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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Beberapa dekade dalam masa pergantian abad saat ini terjadi banyak 

perubahan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan 

yang cukup besar pengaruhnya antara lain adanya globalisasi yang dapat 

dikatakan sebagai suatu proses pembentukan tata dunia baru (new world order) 

yang membutuhkan saling penyesuaian dan juga berdampak pada terciptanya 

iklim yang semakin kompetitif dalam berbagai bidang. 

Adanya era globalisasi yang terjadi saat ini juga menciptakan dinamika 

perubahan pada pendidikan tinggi di Indonesia. Globalisasi menuntut perguruan 

tinggi berperan penting dan strategis dalam menjawab permasalahan dan tuntutan 

yang timbul di masyarakat. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk dapat 

menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, tetapi juga 

perguruan tinggi dituntut untuk memiliki karakter pembaharu, berbudaya 

intelektual, serta memiliki ide dan gagasan baru dalam mencari solusi untuk 

menyikapi suatu permasalahan. Oleh karena itu, peranan besar yang dimiliki 

Perguruan Tinggi dalam menghasilkan SDM yang kompetitif mengharuskan 

organisasi ini terus menyesuaikan diri dengan tuntutan internal maupun eksternal 

ditengah-tengah arus globalisasi.   

Desakan transformasi pengelolaan perguruan tinggi tidak hanya akibat 

oleh era globalisasi saja. Desakan transformasi perguruan tinggi juga disebabkan 

adanya beberapa faktor yang menuntut pengelolaan perguruan tinggi sesuai 

dengan kebutuhan dinamika jaman yang kini berkembang pesat seperti perubahan 

demografi, meningkatnya harapan sosial masyarakat, pesatnya teknologi 
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informasi dan komunikasi, peraturan-peraturan pendidikan dan transformasi 

pengelolaan perguruan tinggi. 

Dalam dua dekade terakhir, perguruan tinggi yang menyelenggarakan 

program manajemen dan bisnis semakin meningkat di seluruh dunia. Globalisasi 

dan tuntutan pasar saat ini telah menjadi tantangan dan peluang bagi setiap 

pengelola perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program 

manajemen dan bisnis telah menjadi salah satu pusat pendidikan yang cukup 

penting, mengingat kebutuhan pasar terhadap lulusan bidang manajemen dan 

bisnis akhir-akhir ini semakin dinamis, seiring dengan permintaan perusahaan-

perusahaan nasional maupun multinasional terhadap tenaga kerja yang 

berkompeten di bidang manajemen dan bisnis.  

Sebagian perguruan tinggi baik yang ada di dunia maupun di Indonesia 

menggunakan istilah sekolah bisnis bagi yang menyelenggarakan program 

manajemen dan bisnis khususnya Program Magister Manajemen (Master in 

Business Administration/MBA). Sekolah bisnis merupakan lembaga pendidikan 

yang senantiasa mencari dan menyesuaikan diri dengan apa yang dibutuhkan 

dunia bisnis. Sekolah bisnis merupakan salah satu program pendidikan 

profesional, tetapi tetap mengacu pada aturan akademis yang relevan untuk 

diterapkan berdasarkan realitas di lingkungan kerja nyata. Sebagai program 

pendidikan profesional, sekolah bisnis dapat diselenggarakan oleh universitas, 

institut maupun sekolah tinggi, baik negeri maupun swasta. 

Pertumbuhan sekolah bisnis yang ditawarkan oleh beberapa universitas di 

dunia juga semakin pesat. Berdasarkan Webometrics sebagai salah satu Lembaga 

pemeringkat sekolah bisnis saat ini tercatat lebih dari 1.500 sekolah bisnis yang 
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ada di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan sekolah bisnis 

merupakan strategi yang digunakan dalam rangka menangkap peluang pasar 

sekaligus menghasilkan lulusan yang mampu menjalankan bisnis dengan handal 

dan mampu terserap dengan baik pada dunia kerja. Seiring dengan perkembangan 

dunia, pembentukan sekolah bisnis di Indonesia juga mengalami tren yang 

semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan berdirinya sekolah-sekolah bisnis 

negeri maupun swasta baik yang berdiri sendiri maupun berada di bawah naungan 

universitas yang sudah ada, misalnya Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB, 

Prasetya Mulya Business School, IPMI Business School dan beberapa sekolah-

sekolah bisnis yang ada di bawah universitas, baik setara dengan tingkat fakultas 

maupun departemen. 

Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri  

(PTN) di Indonesia telah terbukti berhasil menyelenggarakan program 

pascasarjana dalam bidang manajemen dan bisnis. Diawali dengan terbentuknya  

Program Magister Manajemen Agribisnis IPB (MMA-IPB) pada tahun 

1991/1992. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, IPB telah membuktikan 

kemampuannya dalam membangun dan mengembangkan Program Studi MMA-

IPB menjadi salah satu Program Magister Manajemen terbaik di Indonesia. 

MMA-IPB mampu membuktikan dirinya sebagai lembaga pendidikan tinggi 

manajemen yang berprestasi.  

Dalam pengembangannya, sesuai dengan visi IPB serta dorongan 

permintaan pasar kerja, maka sejak tanggal 9 April 2005 MMA-IPB berubah 

sebutan dan status menjadi Program Studi Manajemen dan Bisnis IPB (MB-IPB) 

berdasarkan Surat Keputusan Rektor IPB No.029/K13/OT/2005. Hal ini 
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merupakan elevasi dari MMA-IPB untuk lebih berperan serta dalam 

perkembangan pendidikan manajemen dan bisnis di Indonesia. Disamping itu 

perubahan status MMA-IPB menjadi MB-IPB, selain menawarkan program 

Magister Manajemen, MB-IPB juga menawarkan program Doktor Manajemen 

Bisnis, yang dimulai pada bulan April 2006.  

 

Sumber : Kompilasi Laporan Tahunan MB-IPB 2001-2010  

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Mahasiswa MB-IPB tahun 2001-2010 

  Pada Gambar 1 ditunjukkan bahwa perkembangan jumlah mahasiswa MB-

IPB berfluktuasi selama sepuluh tahun terakhir. Untuk program magister (S2) 

rata-rata jumlah mahasiswa sebesar 192 orang per tahun sedangkan untuk 

program doktor (S3) rata-rata jumlah mahasiswa sebanyak 35 orang per tahun. 

Rata-rata jumlah mahasiswa masing-masing program tersebut sudah mendekati 

dari kapasitas daya tampung dari MB-IPB. Hal ini menunjukkan bahwa 

permintaan terhadap program S2 dan S3 MB-IPB masih sangat besar dan dapat 

terus ditingkatkan.  
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  Untuk melihat peran perguruan tinggi dalam tingkat dunia khususnya 

menghadapi tantangan publisitas dan keterbukaan dunia, saat ini telah banyak 

berkembang lembaga yang melakukan pemeringkatan perguruan tinggi yang 

mengkomparasikan antar perguruan tinggi tidak saja se Indonesia tetapi seluruh 

dunia. Salah satu lembaga yang terkenal untuk pemeringkatan perguruan tinggi 

adalah Webometrics Ranking. Webometrics adalah lembaga yang berafiliasi 

dengan Dewan Riset Nasional Spanyol. Badan ini mempublikasikan rangking 

universitas setiap enam bulan sekali (bulan Januari dan Juli). Pemeringkatan 

Webometric didasarkan empat komponen dilihat yaitu Visibility, Size, Rich Files 

dan Scholar yang dilihat dari situs dari masing-masing perguruan tinggi.  

  Hasil publikasi Webometrics Bulan Juli 2011, MB-IPB menempati 

peringkat 2 di Indonesia dan peringkat 10 untuk tingkat Asia Tenggara untuk 

kategori sekolah bisnis (Tabel 1). Peringkat tersebut menunjukkan bahwa 

berdasarkan indikator yang ditetapkan Webometrics, MB-IPB memiliki posisi dan 

dan tingkat popularitas yang baik pada tingkat nasional, regional maupun 

internasional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mempertahankan 

dan terus meningkatkan kinerja dari MB-IPB.  Namun demikian disadari bahwa 

dalam menghadapi tantangan dan persaingan, MB-IPB perlu melakukan 

terobosan-terobosan baru agar dapat berperan secara efektif dan proaktif dalam 

menjawab kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persoalan sosio-

ekonomi masyarakat. 
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Tabel 1. Peringkat Sekolah Bisnis Di Indonesia, Asia Tenggara, Asia dan Dunia 
Tahun 2011 Menurut Webometrics 

Universitas 
Peringkat 

Indonesia Asia 
Tenggara Asia Dunia 

Sekolah Bisnis dan Manajemen, 
Institut Teknologi Bandung 

1 3 27 177 

Program Pascasarjana 
Manajemen dan Bisnis, Institut 
Pertanian Bogor 

2 10 56 347 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Malangkucecwara  

3 15 83 461 

Magister Manajemen Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis, 
Universitas gajah Mada 

4 20 102 564 

Prasetya Mulya Business School  5 22 104 573 

Institut Manajemen Telkom  6 27 119 632 

Institut Manajemen PPM  7 28 121 644 
STEKPI School of Business and 
Management  

8 33 145 739 

Trisakti School of Management  9 36 165 824 
Sekolah Tinggi Manajemen 
Asuransi Trisakti 

