 
(e) 100% responden menjawab tidak tersedia bukti ketelusuran 
produk. Menurut penelitian yang dilakukan penulis, bahan yang 
digunakan untuk memproduksi menu dapat tertelusur dan 
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terbebas dari babi dan turunannya. Pada cafe, nyatanya belum 
memiliki pengkodean bahan, namun bahan yang digunakan 
mempunyai status halal yang sama. Bahan repacked/relabeled 
sebagian tertelusuri identitasnya, namun terdapat beberapa 
bahan yang belum diketahui identitas aslinya. Cafe memang tidak 
memiliki bukti penelusuran produk. Hasil audit internal halal dapat 
dilihat di Lampiran 7. 
 

4.6 Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria 
Berdasarkan hasil penelusuran, didapat bahan yang tidak 

memiliki merk, label halal dan termasuk dalam bahan kritis. 
Diantaranya yaitu kulit lumpia, roti croissant, tepung roti, gula, 
keju mozzarella, daging cincang, sayap ayam. Selain itu, bubuk 
red velvet, bubuk taro, soya dan leci kaleng. Produk yang 
diragukan kehalalannya tersebut akan diberikan saran alternatif 
penggantian. Pemilihan produk pengganti didasari dengan 
kemudahan mendapatkan dipasaran, harga yang ekonomis dan 
memiliki rasa dan kualitas yang sama dengan bahan 
sebelumnya. Selain itu didasari dengan adanya sertifikasi halal 
pada produk. Saran alternatif penggantian bahan dapat dilihat 
pada Tabel 4.9, pemilihan alternatif produk baru didasari dengan 
produk yang telah tersertifikasi halal, kemudahan mendapatkan 
produk dipasaran dan harga yang terjangkau.  
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Tabel 4.9 Daftar Alternatif Bahan Pengganti untuk Bahan yang 
Tidak Memiliki Sertifikat Halal 

No. Produk Merk/Pemasok Alternatif Pengganti 

1. 
 
 

 
2. 
 
 
 

 
3. 

 
 
 
 
4. 
 
 
 

5. 
 

 
6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
10. 

 
 
 

11. 

Kulit Lumpia 
 
 
 
Roti Croisant 
 
 
 
 
Tepung Roti 
 
 
 
 
Gula 
 
 
 
Keju Mozarella 
 
 
Daging Cincang 
 
Sayap Ayam 
 
Bubuk Red 
Velvet 
Bubuk Taro 
Soya 
 
 
 
Leci Kaleng 

- 
 
 
 

- 
 

 
 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 

 
Pasar 

Larangan 
Pasar 

Larangan 
- 

 
- 
- 
 
 
 

Narcissus 

 Kulit pangsit 
“Finna’ 

 Kulit pangsit 
“Ocean’s King” 

 Holland 
Bakery 
Sidoarjo 

 Sari Bakery 
Sidoarjo 

 Tepung Roti 
“mamasuka” 

 Econocrumb 
Tepung Roti 

 Gula pasir 
“Gulaku” 

 Gula pasir 
“Sus” 

 Keju 
mozzarella 
“Greenfields” 

 RPH Kota 
Sidoarjo 

 CV Indo Delta 
 

 Megumie 
 

 Megumie 

 Joy Soy – 
Mony 

 Drinho Soya 
Milk 

 Naraya Lychee 

Sumber : Data Diolah (2017) 
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Berdasarkan audit penanganan produk yang tidak 
memenuhi kriteria. Pada poin (a) 100% responden menyatakan 
bahwa menu yang tidak memenuhi kriteria maka produk tersebut 
tidak dijual. Pada poin (b) 100% responden menyatakan bahwa 
menu yang tidak memenuhi kriteria maka produk tersebut 
dihilangkan/dimusnahkan. Pada poin (c) 100% responden 
menjawab tidak tersedia bukti penanganan produk yang tidak 
memenuhi kriteria. Menurut penelitian yang dilakukan penulis, 
produk yang tidak memenuhi kriteria tidak akan dijual dan segera 
dimusnahkan. Cafe selalu melakukan pemeriksaan berkala pada 
produk yang akan digunakan. Hal tersebut dilakukan karena cafe 
mengedepankan kualitas produknya. Saat ini cafe tidak memiliki 
bukti penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Hasil 
audit internal halal dapat dilihat di Lampiran 7.  
 
