
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Jumlah produk yang memperoleh sertifikat halal di Indonesia dalam kurun 

waktu tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Sosialisasi dan Promosi Halal 

LPPOM MUI pusat, pada tahun 2008, jumlah produk yang mendapatkan sertifikat 

halal sebanyak 10.242 produk. Kemudian pa

mendapatkan sertifikat halal meningkat menjadi 10.550 produk. Pada tahun 2010, 

jumlah produk yang mendapatkan sertifikat halal meningkat lebih dari 100% 

menjadi 27.121 produk. Diperkirakan jumlah produk yang mendapat serti

halal hingga akhir tahun 2011 terus meningkat. Grafik pertumbuhan sertifikasi 

halal dapat dilihat pada Gambar 1.
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Jumlah produk yang memperoleh sertifikat halal di Indonesia dalam kurun 

tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Sosialisasi dan Promosi Halal 

LPPOM MUI pusat, pada tahun 2008, jumlah produk yang mendapatkan sertifikat 

halal sebanyak 10.242 produk. Kemudian pada tahun 2009, jumlah produk yang 

mendapatkan sertifikat halal meningkat menjadi 10.550 produk. Pada tahun 2010, 

jumlah produk yang mendapatkan sertifikat halal meningkat lebih dari 100% 

menjadi 27.121 produk. Diperkirakan jumlah produk yang mendapat serti

halal hingga akhir tahun 2011 terus meningkat. Grafik pertumbuhan sertifikasi 

halal dapat dilihat pada Gambar 1. 

 Jumlah Produk yang Mendapatkan Sertifikat Halal

Apabila data yang tertera pada Gambar 1 dibandingkan dengan jumlah 

produk yang saat ini tersebar di pasar dan teregistrasi oleh BPOM, data produk 

bersertifikat halal tersebut masih rendah. Berdasarkan data BPOM, jumlah produk 

teregistrasi sebanyak 113.515 produk, sedangkan yang telah me

2008 2009 2010

10242 10550

27121

Tahun

Jumlah produk yang memperoleh sertifikat halal di Indonesia dalam kurun 

tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Sosialisasi dan Promosi Halal 

LPPOM MUI pusat, pada tahun 2008, jumlah produk yang mendapatkan sertifikat 

da tahun 2009, jumlah produk yang 

mendapatkan sertifikat halal meningkat menjadi 10.550 produk. Pada tahun 2010, 

jumlah produk yang mendapatkan sertifikat halal meningkat lebih dari 100% 

menjadi 27.121 produk. Diperkirakan jumlah produk yang mendapat sertifikat 

halal hingga akhir tahun 2011 terus meningkat. Grafik pertumbuhan sertifikasi 

 

Jumlah Produk yang Mendapatkan Sertifikat Halal 

Gambar 1 dibandingkan dengan jumlah 

gistrasi oleh BPOM, data produk 

Berdasarkan data BPOM, jumlah produk 

teregistrasi sebanyak 113.515 produk, sedangkan yang telah memiliki Sertifikat 



2 
 

Halal MUI hanya 41.695 produk. Hal ini berarti hanya 27% produk yang beredar 

di Indonesia dan teregistrasi BPOM yang telah memiliki Sertifikat Halal MUI 

(Hakim, 2011). Menanggapi fenomena tersebut, Lembaga Pengkajian Pangan, 

Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai 

lembaga sertifikasi halal di Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan 

pelayanan prima kepada para produsen yang menghendaki sertikasi halal. Adanya 

pelayanan prima yang diberikan oleh LPPOM MUI kepada para produsen, 

diharapkan dapat meningkatkan jumlah produk yang mendapatkan sertifikat halal 

sehingga masyarakat dapat dijamin ketenteramannya dalam mengkonsumsi 

produk yang beredar di Indonesia. 

LPPOM MUI yang didirikan pada tahun 1989 ini merupakan organisasi 

non profit yang berada di bawah MUI. Untuk mewujudkan visi dan misinya, 

termasuk didalamnya adalah memberikan pelayanan prima kepada para produsen 

yang merupakan klien utamanya, LPPOM MUI memerlukan suatu perencanaan 

strategis yang baik. Dengan adanya perencanaan strategis dapat membantu 

LPPOM MUI untuk mencapai kinerja yang optimal dalam mewujudkan visi dan 

misi organisasi. Oleh karena itu, perlu dirumuskan suatu strategi yang diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja LPPOM MUI secara keseluruhan. 

Sebagus apapun strategi yang disusun akan menjadi kurang bernilai jika 

tidak didukung oleh eksekutor yang akan mengimplementasikan strategi tersebut. 