10 55 217 1082 

IPMI Business School  11 57 220 1109 
Istitut Teknologi dan Bisnis 
Kalbe 

12 62 233 1204 

STEI Yogyakarta  13 66 241 1271 

Sumber: http://business-schools.webometrics.info/top1000_mba.asp 

   Terlepas dari baiknya kinerja MB-IPB saat ini, sudah seharusnya MB-IPB 

selalu mengevaluasi diri untuk meningkatkan kinerjanya. Peningkatan dan 

perbaikan kinerja merupakan hal yang esensial harus dilakukan oleh perguruan 

tinggi yang ingin tetap unggul dan bersaing baik di tingkat nasional maupun 

global. Agar dihasilkan peningkatan kinerja sesuai dengan yang diharapkan, 

diperlukan ukuran-ukuran kinerja yang tepat dan dapat dikontrol oleh pihak 

manajemen dan  diterima oleh pengguna sesuai dengan bidang ilmunya. 

Pengukuran kinerja diperlukan bagi perguruan tinggi, karena hasil tersebut 

berguna sebagai landasan untuk melakukan perencanaan. Disamping itu 
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organisasi menjadi lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang maupun 

tantangan yang dihadapinya serta melihat faktor kritis yang memerlukan 

penanggulangan dengan segera.  

1.2. Perumusan Masalah 

Di Indonesia, sekolah bisnis banyak dilaksanakan sebagai program studi 

Magister Manajemen oleh berbagai lembaga Perguruan Tinggi. Dalam 

pelaksanaannya, konsep sekolah bisnis (program MM) di Indonesia diadopsi dari 

program MBA yang dilaksanakan di berbagai Perguruan Tinggi di luar negeri. Di 

luar negeri, program MBA dilatarbelakangi oleh keinginan pelaku bisnis, 

pengusaha maupun para CEO untuk memperdalam pengetahuan dan keahlian 

sesuai dengan bidang bisnis yang ditekuninya. Dengan demikian, mahasiswa yang 

mengikuti program MBA tidak lain adalah para pelaku bisnis, pengusaha dan 

CEO, sehingga lulusan sekolah bisnis merupakan para pemimpin yang mampu 

berkiprah di dunia bisnis.  

Dalam perkembangan, seiring dengan meningkatnya permintaan 

perusahaan terhadap lulusan MBA, maka mahasiswa program MBA tidak hanya 

dibatasi oleh para pelaku bisnis, pengusaha maupun para CEO. Oleh karena itu, 

berbagai lembaga pendidikan program MBA mulai membuka kelas khusus fresh 

graduate dengan desain kurikulum yang ditujukan untuk mahasiswa tanpa 

pengalaman maupun dengan sedikit pengalaman kerja di bidang manajerial 

sebuah perusahaan. Selanjutnya seiring dengan perkembangan keilmuan termasuk 

disiplin ilmu di bidang manajemen dan bisnis, para penyelenggara program MBA 

secara kontinu melakukan inovasi kurikulum diantaranya dengan membuka 
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program DBA (Doctor of Business Administration), yaitu program Doktor 

profesional di bidang manajemen agribisnis (www.cogsci.princeton.edu, 2011). 

Disadari saat ini terdapat kesan sekolah bisnis yang berkembang di 

Indonesia cenderung masih kepada peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

dengan orientasi sains (more scientific), muatan-muatan bisnis yang seharusnya 

besar pada sekolah bisnis masih sangat sedikit. Oleh karena itu, kualitas sekolah 

bisnis perlu senantiasa ditingkatkan. Sekolah bisnis merupakan salah satu program 

pendidikan pascasarjana profesional, tetapi tetap mengacu pada rambu-rambu 

akademis yang relevan untuk diterapkan berdasarkan realitas di lingkungan kerja 

nyata.  

Berkaitan dengan mutu pendidikan, selama ini regulasi aktivitas perguruan 

tinggi termasuk sekolah bisnis oleh Pemerintah diakreditasi melalui evaluasi oleh 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) antara lain terhadap 

elemen-elemen organisasi; kemahasiswaan dan lulusan; sumberdaya manusia; 

kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik; pembiayaan, prasarana, sarana 

dan sistem informasi; dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan 

kerjasama (BAN, 2010). Evaluasi elemen-elemen tersebut sangat menentukan 

nilai dan peringkat akreditasi lembaga pendidikan penyelenggara perguruan tinggi 

yang bersangkutan. Hasil akreditasi BAN sering digunakan sebagai alat promosi 

dalam persaingan memperebutkan calon mahasiswa antar lembaga pendidikan. 