1.7 Audit Internal 

Audit internal merupakan tahapan yang dilakukan untuk 
menilai kesesuaian penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada 
cafe Litte A Sidoarjo dengan persyaratan halal MUI. Perusahaan 
harus mempunyai prosedur tertulis audit internal dalam 
pelaksanaan Sistem Jaminan 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 
melakukan wawancara pada owner, supervisor dan leader cafe. 
Hasil audit internal dapat dilihat di Lampiran 7. Diagram 
persentase hasil audit internal dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Hasil Audit Internal 

 
Keterangan : 
Ya = sesuai dengan keadaan cafe 
Tidak = tidak sesuai dengan keadaan cafe 
 

 Pada Gambar 4.6 dapat dilihat hasil audit internal pada 
diagram Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis, 59% menjawab Ya dan 
41% menjawab Tidak. Dari 59% jawaban Ya, tidak seluruhnya 
memenuhi kriteria. Contohnya pada aktivitas kritis prosedur 
produksi poin b, hanya terdapat 2 responden menjawab Ya. 
Selanjutnya,  terdapat ketidaksesuaian antara jawaban 
responden dengan keadaan sesungguhnya, seperti pada 
aktivitas kritis pemeriksaan bahan datang poin c. Pada poin 
tersebut, ketiga responden menjawab Ya, bahwa hasil 
pemeriksaan menunjukkan informasi antara dokumen bahan dan 
label bahan telah sesuai. Menurut penulis, hasil pemeriksaan 
tidak sesuai, karena faktanya café belum memiliki dokumen 
ketetapan bahan.  

Hasil audit internal pada diagram Traceability, 60% 
menjawab Ya dan 40% menjawab Tidak. Dari 60% jawaban Ya, 
tidak seluruhnya memenuhi kriteria. Contohnya pada poin d, 
hanya terdapat 2 responden menjawab Ya. Selanjutnya,  terdapat 
ketidaksesuaian antara jawaban responden dengan keadaan 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
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sesungguhnya, seperti pada poin b. Pada poin tersebut, ketiga 
responden menjawab Ya, bahwa jika ada pengkodean bahan, 
bahan dengan kode yang sama selalu mempunyai status 
kehallan yang sama. Menurut penulis, hasil survey tidak sesuai, 
karena faktanya café belum memiliki pengkodean bahan.  

Hasil audit internal pada diagram Penanganan Produk yang 
Tidak Memenuhi Kriteria, 67% menjawab Ya dan 33% menjawab 
Tidak. Pada poin a dan b sudah memenuhi kriteria, namun masih 
terdapat 1 poin yang belum memenuhi. Poin tersebut yaitu poin 
c, dimana masih belum tersedia bukti penanganan produk yang 
tidak memenuhi kriteria. Maka dari itu perlu dibuat bukti 
penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria agar semua 
kriteria terlengkapi dengan baik.  Menurut penulis, hasil audit 
internal dengan keadaan nyata telah sesuai. Hasil audit internal 
tidak konsisten antara auditor satu dengan yang lain. Hal tersebut 
dappat diakibatkan karena tim auditor belum memahami dengan 
baik mengenai prosedur sertifikasi halal.  
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BAB V  
PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 
Bahan baku dikelompokkan berdasar wujud bahan (segar, 

kering, dan cair) dan bahan baku (nabati dan hewani).  Hasil 
pemetaan pohon keputusan, pada bahan hewani maupun bahan 
nabati terdapat bahan berstatus Halal Control Point (HCP) dan 
non-HCP, dan tidak terdapat bahan haram. Terdapat 70 menu 
yang disajikan pada cafe Little A Sidoarjo. Pada hasil 
penelusuran bahan baku total bahan baku yang digunakan yaitu 
77 bahan. Dari keseluruhan bahan terdapat 11 bahan tidak 
memiliki label halal dan termasuk bahan kritis.  

Berbagai aktivitas kendali halal perlu dikaji, karena masih 
terdapat bahan yang berstatus HCP. Pada saat proses produksi, 
kemungkinan kontaminasi dapat terjadi baik dari faktor bahan 
baku (tidak halal) maupun faktor manusia/pekerja. Aturan 
karyawan belum dibakukan, sehingga masih terjadi kelalaian 
karyawan yang mengganggu jalannya produksi halal. 

Terdapat 30 menu yang menjadi HCP, karena pada proses 
pengolahan terdapat bahan yang mengandung HCP. Bahan 
yang berstatus HCP sebaiknya diganti dengan bahan yang telah 
tersertifikasi halal sehingga sesuai ketentuan LPPOM MUI. 
Perbaikan dilakukan untuk mendapat sertifikasi halal. Hasil audit 
internal, tidak sepenuhnya sesuai keadaan asli cafe. Terdapat 
beberapa aktivitas kendali halal yang tidak sesuai persyaratan 
sertifikasi halal, sehingga diperlukan perbaikan pada aktivitas 
kritis agar dapat dilakukan sertifikasi halal untuk cafe tersebut.  
 

5.2 Saran 
Saran untuk cafe Little A Sidoarjo yaitu pemilihan bahan 

baku diharapkan menggunakan bahan tersertifikasi/berlabel 
halal. Perlu dibentuk peraturan karyawan secara tertulis. Hal 
tersebut dilakukan agar produksi berjalan dengan baik dan 
penerapan HAS 23102 dapat berjalan maksimal. 
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