Dalam suatu organisasi, yang menjadi eksekutor dalam implementasi strategi 

adalah sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam organisasi tersebut. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa baik buruknya kinerja suatu organisasi sangat 

dipengaruhi oleh kinerja SDM atau karyawan yang ada dalam organisasi tersebut. 
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Begitu juga dengan LPPOM MUI dimana kinerjanya sangat dipengaruhi oleh 

kinerja karyawan yang dimilikinya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rao 

(1996) yang mengungkapkan bahwa kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi 

dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam organisasi 

tersebut. Hal ini karena sumber daya manusia merupakan sumberdaya yang 

digunakan untuk menggerakkan dan mensinergikan sumber daya lainnya untuk 

mencapai tujuan organisasi. Tanpa keberadaan sumber daya manusia, maka 

sumber daya lainnya yang bernilai tinggi menjadi kurang bermanfaat bagi 

organisasi tersebut. 

Begitu pentingnya kontribusi sumber daya manusia untuk menunjang 

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, menjadikan sumber daya 

manusia itu sebagai salah satu aspek terpenting yang perlu mendapat perhatian 

dan pengelolaan yang baik dari pihak manajemen. Salah satu organisasi yang kini 

mulai fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya adalah 

LPPOM MUI. Pada awal pendiriannya, LPPOM MUI  memfokuskan diri pada 

pencarian metode yang tepat untuk melakukan audit halal terhadap produk 

makanan, obat-obatan, dan kosmetika di Indonesia. Setelah menemukan metode 

sertifikasi halal yang tepat, kini LPPOM MUI mulai fokus pada penataan 

lembaganya dengan mulai membenahi diri melalui perbaikan manajemen 

organisasi di berbagai lini, salah satunya adalah di bidang manajemen sumber 

daya manusia.  

Untuk mengetahui apakah karyawan yang dimilikinya telah menunjukkan 

kinerja yang baik atau belum, LPPOM MUI melakukan penilaian kinerja 

karyawan (performance appraisal) secara berkala. Penilaian kinerja ini 
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diharapkan dapat memotivasi karyawan untuk melakukan tugas lebih baik dan 

juga menjadi titik acuan dalam melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap 

karyawan. Untuk menghasilkan output yang baik dari penilaian kinerja, maka 

input dan proses dari penilaian kinerja pun harus berkualitas.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Sumunar Jati (Wakil Direktur III 

LPPOM MUI) penilaian kinerja yang dilakukan di LPPOM MUI saat ini masih 

menggunakan indikator kinerja yang umum dan belum disusun secara rinci dan 

terukur. Sebagai gambaran, saat ini penilaian kinerja karyawan dilakukan dengan 

mengacu pada penilaian kinerja pada tingkat bidang/divisi yang ada di LPPOM 

MUI. Untuk mengetahui kinerja karyawannya, maka pihak manajemen LPPOM 

MUI akan melakukan evaluasi terhadap kinerja bidang/divisi yang ada. Hal ini 

dilakukan dengan cara melihat apakah bidang/divisi tersebut telah melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan benar atau tidak. Ir. Sumunar Jati lebih 

lanjut menjelaskan bahwa jika bidang/divisi menunjukkan kinerja yang baik dan 

sesuai dengan tupoksi, maka pihak manajemen akan menilai bahwa kinerja 

karyawan yang ada di bidang/divisi tersebut telah menunjukkan kinerja yang baik 

dan begitu pun sebaliknya.  

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam menilai kinerja karyawan 

secara individual, belum terlihat jelas tolok ukur yang digunakan, sehingga masih 

sulit untuk menilai kinerja karyawan yang sebenarnya. Penilaian kinerja karyawan 

yang didasarkan pada penilaian kinerja bidang/divisi pun dianggap belum mampu 

menggambarkan kinerja karyawan yang sesungguhnya. Hal ini karena hasil 

penilaian kinerja Bidang belum tentu menggambarkan kinerja karyawan. 

Bidang/divisi yang dinilai memiliki kinerja baik, belum tentu didukung oleh 
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kinerja karyawan yang baik secara keseluruhan. Bisa jadi sebagian karyawan 

memiliki kinerja yang tinggi, sebagian lainnya justru menunjukkan kinerja yang 

rendah. Namun, karena secara rata-rata menunjukkan kinerja yang baik, maka 

kinerja bidang pun dianggap baik. Hal tersebut dikhawatirkan memberikan 

dampak yang kurang baik bagi karyawan maupun bagi LPPOM MUI sendiri, 

karena berdampak pada hasil akhir penilaian kinerja karyawan yang tidak sesuai 

dengan kinerja yang dicapai karyawan. Padahal, sistem penilaian kinerja ini 

memegang peranan yang penting karena hasil penilaian kinerja tersebut dapat 

menentukan kesempatan promosi bagi karyawan, jumlah insentif yang akan 

diterima karyawan, dan lain sebagainya.  

Sistem penilaian kinerja yang baik harus dapat mengaitkan kinerja 

individual karyawan dengan pencapaian kinerja organisasi dan berdasarkan asas 

keadilan. Indikator kinerja yang disusun pun sebaiknya merujuk pada visi, misi, 

serta strategi yang dibuat oleh organisasi sehingga terdapat keselarasan antara 

kinerja karyawan dengan komponen strategik organisasi tersebut. Salah satu 

pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun indikator kinerja yang dapat 

mengaitkan antara kinerja karyawan dengan kinerja organisasi adalah metode 

Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Prof. Robert S. Kaplan dan Dr. 

