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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

perkembangan dunia pendidikan diharapkan mengikuti arah perkembangan 

yang ada. Sehingga,  mendorong organisasi yang bergelut dengan dunia 

pendidikan untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kemampuan 

pengelolaan yang handal, terpercaya dan akuntabilitas terhadap stakeholder 

yang membutuhkannya. Salah satu tantangan penting yang dihadapi dunia 

pendidikan adalah bagaimana mengelola sebuah mutu agar institusi tersebut 

di masa kini dan yang akan datang menjadi lebih baik, unggul dan mampu 

bersaing baik di kancah nasional maupun global (Sallis, 2011:21).  

          Pendidikan merupakan proses pertumbuhan potensi intelektual dan 

psikologis (Syaiful Sagala, 2011:15). Melalui pendidikan dapat diciptakan 

tenaga-tenaga kerja berkualitas yang mampu bekerja dan dapat menunjang 

pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara. Sebaliknya mutu pendidikan 

yang rendah akan mengakibatkan kualitas tenaga kerja juga rendah, dan 

sekaligus dapat mempengaruhi produktivitas kerja, dengan demikian akan 

mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. 

          Pembangunan akan terlaksana dengan lancar apabila salah satunya 

didukung oleh tenaga kerja yang bermutu. Dalam rangka menciptakan 

tenaga kerja yang bermutu dan meningkatkan kemampuan angkatan kerja, 

pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas untuk memberikan 

keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kerja, salah satunya adalah 

A. Latar Belakang Masalah 

           Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan global, 
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melalui pendidikan formal. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenjang 

pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar (SD, MI, SMP, MTs,), 

pendidikan menengah (SMA, MA, SMK MAK), dan pendidikan tinggi 

(Perguruan Tinggi) (UU Sisdiknas,  2003: Pasal 14-19).  

          Perguruan tinggi merupakan ujung tombak perubahan bangsa karena 

tingkatannya yang tertinggi dalam jenjang pendidikan formal berdasarkan UU 

RI Nomor 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas,  2003: Pasal 19). Oleh karena itu, 

perguruan tinggi harus diimbangi dengan suatu penjaminan mutu yang baik. 

Tujuan penjaminan mutu selain untuk memelihara dan meningkatkan mutu 

perguruan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk 

mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi, juga untuk memenuhi kebutuhan 

stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Hal 

tersebut dapat dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi yang 

bersangkutan, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang 

dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) perguruan tinggi atau 

lembaga lain secara eksternal, sehingga obyektivitas penilaian terhadap 

pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di suatu 

perguruan tinggi dapat diwujudkan. 

           Penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia saat ini memiliki 

tantangan yang relatif besar. Hal ini diperkuat dengan Data Statistik 

Pendidikan Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional yang 

menyebutkan jumlah perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan 

perkembangan cukup pesat terutama pada perguruan tinggi swasta.  Untuk 
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tahun 2007/08 perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri 

berjumlah 2.680 perguruan tinggi yang terdiri dari 82 perguruan tinggi negeri 

dan 2.598 perguruan tinggi swasta. Sedangkan pada tahun 2011/12 

meningkat pesat menjadi 3.170 perguruan tinggi yang terdiri dari 92 

perguruan tinggi negeri dan 3.078 perguruan tinggi swasta dalam kurun 

waktu 5 tahun. Persoalan yang dihadapi menyangkut persaingan antara 

perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, maupun dengan perguruan 

tinggi luar negeri/internasional (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012: 

7). Persaingan tersebut dapat dijadikan pendorong bagi pengelola sebuah 

perguruan tinggi untuk membangun kepercayaan (trust) masyarakat melalui 

peningkatan mutu di seluruh aspek. Perguruan tinggi  diarahkan untuk 

memenuhi aspek otonomi, transparansi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan 

peningkatan kualitas agar tetap dipercaya oleh masyarakat.  

