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1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Perguruan tinggi sebagai sebuah organisasi, ingin menghasilkan luaran yang 

berkualitas. Lulusan, hasil penelitian maupun kegiatan pengabdian pada 

masyarakat diharapkan mampu memberi sumbangan yang besar bagi bangsa 

Indonesia mengingat pendidikan merupakan salah satu modal bangsa agar dapat 

berkembang dan sejahtera. Visi pembangunan nasional yaitu 2025 Indonesia yang 

mandiri, maju, adil dan makmur dapat terwujud jika Indonesia mampu 

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (UUD 

perubahan ke IV pasal 31). 

Berdasarkan Human Development Index 2015 yang dikeluarkan United 

Nations Development Programme (UNDP), Indonesia berada pada urutan 110 

dari 188 negara. Peringkat Indonesia dibawah Singapura, Hongkong, Malaysia 

dan Thailand. Kualitas sumberdaya manusia yang kurang baik menjadi penyebab 

bangsa Indonesia belum memiliki GDP per kapita yang baik. Berdasarkan Tabel 1, 

GDP per kapita Indonesia lebih kecil jika dibandingkan dengan negara lain. 

Perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan riset menjadi salah satu modal utama 

sebuah bangsa untuk dapat berkembang dan maju. Pemeringkatan yang dilakukan 

oleh World Economic Forum (WEF) pada tahun 2016, khususnya pada pilar 5 

yaitu pendidikan tinggi dan pelatihan, Indonesia berada pada peringkat 63 dan 

pada QS World University Rankings tahun 2016 hanya dua perguruan tinggi 

Indonesia yang masuk 500 Top Universities yaitu Universitas Indonesia dan 

Institut Teknologi Bandung. 

 

Tabel 1Posisi beberapa negara di Asia Tenggara dalam beberapa pemeringkatan 

Negara WEFa 

Pilar 5 WEF 

pendidikan tinggi 
dan pelatihana 

GDP per 

kapita  

(ribu 
US$)a 

HDIb 

QS Top 

University 

Rankings 

2015c 

Singapura  2 1 52 11 12 

Hong Kong 9 14 42 12 27 

Malaysia  25 41 9 62 133 

Thailand  34 62 5 93 252 

Indonesia 41 63 3 110 325 

Sumber: a WEF 2016-2017; b UNDP 2015; c QS TopUniversities 2017 

 

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

adalah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan agar penyelenggaraan 

pendidikan berjalan sesuai harapan. Pemerintah menekankan pentingnya 

peningkatan mutu pendidikan dengan peningkatan anggaran pendidikan dan 

pengawasan mutu pendidikan termasuk pada pendidikan tinggi. Pemerintah 
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mempertegas pentingnya penjaminan mutu pendidikan dengan memasukkan 

bahasan penjaminan mutu dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi, mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Aturan-aturan tersebut 

menjadi pedoman bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk menjamin kualitas 

penyelenggaraan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dan menjamin 

kebersaingan PTN. 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi (Kemristekdikti) menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi (SPM Dikti) agar dapat memastikan bahwa pendidikan tinggi yang 

bermutu terlaksana dengan baik. SPM Dikti terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu 

Intern (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Ekstern (SPME). SPMI dilakukan 

sendiri oleh perguruan tinggi dengan ketentuan dan cara yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah sedangkan SPME dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi  (BAN-PT) dengan mengeluarkan nilai akreditasi program studi 

maupun perguruan tinggi. SPMI yang dilakukan dengan baik akan membantu 

perguruan tinggi memperoleh SPME yang baik pula. Menurut UU Nomor 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bentuk pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pendidikan adalah evaluasi pendidikan berupa pengendalian, 

penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap komponen pendidikan. 

Salah satu bentuk evaluasi pendidikan adalah akreditasi. Akreditasi dilakukan 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi 

(Kemenristekdikti 2015b). Sistem akreditasi dikembangkan dengan membentuk 

BAN-PT (UU Nomor 12 tahun 2012). 

Nilai akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT menjadi indikator utama 

yang digunakan masyarakat untuk menilai perguruan tinggi. Perguruan tinggi atau 

program studi yang memiliki nilai akreditasi yang baik, menjadi gambaran utama 

bahwa perguruan tinggi tersebut memiliki pengelolaan yang baik dan akan 

menghasilkan lulusan yang berkualitas baik. Adanya penilaian kinerja yang 

dilakukan oleh BAN-PT menjadi pemicu banyak perguruan tinggi untuk 

meningkatkan kinerja, menjadikan standar BAN-PT sebagai acuan dalam 

melakukan pengelolaan dan penjaminan mutu. Selain itu, tingkat pemahaman 

yang dimiliki masyarakat akan kualitas sebuah lembaga pendidikan yang semakin 

baik menjadi penyebab perguruan tinggi berlomba-lomba memberikan yang 

terbaik. Oleh sebab itu menjadi penting bagi setiap perguruan tinggi untuk 

memiliki nilai yang baik pada akreditasi BAN-PT termasuk bagi Universitas 

Tadulako. 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah 

organisasi karena dapat menilai keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja 

