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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi penduduk muslim 

terbesar di Dunia. Berdasarkan sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistika 

tahun 2010, populasi penduduk di Indonesia mencapai 237,64 juta jiwa dengan 

perbandingan sebanyak 87,18 % memeluk agama Islam. Perkembangan umat 

muslim yang semakin besar akan memengaruhi pola dalam mengkonsumsi 

makanan (Prabowo, 2016). 

Negara berkewajiban untuk menjamin setiap produk yang beredar di 

Indonesia adalah produk halal yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. Jaminan 

produk halal (JPH) tercantum dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 

sebagai bentuk kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan 

dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk 

yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 

berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI). 

Pemerintah mulai menetapkan kewajiban sertifikasi halal sejak disahkan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Jaminan Produk Halal. Kewajiban sertifikat halal yang dikeluarkan pemerintah 

juga bisa mendukung perkembangan dari sektor lainnya, seperti pada sektor 

pariwisata. Pemerintah mencanangkan program pariwisata yang disebut Halal 

Tourism  untuk daerah-daerah potensial di Indonesia. Pariwisata halal adalah 

kegiatan untuk menyediakan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi 

kebutuhan wisatawan muslim sesuai dengan ketentuan Islam (Mohsin et al. 2016). 

Sertifikat halal dibutuhkan untuk memberikan jaminan kepada wisatawan muslim 

agar bisa memilih makanan minuman yang sesuai syariah (Destiana dan Retno, 

2019). Apabila semua produk dan usaha di Indonesia memiliki sertifikat halal, hal 

tersebut akan memudahkan terciptanya pariwisata halal yang terjamin. 
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Kewajiban sertifikat halal perlu diterapkan untuk semua produk, usaha 

serta produk gunaan yang berasal dari hasil pertanian. Salah satu produk gunaan 

yang berhubungan dengan regulasi halal adalah rumah potong hewan dan produk 

yang dihasilkan (Prabowo, 2016). Rumah potong hewan (RPH) adalah kompleks 

bangunan dengan desain tertentu serta wajib memenuhi persyaratan teknis yang 

digunakan sebagai standar untuk tempat pemotongan hewan bagi konsumsi 

masyarakat umum (Nugraha, 2019). Persyaratan Rumah potong hewan 

ruminansia dan unit penanganan daging diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia No 13 tahun 2010. Hasil analisis outlook pangan tahun 2015-

2019 Kementerian Perdagangan, konsumsi daging sapi nasional tahun 2011 

adalah 600,5 ribu ton meningkat menjadi 661,8 ribu ton pada tahun 2019. 

Rumah potong hewan harus bisa memberi jaminan kepada konsumen 

bahwa daging yang dihasilkan halal dengan cara mendapatkan sertifikat halal. 

Selain itu, pelaku usaha lain yang menggunakan daging sebagai bahan baku harus 

mendapat daging dari RPH yang bersertifikat halal jika mereka ingin usaha 

mereka juga mendapat sertifikat halal. Bisa dibilang RPH sebagai pusat penyedia 

bahan baku yang menjadi faktor penentu untuk usaha lain mendapatkan sertifikat 

halal. Pada pelaksanaannya tidak banyak RPH yang memiliki sertifikat halal. 

Langkanya RPH yang bersertifikat halal bisa menjadi masalah untuk usaha lain 

yang perlu mendapat sertifikat halal. Sertifikat halal bisa didapatkan dengan 

mengikuti prosedur layanan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh lembaga 

berwenang. Selama ini, di Indonesia lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal 

adalah Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI. 
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Gambar 1.1 

RPH bersertifikat halal langka 

Sumber : Republika (2020) 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 982 tahun 2019 terhitung 

sejak 17 Oktober 2019 kewenangan layanan sertifikasi halal yang sebelumnya 

dilakukan oleh Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI 

(LPPOM-MUI) beralih ke BPJPH. Layanan sertifikasi halal meliputi: (a) 

pemohonan permohonan sertifikat halal, (b)  pemeriksaan dan/atau pengujian 

kehalalan produk, (c) pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan/atau 

pengujian kehalalan produk, (d) pelaksanaan sidang fatwa halal; dan (e) 

penerbitan sertifikat halal. Pada layanan sertifikasi halal terjadi pembagian tugas 

antara BPJPH, LPPOM, dan MUI. BPJPH sebagai badan milik pemerintah 

berwenang untuk poin a dan f, LPPOM untuk poin b, sedangkan MUI untuk poin 

c dan d 

 Pelaksanaannya sertifikasi halal lebih dipengaruhi oleh LPPOM sebagai 

bagian dari MUI. Hal ini dikarenakan, BPJPH dinilai masih belum siap 

menyelenggarakan layanan sertifikasi halal. LPPOM-MUI menyediakan layanan 

sertifikasi halal dari pemohonan sampai penerbitan sertifikat halal untuk segala 
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jenis produk dan usaha. Sistem Cerol-SS23000 diluncurkan oleh LPPOM-MUI 

untuk pelaksanaan sertifikasi secara online. Sistem Cerol-SS23000 diperuntukkan 

bagi para pengusaha atau individu yang ingin mendaftarkan usaha atau produknya 

agar  mendapatkan sertifikat halal. Walaupun begitu sistem tersebut belum 

berpengaruh secara signifikan terhadap RPH yang bersertifikat halal. 