          Salah satu cara perguruan tinggi untuk membangun kepercayaan 

kepada masyarakat yaitu dengan diterapkannya Sistem Manajemen Mutu 

(SMM) berstandar ISO 9001. ISO 9001 merupakan standar internasional yang 

mengatur tentang Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System). 

Oleh karena itu, penerapan SMM disebut sebagai “ISO 9001, QMS” 

(Setyawan, 2009:1). Penerapan SMM di perguruan tinggi pada prinsipnya 

ditujukan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi yang prioritasnya pada 

proses-proses bisnis yang paling berpengaruh terhadap terwujudnya mutu 

yang diinginkan. Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi merupakan 

langkah strategis dalam menciptakan perguruan tinggi yang berkualitas dan 

juga meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat. Dengan adanya 
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perguruan tinggi yang berkualitas, diharapkan dapat menjadi pilar 

pembangunan bagi suatu bangsa melalui pengembangan potensi individu.  

          Kunci persaingan di bidang pendidikan adalah kualitas total (total 

quality) meliputi: waktu lulusan, kualitas biaya, kualitas layanan, kualitas 

moral dan bentuk-bentuk kualitas lain yang diberikan kepada pelanggan yang 

pada akhirnya tercipta loyalitas, yang berdampak pada penciptaan “brand 

loyality” pada masyarakat (Fatmasari Sukesti, 2010:416). Untuk memberikan 

jaminan terhadap mutu dan kualitas total, perguruan tinggi perlu mengetahui 

dengan pasti apa yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Yang dimaksud 

pelanggan dalam penelitian ini adalah mahasiswa. Dalam menjamin mutu 

dan kualitas pendidikan di perguruan tinggi, diperlukan adanya perhatian 

yang cukup serius, baik oleh penyelenggara pendidikan, pemerintah maupun 

masyarakat. Konsentrasi mutu dan kualitas dalam sistem pendidikan nasional 

sekarang ini bukan hanya semata-mata tanggung jawab sekolah dan 

pemerintah, tetapi masyarakat juga turut andil dalam peningkatan mutu 

pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya hubungan yang baik dan 

sinergis antara penyelenggara pendidikan, pemerintah maupun masyarakat. 

Namun, dalam kenyataannya peran serta masyarakat khususnya orang tua 

mahasiswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Mereka pada 

umumnya hanya bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan itu 

sendiri.  

           Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan khususnya di perguruan tinggi memicu 

timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Pada Data Statistik 
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Pendidikan Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dalam 

Diagram Arus Siswa Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Tahun 

2011/2012 menunjukkan bahwa prosentase lulusan sekolah menengah yang 

melanjutkan ke perguruan tinggi lebih rendah daripada yang tidak 

melanjutkan. Yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya 48,41% 

sedangkan yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi mencapai 51,59% 

dan yang putus/keluar dari perguruan tinggi mencapai 10,49% (Pusat Data 

dan Statistik Pendidikan, 2012:5). Hal ini membuat tuntutan menjadi semakin 

tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh 

penyelenggara perguruan tinggi atas kepercayaan yang diamanatkan kepada 

mereka. Dengan kata lain, kinerja pendidikan khususnya perguruan tinggi kini 

lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan 

manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan dari perguruan tinggi tersebut. 

          Banyaknya komentar masyarakat tentang keberhasilan dan 

ketidakberhasilan instansi perguruan tinggi dalam menjalankan amanah yang 

diberikan kepadanya menunjukan harapan dan kepedulian publik yang harus 

direspons. Namun, antara harapan masyarakat terhadap kinerja instansi 

perguruan tinggi dengan apa yang dilakukan oleh para penyelenggara 

perguruan tinggi sering berbeda. Artinya, terjadi kesenjangan harapan yang 

bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara penyelenggara perguruan tinggi 

dengan para customers  dari masyarakat. 