Hasil akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

pada periode 2000-2005, Program Studi MMA-IPB terakreditasi dengan peringkat 

akreditasi UNGGUL (baik sekali). Selanjutnya setelah perubahan nama MMA-

IPB menjadi MB-IPB, hasil akreditasi BAN-PT pada periode 2005-2010, MB-IPB 
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pun kembali mendapatkan peringkat dengan nilai A (Baik Sekali). Hasil kedua 

periode akreditasi BAN-PT tersebut menunjukkan bahwa kinerja MB-IPB masih 

tergolong sangat baik yaitu sesuai dengan standar-standar yang ditentukan oleh 

BAN-PT.   

Disadari bahwa ukuran-ukuran keberhasilan suatu perguruan tinggi 

menyelenggarakan program tidak cukup hanya menggunakan hasil akreditasi 

BAN-PT, kondisi saat ini telah berubah seiring dengan munculnya globalisasi 

pasar yang memacu persaingan terbuka antar lembaga pendidikan manajemen dan 

bisnis. Dampak globalisasi sudah mulai terlihat dengan meningkatnya persaingan 

di semua lini organisasi dan kelembagaan, diantaranya organisasi pelayanan 

publik, termasuk berbagai Perguruan Tinggi penyelenggara  program manajemen 

dan bisnis, dalam upaya mempertahankan eksistensi serta mengembangkan 

organisasinya untuk meraih keunggulan bersaing.  

Para pelaku persaingan tidak hanya didominasi oleh Perguruan Tinggi di 

Indonesia, tetapi juga Perguruan Tinggi asing seperti Singapura, Australia, 

Inggris, Jerman, Swiss, dan Amerika Serikat, untuk memperebutkan pangsa pasar 

domestik. Perguruan Tinggi tersebut menawarkan berbagai program pendidikan 

dengan kurikulum dan fasilitas yang menarik, bermutu, dan sesuai dengan 

kebutuhan pasar. Dengan demikian, lembaga pendidikan manjemen dan bisnis 

tidak cukup sekedar mengandalkan nilai hasil akreditasi BAN-PT, silabus, isi 

materi program, fasilitas kampus dan harga semata untuk menghadapi kondisi 

persaingan yang semakin tajam. Hal yang lebih penting adalah penyelenggara 

program manajemen dan bisnis merencanakan dan melaksanakan visi, misi dan 

strategi perusahaan secara sistematis dan membuat tolok ukur kinerja yang 
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komprehensif. Visi, misi dan strategi organisasi harus dapat diterjemahkan ke 

dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi 

pengukuran dan sistem manajemen strategis. 

Menghadapi persaingan yang semakin tinggi, maka MB-IPB harus lebih 

meningkatkan kinerjanya secara komprehensif. MB-IPB perlu mempersiapkan 

diri dengan memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemennya di setiap 

bidang dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang dimiliki. 

Walaupun hasil akreditasi BAN-PT, MB-IPB termasuk ke dalam program studi 

dengan kriteria baik sekali, akan tetapi saat ini MB-IPB belum memiliki 

pengukuran terhadap kontribusi dari suatu kinerja terhadap keberhasilan 

pencapaian visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja digunakan untuk 

mengetahui kapabilitas suatu organisasi agar dapat berhasil dan tumbuh dalam 

persaingan bisnis. 

Dalam melakukan perencanaan strategi yang sistematis dan membuat 

tolok ukur kinerja yang komprehensif, MB-IPB memerlukan suatu alat yang tepat 

yang mampu mengkomunikasikan rencana-rencana strategis tersebut kepada 

semua anggota organisasi. Salah satu alat tersebut adalah metode Balanced 

Scorecard. Balanced Scorecard merupakan salah satu solusi yang baik untuk 

mengukur kinerja, karena Balanced Scorecard mempunyai keistimewaan dalam 

hal analisa pengukurannya yang komprehensif, yaitu mempertimbangkan kinerja 

pada perspektif keuangan dan perspektif non keuangan yang mencakup perspektif 

pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran. Pada konsepnya, “Balanced Scorecard dikembangkan sebagai 
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sistem pengukuran kinerja yang memungkinkan eksekutif memandang perusahaan 

dari berbagai perspektif secara simultan” (Kaplan dan Norton, 1996).  

