
 

1 PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Salah satu fokus perhatian manajer senior lebih dari dua dekade terakhir 

adalah kepuasan pelanggan (Nischal 2015). Kepuasan pelanggan adalah salah satu 

faktor penentu keberhasilan dalam pertumbuhan bisnis, termasuk di dalamnya 

sektor jasa. Ada dua alasan mengapa kepuasan pelanggan menjadi penting.  

Pertama, pelanggan adalah sumber daya langka.  Lebih mudah mempertahankan 

pelanggan lama dibandingkan dengan mendapatkan pelanggan baru. Dua, 

kepuasan dan loyalitas pelanggan mempunyai pengaruh yang positif dalam 

memperoleh pendapatan yang menguntungkan (Rosenberg dan Czepiel 1984).   

Perusahaan penyedia produk jasa mempunyai karakteristik berbeda dengan 

perusahaan penyedia produk barang.  Salah satu karakteristik dimaksud pada 

perusahaan penyedia produk jasa adalah di dalam prosesnya baik penyedia jasa 

dan pelanggan terlibat di dalam proses transfer jasa secara interaktif.  Sementara 

di industri penyedia barang, perusahaan lebih dahulu menyelesaikan proses 

produksi dan kemudian ketika sudah selesai baru setelah itu proses pelayanan 

dilakukan kepada pelanggan.  Sehingga dalam konsep kepuasan pelanggan bagi 

pelanggan jasa berbeda dengan pelanggan perusahaan penyedia produk barang.   

Karena interaksi dan keterlibatan antara pelanggan dan penyedia jasa lebih banyak 

dibandingkan antara pelanggan dan penyedia barang (Czinkota dan Ronkainen 

1987) 

Oleh karena itu untuk membuat perusahaan senantiasa mempunyai 

hubungan yang baik dengan pelanggan, maka sebagai penyedia jasa harus 

memahami pelanggannya dengan baik.  Penyedia jasa harus menangkap 

ekspektasi pelanggan terhadap tingkat pelayanan yang diberikan di setiap tahapan 

proses.  

Untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang ekspektasi pelanggan 

bisa berasal dari dua input, yakni  keluhan dan evaluasi kepuasan pelanggan.  

Keluhan pelanggan dapat dijadikan dalam melibatkan pelanggan dalam 

memberikan tingkat kualitas pelayanan perusahaan penyedia jasa yang diharapkan 

pelanggan.    Selain dari keluhan pelanggan, evaluasi kepuasan pelanggan bisa 

juga dijadikan metode dalam mendapatkan perspektif pelanggan tentang tingkat 

pelayanan yang diberikan.   

LPPOM MUI juga mengadopsi konsep serupa.  Sebagai penyelenggara jasa 

sertifikasi halal di Indonesia.  LPPOM MUI mengelola pelanggan perusahaan 

bersertifikat halal sebanyak 3030 perusahaan.  Perusahaan pelanggan tersebut 

dibagi LPPOM MUI menjadi 7 kelompok pelanggan, yakni kelompok pelanggan 

A, B, C, D, E, F, dan G.      Pembagian kelompok pelanggan ini adalah 

berdasarkan tingkat resiko kekritisan keharaman, jumlah bahan dan jumlah 

fasilitas produksi.  Kelompok pelaggan A mempunyai tingkat resiko kekritisan 

keharaman, jumlah bahan dan jumlah fasilitas produksi yang paling rendah dan 

kelompok F adalah yang paling tinggi.  Kelompok pelanggan G adalah kelompok 
perusahaan penyedia jasa (contohnya logistik, alat transportasi, dan peretail) 