Faktor banyaknya rumah potong hewan yang belum bersertifikat halal 

dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk mendapat sertifikat halal tersebut 

tidaklah sedikit. Pada pelaksanaannya, sertifikasi halal membutuhkan biaya yang 

besar terutama untuk industri rumah potong hewan. Pada proses sertifikasi halal di 

Indonesia, biaya akan ditangguhkan kepada pemilik usaha yang bersangkutan. 

Ada pula ketentuan lain jika pemohon sertifikat halal adalah usaha kecil atau 

mikro, maka  biaya sertifikasi halal bisa ditangguhkan oleh pihak lain. Sebagai 

gambaran biaya sertifikasi halal untuk Rumah potong hewan yang dikeluarkan 

LPPOM Banten melalui SK Nomor 567/SK/Dir/LPPOM/MUI/Btn/XII/19 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Biaya sertifikasi halal RPH 

No Jenis RPH Biaya Ketentuan 

1 RPH Besar Rp 6.000.000 
� Diatas 5 ekor sapi/hari 

� Diatas 1.500 ekor ayam/hari 

� Diatas 35 ekor kambing/hari 

2 RPH Menengah Rp 4.000.000 
� 3-5 ekor sapi/hari 

� 900-1500 ekor ayam/hari 

� 21-35 ekor kambing/hari 

3 Pengusaha Kecil Rp 1.500.000 
� 1-3 ekor sapi/hari 

� 1-900 ekor ayam/hari 

� 1-21 ekor kambing/hari 

Sumber : LPPOM-MUI Provinsi Banten (2019) 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

5 

SKRIPSI SISTEM SERTIFIKASI HALAL... IZZATUL ISMA 

 Biaya sertifikasi halal bisa berbeda-beda tiap provinsi karena penentuan 

biaya sertifikasi halal diserahkan ke LPPOM MUI provinsi. Pemerintah sendiri 

belum menetapkan biaya sertifikasi halal sehingga biaya sertifikasi halal tetap 

berpatokan pada ketentuan LPPOM MUI. Selain biaya sertifikasi halal, pemohon 

juga harus menyiapkan biaya untuk pelatihan yang dilakukan sebelum 

pendaftaran sertifikasi halal, salah satunya untuk pelatihan sistem jaminan halal. 

Sistem jaminan halal (SJH) adalah persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan 

perusahaan ataupun individu yang ingin memiliki sertifikat halal untuk menjamin 

proses produksi dan hasil produksinya halal sesuai dengan ketentuan yang sudah 

dibuat LPPOM MUI. 

 

Gambar 1.2 

Biaya Pelatihan Halal MUI 

Sumber : LPPOM MUI (2019) 
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Membantu mengatasi masalah tersebut perlu adanya pemanfaatan 

teknologi seperti penggunaan blockchain untuk mempermudah proses sertifikasi 

halal. Teknologi blockchain adalah sistem database terdistribusi yang digunakan 

untuk merekam data transaksi atau informasi lainnya yang dilindungi oleh 

kriptografi dan diatur sesuai dengan kesepakatan bersama (Cole, 2019). Menurut 

The Global Islamic Economy 2018, blockchain adalah inovasi dari perkembangan 

teknologi yang bisa dimanfaatkan dimasa yang akan datang untuk berbagai 

keperluan umat muslim. 

Blockchain digunakan untuk menelusuri dari mana makanan  itu berasal 

serta memastikan keaslian dari rantai pasokan makanan sehingga dapat menjamin 

kualitasnya  (Galvez, 2018). Proses penelusuran makanan atau food traceability 

dianggap lebih menguntungkan karena dapat meningkatkan sistem keamanan 

pangan, kualitas bahan baku, manajemen persediaan, dan berbagai keunggulan 

lainnya (Casino, 2019). 