Balanced Scorecard sebagai sistem manajemen strategik yang 

menterjemahkan visi, misi dan strategi ke dalam seperangkat tolok ukur yang 

menyeluruh yang memberikan kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem 

manajemen strategik. Jika hal tersebut dihubungkan dengan model manajemen 

strategik maka konsep Balanced Scorecard merupakan sistem manajemen 

strategik yang berada pada area perencanaan strategi (Kurniawan, 2006). 

Balanced Scorecard telah banyak digunakan oleh berbagai perguruan tinggi besar 

di dunia sebagai alat pengukuran kinerja. Beberapa diantaranya Universitas 

California Barkeley, USA; Universitas California San Diego, USA; Universitas 

Cornell, USA; Universitas Tennessee, USA; Universitas Ottawa, Cannada; Bond 

University, Australia; RMIT Australia; Universitas California State; USA; 

Universitas Central Florida, USA, Universitas Fairfield, USA; Universitas Akron, 

USA; dan Universitas York (Indrajit dan Djokopranoto, 2006) 

Dalam pengukuran kinerja dengan menggunakan model Balanced 

Scorecard, setiap sasaran strategis saling berkaitan dengan membentuk hubungan 

sebab akibat. Jadi diantara sasaran strategis bisa terjadi membentuk suatu 

hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya (dependensi), dimana 

satu sasaran strategis dapat menimbulkan umpan balik untuk sasaran strategis 

lainnya (Scheniederman, 1999). Oleh karena itu di dalam melakukan pembobotan  

untuk masing-masing sasaran strategis, diperlukan sebuah konsep yang dapat 

mengakomodasikan keterkaitan tersebut. Dalam hal ini, digunakan konsep 

Analytic Network Process (ANP) yang dikembangkan Saaty (2001) untuk proses 
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pembobotannya, dimana konsep ANP dapat mengakomodasikan hubungan 

keterkaitan dan umpan balik antar elemen. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka di dalam merancang kinerja MB-

IPB dengan pendekatan Balanced Scorecard dapat dirumuskan suatu 

permasalahan antara lain:  

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi sasaran strategik dalam rancangan 

kinerja MB-IPB dengan menggunakan metode Balanced Scorecard? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi KPI dalam rancangan kinerja MB-IPB 

dengan menggunakan metode Balanced Scorecard? 

3. Bagaimana target dan inisiatif strategik untuk mencapai sasaran strategik 

MB-IPB dengan menggunakan pendekatan empat perspektif yang terdapat 

pada Balanced Scorecard? 

4. Bagaimana prioritas empat perspektif dan sasaran strategis Balanced 

Scorecard dengan menggunakan metode Analytic Network Process? 

5. Bagaimana bentuk peta strategi MB-IPB terhadap empat perspektif yang 

terdapat pada Balanced Scorecard? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menganalisis sasaran strategik dalam pengukuran kinerja dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard pada MB-IPB. 

b. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi KPI dalam pengukuran kinerja 

dengan menggunakan metode Balanced Scorecard pada MB-IPB. 
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c. Menetapkan target dan inisiatif strategik untuk mencapai sasaran strategik 

MB-IPB dengan menggunakan pendekatan empat perspektif yang terdapat 

pada Balanced Scorecard. 

d. Menentukan prioritas perspektif dan sasaran strategis Balanced Scorecard 

dengan menggunakan metode Analytic Network Process. 

e. Menyusun peta strategi MB-IPB dengan mengidentifikasi sasaran strategik 

pada setiap perspektif Balanced Scorecard. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi MB-IPB 

sebagai berikut : 

a. Bagi Manajemen MB-IPB mendapatkan masukan mengenai strategi dalam 

menghadapi isu strategik serta menuntun manajemen dan anggota organisasi 

dalam menerjemahkan visi, misi, dan tujuan strategik organisasi ke dalam 

tindakan-tindakan yang terukur dan terencana dengan baik dalam bentuk 

sistem manajemen strategik berbasis Balanced Scorecard. 

b. Memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh personil karyawan MB-

IPB mengenai alat untuk mengukur kinerja organisasi yang lengkap dan 

komprehensif, mencakup empat perspektif dalam Balanced Scorecard yaitu 

perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal serta 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

c. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat memberi wawasan baru mengenai 

perancangan Balanced Scorecard organisasi publik. 
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di MB-IPB dengan melibatkan pihak internal 

manajemen dan pihak eksternal terkait. Penelitian dibatasi pada analisis 

perancangan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard dan 

penyusunan peta strategi untuk MB-IPB. Pada penelitian ini pembobotan 

dilakukan hanya pada sasaran strategis tidak sampai pada KPI. Tahapan Balanced 

Scorecard berikutnya, seperti penyusunan anggaran, implementasi serta 

pemantauan diserahkan pada pihak MB-IPB.  
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