      Keadaan seperti ini memicu peningkatan kebutuhan adanya suatu 

pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara pendidikan khususnya 

perguruan tinggi yang telah menerima amanat dari rakyat. Dalam suatu 
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penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kinerja merupakan hal yang 

esensial bagi perguruan tinggi yang ingin tetap unggul dan bersaing baik di 

kancah nasional maupun global (Bambang Trisno, dkk, 2009:1). Pengukuran 

kinerja diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi 

kinerjanya bisa maksimal dan sesuai dengan apa yang direncanakan pada visi 

serta selalu terpantau perkembangannya. Pengukuran kinerja sebagai salah 

satu faktor yang penting dalam suatu organisasi karena untuk menilai 

keberhasilan organisasi tersebut. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa 

besar kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu 

dibandingkan dengan yang telah direncanakan.  

          Dadang Dally (2010:46-48) menjelaskan yang intinya bahwa dalam 

era revolusi informasi yang sedang berlangsung dewasa ini, dunia pendidikan 

menghadapi perubahan lingkungan dengan karakteristik yang jauh berbeda 

dari sebelumnya. Sebaliknya, dalam era revolusi informasi keunggulan daya 

saing suatu wujud usaha sangat tergantung pada kemampuannya untuk 

memobilisasi dan mengeksploitasi sumber daya atau aset tak terwujud yang 

tidak mudah dijabarkan dalam dimensi keuangan. Dengan demikian, untuk 

meningkatkan mutu informasi dalam proses perumusan dan implementasi 

strategi, diperlukan sistem informasi multidimensional yang meliputi sistem 

informasi keuangan dan nonkeuangan, suatu sistem pengukuran 

komprehensif. 

          Berdasarkan penjelasan di atas, maka dikenal salah satu model 

pengukuran kinerja menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Menurut 

Achmad Sanusi dalam Dadang Dally (2010:viii), pemilihan Balanced 
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Scorecard sebagai model pengukurannya didasari pada konsep-konsep 

Balanced Scorecard atas nama Kaplan Norton yang memang unggul dan 

telah mengalami macam-macam gelombang dan terus berkembang. 

Moeheriono (2012:90-91) menambahkan bahwa acuan dasar Balanced 

Scorecard ialah teori-teori manajemen mutu dan manajemen strategik dan 

juga berfokus mengukur kinerja suatu organisasi dari perspektif keuangan 

maupun nonkeuangan yaitu: perspektif finansial, perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Konsep Balanced Scorecard ini pada dasarnya merupakan penerjemahan 

strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi dalam jangka 

panjang, yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan 

(Bambang Trisno, dkk, 2009:1).  Hasil pengukuran dan penilaian kinerja 

menggunakan metode Balanced Scorecard  dapat dijadikan materi pemetaan 

dalam membuat perencanaan strategik dan pengambilan keputusan pimpinan 

dan pengelola suatu institusi untuk mengembangkan institusi tersebut di 

masa yang akan datang sehingga menjadi lebih baik, unggul dan mampu 

bersaing baik di kancah nasional maupun global. 

          Pada awalnya penerapan Balanced Scorecard hanya di organisasi 

bisnis (perusahaan), akan tetapi pada perkembangannya Balanced Scorecard 

juga digunakan pada organisasi nirlaba (Mahmudi, 2013:133). Tentu saja 

perubahan-perubahan ini membutuhkan penyesuaian dari konsep asli 

Balanced Scorecard. Pada organisasi bisnis, finansial merupakan yang 

menjadi tujuan akhirnya. Sedangkan pada organisasi nirlaba yang menjadi 

tujuan akhirnya adalah kepuasan pelanggan. Balanced Scorecard yang 
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hendak diaplikasikan ke organisasi nirlaba harus disesuaikan dengan 

karakteristik organisasi nirlaba tersebut. 