(LPPOM MUI 2018a)  
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LPPOM MUI sudah memberikan jasa sertifikasi halal sejak 1994. Basis 

pelayanan dimulai dengan cara manual.  Tahun 2012, LPPOM MUI mulai 

menggunakan aplikasi portal situs dalam memberikan pelayanan berbasis daring 

(online) yang diberi nama CEROL SS-23000.  Peningkatan ketersediaan teknologi 

informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan LPPOM MUI dalam memfasilitasi 

proses registrasi sertifikasi halal bagi pelanggan tidak tergantung jarak, ruang, dan 

waktu.  Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini sesuai 

dengan De Ruyter et al. (2001) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan dalam 

konteks daring (e-service) dapat didefinisikan sebagai pelayanan pelanggan yang 

interaktif, berbasis konten dan internet yang dikemudikan (driven) oleh pelanggan 

dan terintegrasi dengan proses dan teknologi yang mendukung organisasi dengan 

tujuan memperkuat hubungan antara penyedia jasa (provider) dan pelanggan.   E-

service memasukkan aliran (flow) yang interaktif baik dari saluran hulu 

(upstream) hingga hilir (downstream).  Pada saluran hulu, e-service memasukkan 

e-procurement dan fungsionalitas rantai pasok.  Pada saluran hilir, e-service 

memasukkan manajemen hubungan pelanggan, hubungan pemasaran, one to one 

marketing dan customer care.   

  Sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi halal, LPPOM MUI mengikuti 

standar DPLSI 21 (Persyaratan Lembaga Sertifikasi Halal) dan ISO SNI 17065 

(Persyaratan Lembaga Sertifikasi Produk). Keduanya dimiliki oleh Komite 

Akreditasi Nasional (KAN).  Untuk memberikan panduan dalam menjalankan 

persyaratan ini, maka LPPOM MUI membuat manual mutu.  Di dalam manual 

mutu tersebut, LPPOM MUI mendeklarasikan kebijakan mutu (turunan dari visi, 

misi, dan nilai organisasi) yang berbunyi “ LPPOM MUI bertekad menjadi 

Lembaga Pemeriksa Halal yang terpercaya di Indonesia dan dunia yang selalu 

mengutamakan kepuasan pelanggan melalui peningkatan pelayanan yang 

berkesinambungan, memelihara nilai-nilai Amanah, Profesionalisme, 

Transparan, Akuntabel, Kecepatan dan Ketepatan pelayanan dengan menjunjung 

tinggi syariat Islam”    Berkaitan dengan pelayanan kepada pelanggan dari 

kebijakan mutu tersebut dapat dilihat bahwa LPPOM MUI berkomitmen untuk 

senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan  melalui peningkatan pelayanan 

yang berkesinambungan  secara cepat dan tepat.  

 Untuk mewujudkan komitmen dalam memuaskan pelanggan, maka 

caranya adalah LPPOM MUI harus menangkap aspirasi dan harapan pelanggan 

supaya tingkat pelayanan LPPOM MUI nantinya harus mendekati harapan 

pelanggan tersebut. Sebagaimana sudah disinggung diawal caranya adalah dengan 

melakukan evaluasi kepuasan pelanggan dan membuka saluran pelanggan dalam 

menyampaikan keluhan atas pelayanan serta banding atas keputusan sertifikasi 

halal.  Evaluasi kepuasan pelangggan dan keluhan yang disampaikan pelanggan 

adalah bentuk umpan balik pelanggan atas pelayanan yang diberikan penyedia 

jasa.  Ilgen et al. (1979) memberikan definisi umpan balik sebagai transfer 

informasi tentang kelayakan dari kinerja masa lalu.    

 LPPOM MUI melakukan survei kepuasan pelanggan tiga kali dalam 

kurun waktu 2015-2017.  Survei kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

pendekatan 5 dimensi dan 20 atribut pelayanan dari model ServQual yang 

dikembangkan Parasuraman et al. (1988).  Semua tahapan proses dalam proses 

bisnis LPPOM MUI dievaluasi oleh pelanggan antara harapan dan 

pengalamannya.  Hasil survei (evaluasi) kepuasan pelanggan diukur dengan 
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Indeks Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Index) dan kalkulasi nilai 

kesenjangan antara harapan dan pengalaman pelanggan terhadap pelayanan 

LPPOM MUI.   