Bagian penting konektivitas dari perkembangan blockchain, yaitu 

mencangkup hal yang luas, terdesentralisasi, keamanan transaksi dan transparansi 

penyimpanan data. Hal ini dapat mempermudah badan yang berwenang untuk 

mengaudit setiap aspek sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sertifikat halal 

yang diberikan. Pemanfaatan teknologi blockchain untuk sertifikasi halal rumah 

potong hewan selain dapat memberi jaminan untuk produk daging sapi yang 

dihasilkan juga dapat mengurangi biaya terkait pengadaan dokumen dan proses 

audit yang dilakukan. Selain itu, pembaruan dalam usulan sistem adalah 

pemanfaatan teknologi blockchain yang tidak hanya digunakan untuk transparansi 

informasi tapi juga untuk pemberian bukti pelaksanaan kegiatan seperti sertifikat 

halal. 

Latar belakang masalah diatas menjadi salah satu alasan mengapa 

sertifikasi halal pada Rumah Potong Hewan dengan menggunakan blockchain 

diangkat menjadi pokok pembahasan pada penelitian kali ini. Transparansi dalam 

blockchain dapat membantu mengontrol proses produksi daging agar tetap ASUH 

(aman, sehat, utuh, dan halal). Hal ini bertujuan agar daging yang diproduksi 

terjamin kehalalannya baik dari mulai proses sampai jadi hasil produksinya. 
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Selain itu, efisiensi biaya dalam proses sertifikasi halal menjadi sorotan penting 

dimana pemanfaatan blockchain bisa mengurangi tingginya biaya yang harus 

dikeluarkan oleh RPH sehingga kesadaran untuk mendapatkan sertifikat halal 

semakin tinggi. Diharapkan dengan adanya sistem ini para pemilik RPH bisa 

berkontribusi menyukseskan program pemerintah untuk kewajiban sertifikat halal 

dan juga membangun relasi baik dengan konsumen. 

1.2 Kesenjangan Penelitian 
Berdasarkan penelitian terdahulu dan studi literatur, kesenjangan 

penelitian terdapat pada pemanfaatan teknologi blockchain. Dalam industri 

produk makanan halal, teknologi blockchain biasanya digunakan untuk proses 

penelusuran, transparansi dan pelacakan tanpa memberi bukti jaminan seperti 

sertifikat halal, sehingga dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian kali ini 

adalah sistem sertifikasi halal pada rumah potong hewan dengan memanfaatkan 

transparansi data pada teknologi blockchain. 

1.3 Tujuan 
Tujuan dari penelitian kali ini untuk mendesain sistem yang dapat 

membantu mempermudah penilaian sertifikasi halal oleh lembaga berwenang 

khususnya pada rumah potong hewan dengan menambahkan penggunaan 

teknologi blockchain sehingga sertifikasi halal dapat dilakukan dengan kepastian 

data yang lebih akurat dengan biaya yang lebih rendah. 

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

eksploratoris dan jenis data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan 

pemilik ataupun penanggung jawab Rumah Potong Hewan dan studi literatur 

lainnya. Hasil dan pembahasan dari penelitian adalah rekomendasi desain sistem 

sertifikasi halal pada rumah potong hewan menggunakan teknologi blockchain 

dengan data flow diagram, flowchart, business process diagram, dan entity 

relationship diagram. Hasil sistem yang diusulkan menunjukkan transparansi dari 

proses produksi daging halal pada rumah potong hewan dengan menggunakan 
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blockchain agar mempermudah RPH mendapat sertifikat halal serta membantu 

umat muslim untuk bisa mengonsumsi daging halal sesuai Syariat Islam. 

1.5 Sistematika 
BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bulan oktober 2019 pemerintah mulai mewajibkan sertifikat halal 

untuk semua produk, baik produk utama maupun produk turunan seperti rumah 

potong hewan. Di Indonesia banyak RPH yang belum mendapat sertifikat halal 

dikarenakan membutuhkan proses yang panjang serta memakan dana yang relatif 

besar. Untuk itu perlu adanya sistem yang lebih mudah dan transparan untuk 

sertifikasi halal RPH di Indonesia, sehingga diusulkan rekomendasi sistem 

sertifikasi halal Rumah potong hewan dengan menggunakan teknologi blockchain 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Teori yang digunakan pada penelitian kali ini adalah agency theory 

(Jensen & Meckling, 1976), sistem informasi produksi (Romney and Steinbart, 

2015),  Halal Control Point (Riaz & Chaundry, 2004), Sertifikasi Halal  (Artadita 

& Lestari, 2019), dan Blockchain (Tieman, 2017). 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan terkait metodologi yang digunakan pada penelitian 

kali ini. Metodologi yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan eksploratoris (Neuman, 2014). 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi pembahasan tentang sistem sertifikasi halal yang ada saat 

ini dan evaluasi sistem tersebut. Setelah  itu, pembahasan terkait rekomendasi 

sistem yang diberikan untuk mempermudah sertifikasi halal dengan menggunakan 

teknologi blockchain. 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

yang mungkin diberikan untuk penelitian berikutnya. 