sebaiknya dilakukan secara komprehensif karena hasil dari pengukuran kinerja 

akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja yang 

baik, tidak hanya akan menilai keberhasilan organisasi akan tetapi dapat dijadikan 

acuan dalam menentukan sasaran periode berikutnya. Contohnya penggunaan 

balanced scorecard (BSC) dalam pengukuran kinerja. BSC tidak hanya 

memperlihatkan hasil kerja dalam suatu periode, tapi juga apakah hasil kerja 
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tersebut dapat mencapai sasaran atau tidak. Jika tidak mencapai sasaran, pihak 

manajemen dapat mempertimbangkan untuk menurunkan sasaran kalau dinilai 

sasaran terlalu tinggi atau pihak manajemen juga dapat menganalisis apakah ada 

proses bisnis yang bermasalah sehingga sasaran tidak terpenuhi. Namun jika 

sasaran terpenuhi, pihak manajemen dapat meningkatkan sasaran dan 

menganalisis seberapa besar sasaran akan dinaikkan. 

balanced scorecard (BSC) merupakan alat pengukuran kinerja yang 

diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton (1996) dengan tujuan memperbaiki kinerja 

organisasi yang pada awalnya hanya digunakan oleh organisasi bisnis. 

Penggunaan BSC di berbagai organisasi memungkinkan pemanfaatan yang lebih 

luas dan komprehensif. Niven (2008) mengembangkan BSC yang cocok 

digunakan oleh instansi pemerintahan dan organisasi nirlaba. Keberhasilan dan 

semakin luasnya penggunaan BSC di banyak organisasi sejalan dengan banyaknya 

penelitian mengenai konsep BSC. Penelitian banyak dilakukan pada organisasi 

bisnis, instansi pemerintah dan organisasi nirlaba termasuk perguruan tinggi. 

Banyaknya penelitian ini di dorong keinginan banyak pihak untuk memperbaiki 

kinerja organisasinya.   

BSC dalam pengukuran kinerja dapat memberikan gambaran yang lebih 

terstruktur dan menyeluruh dibandingkan dengan sistem tradisional yang masih 

banyak digunakan sampai saat ini (Rumintjap 2013). Menggunakan BSC dalam 

pelaporan kinerja memungkinkan perguruan tinggi dapat berfokus pada layanan 

pendidikan yang strategis dan menjadi kelebihannya, menyesuaikan dengan 

rencana aktivitas tahunan dan memberikan informasi terhadap perbaikan yang 

dibutuhkan perguruan tinggi (Tohidi et al. 2010). BSC juga dapat membantu 

dalam menterjemahkan visi dan misi ke dalam tujuan, tolok ukur, target dan 

inisiatif strategis (Hermawan 2008). Penetapan sasaran, program, indikator dan 

target pada Rencana Strategis UNTAD tahun 2015-2020 merupakan salah satu 

upaya UNTAD untuk meningkatkan kinerja sehingga penetapan indikator ini 

diupayakan jelas, mencakup keseluruhan UNTAD dan dapat membantu dalam 

pencapaian sasaran. Sasaran dalam sebuah periode yang ditentukan dengan tepat 

dan berkelanjutan akan memperbaiki kinerja organisasi. UNTAD harus 

mengetahui prioritas sasaran strategis, sehingga akan memperkecil resiko 

kegagalan dalam upaya perbaikan kualitas. Menjadi menarik untuk meneliti dan 

menganalisis sebagai upaya UNTAD dalam meningkatkan kualitasnya, yaitu 

dengan melakukan perancangan pengukuran kinerja dengan menggunakan 

pendekatan BSC. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Universitas Tadulako (UNTAD) merupakan salah satu PTN di wilayah 

timur Indonesia. Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh 

Kemenristekdikti pada 3.320 perguruan tinggi pada tahun 2015, UNTAD berada 

pada peringkat 35 dan nilai akreditasi institusi UNTAD dari BAN-PT adalah B. 

Meski hal ini menjadi kebanggaan, namun dari 57 program studi (prodi) di 

lingkungan UNTAD hanya dua prodi yang memiliki nilai akreditasi A yaitu prodi 

Ilmu Administrasi Negara dan prodi Akuntansi. Jumlah prodi dengan nilai 

akreditasi B adalah 44 prodi dan yang memiliki nilai akreditasi C adalah 11 prodi. 
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Meningkatkan jumlah nilai akreditasi A pada prodi merupakan salah satu problem 

utama bagi UNTAD saat ini. Program studi dalam lingkungan UNTAD dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

Tabel 2 menunjukkan perbandingan jumlah program studi yang terakreditasi 

A di UNTAD dengan enam perguruan tinggi lain di wilayah Indonesia Timur 

yang termasuk dalam peringkat 70 pemeringkatan Kemenristekdikti 2015. 