          Pengimplementasian Balanced Scorecard  selain di dunia bisnis juga 

mulai merambah di dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi dan 

sudah mulai banyak direkomendasikan. Hal ini dibuktikan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Irsutami dan Chici Ramdhaniah (2011:1) yang 

menerangkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem 

pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard sangat 

memungkinkan untuk diimplementasikan di Politeknik Negeri Batam yang 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada 

masyarakat serta mampu mewujudkan akuntanbilitas pengelolaan dana yang 

dialokasikan.  

           Dalam penelitian yang lain, Bambang Trisno, dkk (2009:1) 

menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian ketiga perspektif non finansial 

Balanced Scorecard di JPTE FPTK UPI Bandung secara umum diketahui 

bahwa share value masing-masing perspektif memiliki nilai signifikan untuk 

kurun waktu satu semester 2008-2009 dan memberikan deskripsi kinerja 

JPTE FPTK UPI Bandung cukup baik dan dalam fase pengembangan JPTE 

secara strategik dalam perspektif di bidang pembelajaran dan pertumbuhan 

maupun terkait dengan kepentingan kedua perspektif lainnya adalah upaya 

peningkatan proses pelayanan mutu akademik dan pembelajaran. Selain itu, 

diperkuat dalam penelitiannya Hari Murti, dkk (2013:1) yang menyimpulkan 

bahwa penilaian terhadap kinerja perusahaan yang tidak hanya didasarkan 

pada kinerja keuangan saja dapat memberikan gambaran akan kemampuan 
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organisasi untuk dapat bertahan. Dengan penilaian tersebut dapat diperoleh 

gambaran tentang kemampuan dari masing-masing elemen dalam organisasi. 

          Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta 

melalui Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 merupakan momentum 

pergantian nama Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan menjadi 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (FT UNY) (FT UNY, 2014:10). 

Perubahan ini merupakan awal selain mencetak sarjana pendidikan juga ahli 

madya bidang teknologi dan vokasi yang siap bersaing dengan perguruan 

tinggi lain yang basic-nya non kependidikan. Hal ini membuat FT UNY harus 

lebih bekerja keras untuk meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat 

akan kehandalan dan kualitasnya selain mencetak sarjana pendidikan juga 

ahli madya bidang teknologi dan vokasi yang siap bersaing dengan perguruan 

tinggi lain yang basic-nya non kependidikan. 

          Berdasarkan penjelasan di atas, tuntutan untuk meningkatkan 

kepercayaan (trust) masyarakat terhadap FT UNY dan juga kehandalan atas 

pengukuran kinerja dengan model Balanced Scorecard, maka peneliti 

mengambil permasalahan tentang pengembangan Balanced Scorecard  untuk 

pengukuran kinerja organisasi berdasarkan tingkat kepuasan mahasiswa 

dalam layanan akademik di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 

Dengan adanya pengukuran kinerja dengan model Balanced Scorecard yang 

handal dan komprehensif di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

diharapkan hasilnya dapat mengatasi krisis kepercayaan masyarakat dan 

kesenjangan harapan (expectation gap) antara penyelenggara FT UNY 

dengan para customers dari masyarakat.   
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B. Identifikasi Masalah 

          Berdasarkan penjelasan di latar belakang masalah, dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Harapan masyarakat terhadap kinerja instansi perguruan tinggi dengan 

apa yang dilakukan oleh para penyelenggara perguruan tinggi sering 

berbeda. Artinya, terjadi kesenjangan harapan (expectation gap) yang 

bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara penyelenggara perguruan 

tinggi dengan para customers  dari masyarakat. 

2. Belum berjalannya pengukuran kinerja perguruan tinggi yang melakukan 

pengukuran kinerja yang handal untuk me-review kinerja perguruan 

tinggi sehingga kesenjangan harapan (expectation gap) antara 

penyelenggara perguruan tinggi dengan para customers dari masyarakat 

belum dapat teratasi. 

3. Belum berjalannya pengukuran kinerja perguruan tinggi yang 

menggunakan sistem pengukuran kinerja komprehensif, seperti Balanced 

Scorecard untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara 

berkelanjutan. 