Dari hasil kalkulasi nilai kesenjangan tersebut kemudian diambil 5 atribut 

dengan nilai kesenjangan terbesar.  Nilai kesenjangan terbesar dari peringkat 1 – 5 

ini yang kemudian ditindak lanjuti yang bertujuan untuk memperbaiki persepsi 

pelanggan atas perbaikan tingkat pelayanan.  Tindak lanjut (dalam konteks survei 

kepuasan pelanggan) menurut  Hesselbein et al. (1996) adalah sebagai laporan 

kemajuan (progress report) yang merupakan perangkat dalam mengidentifikasi 

kemajuan yang telah dibuat dan meminta saran untuk perbaikan lebih lanjut.  Oleh 

karena itu penelitian ini mencoba mengetahui tindak lanjut hasil evaluasi 

kepuasan pelanggan yang diterapkan LPPOM MUI.  Tindak lanjut tersebut 

dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dampak terhadap kebutuhan perbaikan 

tingkat pelayanan berdasarkan re-evaluasi dari kelompok pelanggan untuk 

memastikan apakah pelaksanaan tindak lanjut tersebut sudah memenuhi persepsi 

tingkat pelayanan yang diharapkan.  Jika kelompok pelanggan tersebut menilai 

pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kepuasan belum  memenuhi ekspektasi 

dan sasaran mutu yang ditetapkan  manajemen LPPOM MUI, maka di dalam 

penelitian  ini akan diajukan rekomendasi perbaikan.    

  

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan keterangan di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian 

untuk tesis ini adalah sebagai berikut : 

1. Apa tindak lanjut hasil evaluasi kepuasan pelanggan yang dilakukan 

LPPOM MUI? 

2. Bagaimana dampak tindak lanjut evaluasi kepuasan pelanggan yang 

dilakukan oleh LPPOM MUI dalam menjawab kebutuhan perbaikan 

tingkat kualitas pelayanan yang diharapkan kelompok pelanggan? 

3. Apa rekomendasi perbaikan bagi LPPOM MUI jika tindak lanjut yang 

diberikan belum memenuhi harapan kelompok pelanggan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

1. Mengetahui tindak lanjut hasil evaluasi kepuasan pelanggan LPPOM MUI  

2. Mengevaluasi dampak tindak lanjut evaluasi kepuasan pelanggan yang 

dilakukan oleh LPPOM MUI dalam menjawab kebutuhan perbaikan 

tingkat kualitas pelayanan yang diharapkan kelompok pelanggan.  

3. Memberikan rekomendasi perbaikan jika tindak lanjut yang dilakukan oleh 

LPPOM MUI belum memenuhi harapan kelompok pelanggan.   

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada LPPOM MUI 

dalam membangun suatu sistem hubungan antara pelanggan dengan LPPOM MUI 
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serta mengembangkan strategi perbaikan berkelanjutan sehingga selalu dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan sertifikasi halal. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada tindak lanjut evaluasi 

kepuasan LPPOM MUI dan re-evaluasi kelompok pelanggan perusahaan 

bersertifikat halal yang berlokasi di dalam negeri atas tindak lanjut tersebut. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Aplikasi CEROL SS-23000 dan Proses Bisnis Sertifikasi Halal MUI 

 

Aplikasi CEROL SS-23000 merupakan program daring berbasiskan portal 

yang digunakan oleh LPPOM MUI dalam melakukan proses registrasi dan 

sertifikasi halal. Aplikasi ini mulai dipergunakan oleh LPPOM MUI sejak tahun 

2012. Tujuan penggunaan aplikasi ini adalah peningkatan pelayanan proses 

sertifikasi halal secara cepat, transparan, real time, dan efisien.  Secara umum, 

CEROL SS-23000 terdiri dari berbagai menu yang masing-masing dipakai oleh 

penanggung jawab proses.  Pengguna utama (aktor) aplikasi ini adalah pelanggan, 

bidang auditing, bidang sistem jaminan halal, auditor, bidang keuangan, sub-

bidang admin Fatwa, dan sub-bidang admin pencetakan sertifikat halal (LPPOM 

MUI 2017).  Semua proses sertifikasi halal dilakukan dengan menggunakan 

CEROL SS-23000 sehingga pelayanan diluarkan sistem ini tidak akan diproses.  

Pada setiap tahapan proses, antara pelanggan dan salah satu bidang 

penanggungjawab proses akan saling berinteraksi untuk menuntaskan tahapan 

proses.   Proses bisnis sertifikasi halal MUI digambarkan pada Gambar 1.  