Terlihat UNTAD berada pada peringkat terakhir dengan jumlah program studi 

terakreditasi A sebanyak 4%. Kondisi ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa 

kinerja UNTAD belum begitu baik, dan masih sangat membutuhkan banyak 

perbaikan. Selama sepuluh tahun terakhir, pemeringkatan perguruan tinggi 

menjadi aspek penting dalam mengukur kinerja perguruan tinggi. Pemeringkatan 

digunakan untuk membandingkan posisi sebuah perguruan tinggi dengan 

perguruan tinggi lainnya. Keputusan untuk merekrut lulusan, tujuan studi lanjut 

karyawan bahkan penggelontoran dana hibah maupun kerja sama penelitian 

didasari pemeringkatan perguruan tinggi. 

 

Tabel 2 Nilai akreditasi prodi di tujuh universitas di wilayah Indonesia Timur 

Universitas 
Nilai akreditasi A Nilai akreditasi B Nilai akreditasi C 

Total 
∑ Prodi % ∑ Prodi % ∑ Prodi % 

UNHAS 53 45 62 52 3 3 118 

UNM 10 12 64 78 8 10 82 

UMI 7 14 33 69 8 17 48 

UNTAD 2 4 44 77 11 19 57 

UNRAM 4 7 45 80 7 13 56 

UNHALU 8 10 49 58 27 32 84 

UNSRAT 9 14 50 76 7 10 66 

Sumber: BAN-PT (2016) 

 

UNTAD melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas termasuk 

dengan melakukan evaluasi diri secara berkala. Proses audit internal yang 

dilakukan UNTAD, dilaksanakan oleh Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan 

Mutu Pendidikan yang berada di bawah Lembaga Pengembangan dan Penjaminan 

Mutu Pendidikan Universitas Tadulako (LPPMP UNTAD). Audit internal ini 

dilaksanakan di seluruh program studi dalam lingkungan UNTAD, namun masih 

dikaji dari sisi kelengkapan dokumen berdasarkan borang akreditasi program studi 

BAN-PT. Penting bagi UNTAD untuk menentukan pengukuran kinerja yang 

komprehensif dan sesuai dengan kondisi yang dimiliki UNTAD saat ini sehingga 

akan meningkatkan kinerja dan kualitas luaran. 

 

 

Pertanyaan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apa saja yang menjadi sasaran strategis dalam rancangan kinerja UNTAD 

dengan menggunakan metode balanced scorecard? 

2. Bagaimana key performance indicator (KPI) UNTAD dengan menggunakan 

pendekatan empat perspektif balanced scorecard? 

3. Bagaimana target dan inisiatif strategis untuk mencapai sasaran strategis 

UNTAD dengan menggunakan pendekatan empat perspektif balanced 

scorecard? 

4. Bagaimana prioritas sasaran strategis dalam empat perspektif balance 

scorecard? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis sasaran strategis dalam pengukuran kinerja UNTAD dengan 

menggunakan metode balanced scorecard. 

2. Menetapkan key performance indicator (KPI) UNTAD dengan menggunakan 

pendekatan empat perspektif balanced scorecard. 

3. Menetapkan target dan inisiatif strategis untuk mencapai sasaran strategis 

UNTAD dengan menggunakan pendekatan empat perspektif balanced 

scorecard. 

4. Menentukan prioritas sasaran strategis dalam empat perspektif balance 

scorecard. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa rancangan 

bentuk pengukuran kinerja yang sesuai dengan kebutuhan yang menjadi dasar 

pimpinan universitas dalam merencanakan perbaikan dan mendukung upaya 

UNTAD dalam melakukan peningkatan kinerja. Diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai 

pengukuran kinerja. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada perancangan pengukuran kinerja 

UNTAD dengan pendekatan balanced scorecard. Perancangan pengukuran 

kinerja dilakukan pada tingkat universitas untuk tahun 2016 dan data yang 

dikumpulkan untuk penyusunan standar adalah pada tahun 2013-2015. Indikator 

kinerja yang dinilai merupakan indikator yang dapat memiliki target setiap 

tahunnya. Kelengkapan dokumen dan regulasi dalam pengelolaan perguruan 

tinggi yang dimiliki UNTAD tidak dilakukan. Tahapan balanced scorecard 

selanjutnya seperti implementasi serta pemantauan tidak dilakukan.  
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