C. Batasan Masalah 

          Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini agar lebih 

mengarahkan pembahasan terhadap permasalahan yang akan dikaji dan 

untuk membatasi masalah lain yang mungkin timbul saat melakukan 

penelitian adalah pada perancangan model Balanced Scorecard untuk 

pengukuran kinerja organisasi di Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta yang hasil akhirnya berupa Peta Strategik (Strategic Map) FT UNY 
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dan Kartu Penilaian FT UNY (FT UNY Scorecard) yang teruji efektif mengukur 

kinerja organisasi dan membantu mensukseskan penerapan strategi, 

kemudian implementasi pengukuran kinerja FT UNY dengan Balanced 

Scorecard dilihat dari tingkat kepuasan mahasiswa dalam layanan akademik 

berdasar lima dimensi kualitas layanan (servqual) yang dikemukakan oleh 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1994:202) yang telah teruji dalam 

mengukur kinerja kualitas layanan/jasa. Lima dimensi kualitas layanan itu 

yaitu: (1) tangibility (perwujudan), (2) responsiveness (daya tanggap), (3) 

reliability (kehandalan), (4) assurance (kepastian), dan (5) emphaty (empati). 

D. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

rumusan masalah  dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana analisis kebutuhan pengukuran kinerja organisasi 

menggunakan Balanced Scorecard di Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana rancangan model Balanced Scorecard  untuk pengukuran 

kinerja organisasi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta?  

3. Bagaimana kinerja Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

berdasarkan model Balanced Scorecard dilihat dari tingkat kepuasan 

mahasiswa dalam layanan akademik?  

 

 

 



12 
 

E. Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui analisis kebutuhan pengukuran kinerja organisasi 

menggunakan Balanced Scorecard di Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

2. Mengetahui rancangan model Balanced Scorecard  untuk pengukuran 

kinerja organisasi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. 

3. Mengetahui kinerja Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

berdasarkan model Balanced Scorecard dilihat dari tingkat kepuasan 

mahasiswa dalam layanan akademik. 

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

          Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah berupa model 

Balanced Scorecard yang hasil akhirnya berupa peta strategik (strategic map) 

dan kartu penilaian (scorecard) untuk pengukuran kinerja organisasi di 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Konsep Balanced Scorecard’ 

yang diterapkan dalam dunia pendidikan khususnya dalam penelitian ini 

adalah perguruan tinggi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

berfokus mengukur kinerja suatu organisasi dari empat perspektif yaitu: 

perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, 

dan perspektif pertumbuhan & pembelajaran. 

          Konsep Balanced Scorecard ini pada dasarnya sebagai penerjemahan 

strategi dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi dalam jangka 

panjang, yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Hasil 
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pengukuran dan penilaian kinerja menggunakan metode Balanced Scorecard  

dapat dijadikan materi pemetaan dalam membuat perencanaan strategik dan 

pengambilan keputusan pimpinan dan pengelola suatu institusi untuk 

mengembangkan institusi tersebut di masa yang akan datang sehingga 

menjadi lebih baik, unggul dan mampu bersaing baik di kancah nasional 

maupun global. 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan analisis kebutuhan untuk pengukuran kinerja organisasi 

menggunakan Balanced Scorecard di Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta.  

2. Memberikan rancangan model Balanced Scorecard  untuk pengukuran 

kinerja organisasi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja yang berkelanjutan. 

3. Me-review kinerja Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

berdasarkan model Balanced Scorecard dilihat dari tingkat kepuasan 

mahasiswa dalam layanan akademik. Hasil pengukuran dan penilaian 

kinerja dengan model Balanced Scorecard dapat dijadikan referensi 

materi pemetaan dalam membuat perencanaan strategik dan 

pengambilan keputusan pimpinan dan pengelola Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengembangkan institusi tersebut di 

masa yang akan datang sehingga menjadi lebih baik, unggul dan mampu 

bersaing baik di kancah nasional maupun global. 

 


