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ABSTRAK 

          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) analisis kebutuhan 

pengukuran kinerja organisasi menggunakan Balanced Scorecard  di Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (FT UNY), (2) rancangan model Balanced 
Scorecard  untuk pengukuran kinerja organisasi di FT UNY, (3) kinerja FT UNY 

berdasarkan model Balanced Scorecard dilihat dari tingkat kepuasan mahasiswa 
dalam layanan akademik. 

    Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 

pengembangan (research and development). Penelitian ini dilakukan di FT UNY 
yang dilaksanakan mulai Desember 2014 sampai Februari 2015. Sumber data 

penelitian ini sebanyak 180 responden yang merupakan mahasiswa aktif 
semester 4 ke atas pada tahun 2014 yang tersebar di 6 jurusan di FT UNY yang 
masing-masing jurusan diwakili 30 mahasiswa. Validitas konstruk instrumen 

penelitian dengan expert judgements dan validitas instrumen angket dilakukan 
dengan analisis butir Corrected Item-Total Correlation. Uji reliabilitas 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. Teknik pengumpulan data pada penelitian 
ini menggunakan angket, wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis 
data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan 

menafsirkan hasil pengukuran menggunakan kategori. Kategorisasi hasil 
pengukuran menggunakan distribusi normal baik ideal maupun empiris. 

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan analisis kebutuhan, 
diperlukannya sistem pengukuran kinerja yang handal, komprehensif, koheren, 
terukur, dan berimbang di FT UNY, seperti pengukuran kinerja menggunakan 

model Balanced Scorecard yang perancangannya disesuaikan dengan visi, misi 
dan karakteristik di FT UNY, (2) tahapan desain rancangan kerangka kerja model 
Balanced Scorecard  meliputi: penyelarasan strategik, pengelompokan strategik, 

penjaringan strategik, dan kartu penilaian, dengan hasil akhir berupa peta 
strategik FT UNY dan kartu penilaian FT UNY, (3) kinerja FT UNY berdasarkan 

model Balanced Scorecard dilihat dari tingkat kepuasan mahasiswa dalam 
layanan akademik, dan berdasarkan penilaian mahasiswa FT UNY baik tiap 
jurusan maupun seluruh jurusan menunjukkan sebagian besar mahasiswa telah 

memberikan respon positif terhadap layanan akademik di FT UNY dengan 
memilih kategori baik pada tiap dimensi mutu pelayanan, hal ini membuktikan 

bahwa kinerja FT UNY berdasarkan perspektif Balanced Scorecard dilihat dari 
layanan akademik sudah baik. 
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