David P. Norton dari Harvard Business School.  

Melalui Balanced Scorecard, indikator kinerja karyawan dibuat 

berdasarkan hasil penjabaran dari sasaran strategik pada tingkat organisasi yang 

dijabarkan ke dalam sasaran strategik bidang dan kemudian dijabarkan lagi ke 

dalam sasaran strategik karyawan. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan antara 

kinerja karyawan dengan kinerja organisasi karena indikator kinerja yang 
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digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja karyawan didasarkan pada 

pencapaian sasaran strategik organisasi dan bidang. 

Dalam perancangan indikator kinerja karyawan, tidak hanya sasaran 

strategik karyawan yang menjadi bahan pertimbangan, tetapi juga uraian kerja 

(job description) yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Dengan demikian, 

untuk merancang indikator kinerja (KPI) karyawan, sebelumnya perlu disusun 

rancangan KPI pada tingkat organisasi dan bidang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh LPPOM MUI untuk 

meningkatkan kinerjanya? 

2. Bagaimana persepsi/tanggapan karyawan terhadap penilaian kinerja yang 

diterapkan oleh LPPOM MUI saat ini? 

3. Bagaimana Key Performance Indicator (KPI) LPPOM MUI yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerjaorganisasi dan bidang melalui pendekatan 

Balanced Scorecard? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menyusun strategi yang dapat dilakukan oleh LPPOM MUI untuk 

meningkatkan kinerjanya. 
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2. Menganalisis persepsi/tanggapan karyawan terhadap penilaian kinerja yang 

diterapkan oleh LPPOM MUI saat ini. 

3. Menentukan Key Performance Indicator (KPI) melalui pendekatan Balanced 

Scorecard untuk mengukur kinerja organisasi dan bidang di LPPOM MUI.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, 

tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi LPPOM MUI dan pihak lainnya yang 

berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh, serta dapat meningkatkan 

kemampuan penulis dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan 

menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan tersebut sebagai perwujudan 

dari aplikasi ilmu yang telah diperoleh, khususnya mengenai sistem penilaian 

kinerja di suatu organisasi. 

2. Bagi LPPOM MUI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rumusan 

strategi dan rancangan penilaian kinerja yang dapat digunakan oleh LPPOM 

MUI.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terutama 

mengenai perumusan strategi dan perancangan penilaian kinerja dengan 

pendekatan Balanced Scorecard serta dapat dijadikan sebagai salah satu 

referensi untuk melakukan studi lebih lanjut. 
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1.5 Ruang Lingkup 
 

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup manajemen sumber daya manusia 

dengan pendekatan strategik. Rumusan strategi LPPOM MUI disusun dengan 

menggunakan position audit melalui analisis SWOT terhadap setiap Key Success 

Factor (KSF) LPPOM MUI. Hasil dari perumusan strategi ini digunakan sebagai 

dasar dalam penentuan Key Performance Indicator (KPI).  

Perancangan KPI dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard 

dalam penelitian ini mencakup KPI pada tingkat organisasi dan bidang. 

Perancangan KPI tidak mencakup KPI pada tingkat karyawan karena adanya 

keterbatasan waktu. Meskipun demikian, hasil dari perancangan KPI pada tingkat 

organisasi dan bidang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun KPI pada 

tingkat karyawan. Dalam penelitian ini, perancangan KPI pada tingkat organisasi 

didasarkan pada strategi organisasi yang telah dirumuskan ke dalam sasaran-

sasaran strategik organisasi. Dari sasaran strategik organisasi tersebut, kemudian 

dijabarkan lagi ke dalam sasaran-sasaran strategik pada tingkat Bidang untuk 

menyusun KPI bidang. Selanjutnya, sasaran strategik pada tingkat Bidang dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk menentukan KPI karyawan yang kemudian 

dikompilasi dengan uraian kerja (job description) yang dimiliki oleh masing-

masing karyawan. 

KPI yang disusun dalam penelitian ini hanya mencakup KPI lagging 

(hasil) untuk memudahkan LPPOM MUI dalam implementasi awal Balanced 

Scorecard. Dalam penelitian ini pun target dari masing-masing KPI tidak 

ditentukan dan diserahkan kepada LPPOM MUI. Jadi, setelah sasaran strategik 

dan KPI pada tingkat organisasi dan bidang telah ditentukan, langkah selanjutnya 
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adalah menentukan satuan dari target dan inisiatif strategik pada masing-masing 

sasaran strategik.  

LPPOM MUI sebagai objek penelitian dalam studi kasus ini, dibatasi pada 

LPPOM MUI pusat yang berkantor di Kampus IPB Baranangsiang (Bogor) dan 

Gedung MUI di Jakarta. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dan waktu yang 

dimiliki oleh peneliti dalam melakukan penelitian sehingga tidak memungkinkan 

untuk melakukan penelitian pada LPPOM MUI daerah yang tersebar di seluruh 

Indonesia. 
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