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ABSTRAK 
Pengukuran kinerja tidak hanya penting di dunia bisnis tetapi juga dalam dunia 

pendidikan. Pengukuran tersebut dapat digunakan untuk menilai keberhasilan lembaga 

pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Lembaga 

pendidikan dituntut meningkatkan kualitas pendidikan untuk mendapatkan akreditasi 

yang baik, memenangkan persaingan mendapatkan pelanggan, dan memenuhi tuntutan 

dari pimpinan tertinggi lembaga tersebut. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran 

kinerja Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang 

(PSTI UB) untuk mengetahui nilai performansinya secara keseluruhan. Selama ini 

pengukuran kinerja yang dilakukan manajemen PSTI UB masih terbilang normatif. 

Metode yang digunakan adalah Balanced Scorecard, karena metode ini bersifat 

komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur. Hal yang pertama dilakukan adalah 

menentukan strategy objective dari empat perspektif Balanced Scorecard, yang terdiri 

dari : financial, customer, internal business process, dan learning and growth. Dari 

masing-masing strategy objective ditentukan Key Performance Indicator (KPI) untuk 

setiap perspektif, beserta nilai target dan realisasi dari masing-masing KPI tersebut. 

Setelah itu, KPI-KPI tersebut dihitung menggunakan Objeective Matrix (OMAX) dan 

dianalisis menggunakan Traffic Light System untuk mengetahui nilai indeks total dan 

kategori dari indeks tersebut. 

Hasil pengukuran kinerja dari penelitian ini adalah pada perspektif financial 

diperoleh 3 strategy objective dengan 6 KPI dan indeksnya sebesar 7,75. Perspektif 

customer diperoleh 5 strategy objective dengan 22 KPI dan indeksnya sebesar 7,51. 

Perspektif internal business process diperoleh 6 strategy objective dengan 13 KPI dan 

indeksnya sebesar 6,61. Perspektif learning and growth diperoleh 9 strategy objective 

dengan 16 KPI dan indeksnya sebesar 6,15. Sedangkan untuk penilaian secara 

keseluruhan pengukuran kinerja PSTI UB diperoleh nilai indeks total sebesar 7,49 yang 

termasuk dalam kategori kuning yang mengindikasikan bahwa pencapaian indikator 

kinerja belum tercapai, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Dari 57 KPI yang ada, KPI 

yang masuk dalam kategori hijau sebanyak 33 KPI, KPI yang masuk dalam kategori 

kuning sebanyak 11 KPI dan KPI yang masuk dalam kategori merah 13 KPI. 

Kata kunci— Balanced Scorecard, Pengukuran Kinerja, Lembaga Pendidikan 
 

I. PENDAHULUAN 

Akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk menentukan kelayakan program dan 

satuan pendidikan pada jalur pendidikan 

formal dan non formal pada setiap jenjang dan 

jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang 

bersifat terbuka. Standar akreditasi program 

studi sarjana mencakup standar tentang 

komitmen program studi sarjana terhadap 

kapasitas institusional (institutional capacity) 

dan komitmen terhadap efektivitas program 

pendidikan (educational effectiveness), yang 
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dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu: 

(1) visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi 

pencapaian; (2) tata pamong, kepemimpinan, 

sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu; (3) 

mahasiswa dan lulusan; (4) sumber daya 

manusia (5) kurikulum, pembelajaran, dan 

suasana akademik; (6) pembiayaan, sarana dan 

prasarana, serta sistem informasi; dan (7) 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

dan kerja sama. 

Selain untuk memenangkan persaingan 

yang ada, tuntutan dari pimpinan lembaga 

pendidikan agar kualitas kinerja berkelanjutan, 

perlu adanya korelasi dengan strategi jangka 

panjang yang merujuk pada visi dan misi yang 

telah ditetapkan. Sesuai lima isu utama yang 

akan dihadapi FTUB dalam sepuluh tahun ke 

depan yaitu (1) Peningkatan kualitas input, 

proses dan output (2) Penyehatan organisasi 

(3) Peningkatan daya saing di tingkat 

internasional, (4) Pengelolaan sumber daya, 

dan (5) Pendanaan. {Rencana Strategis 

(renstra) periode 2011 – 2020 FTUB}. 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas maka rumusan masalahnya 

adalah seperti apa alat ukur yang digunakan 

dalam pengukuran kinerja PSTI UB dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard, 

bagaimana mengukur kinerja pada PSTI UB 

dengan menggunakan metode Balanced 

Scorecard, dan seperti apa rekomendasi 

perbaikan yang diberikan dari hasil 

pengukuran kinerja. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah membuat alat ukur dalam 

pengukuran kinerja PSTI UB untuk 

mendapatkan hasil kinerja dengan 

menggunakan metode Balanced Scorecard, 

Mengukur kinerja PSTI UB untuk mengetahui 

indikator pengukuran kinerja yang belum atau 

sudah mencapai target dari pihak manajemen., 

memberikan usulan perbaikan pada indikator 

pengukuran kinerja PSTI UB berdasarkan hasil 

dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan 

agar menjadi lebih baik. 

Sedangkan manfaat yang akan diperoleh 

adalah mengetahui gambaran kinerja PSTI UB 

sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan 

nilai akreditasi dan memenuhi tuntutan dari 

pimpinan universitas serta memenangkan 

persaingan antar perguruan tinggi, mengetahui 

usulan perbaikan sehingga dapat melaksanakan 

evaluasi lebih lanjut. 

Agar yang akan dituju atau menjadi lebih 

terarah, maka penelitian ini dilakukan pada 

PSTI UB, data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data pada periode 2010-

2011, tidak terdapat perubahan kebijakan yang 

berhubungan dengan kinerja PSTI UB selama 

penelitian ini berlangsung, serta indikator 

kinerja yang diberikan perbaikan hanya yang 

masuk dalam kategori kuning dan merah dari 

hasil analisis traffic light system. 

Pada Tabel 1 dapat kita ketahui perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

 
Tabel 1 Pembeda Penelitian ini dengan 

Penelitian Terdahulu 

Pembeda 
Ibnu Suffah 

(2008) 
Yunia Dwi 

(2008) 
Erdy Purnama 

(2011) 

Metode 
pengukuran 

kinerja 

Balance 

Scorecard 

Intregrated 

Performance 

Measurement 
System 

Balance 

Scorecard 

Metode 

scoring 

Traffic Light 

System 

Traffic Light 

System 

Omax dan 

Traffic light 
System 

Objek (Jasa 

– Lembaga 
Pendidikan) 

LPK 

ALFABANK 

Cabang 
Slamet Riyadi 

(Surakarta) 

Teknik 

Industri 
Universitas 

PGRI 

Adibuana 
(Surabaya) 

Teknik Industri 
Universitas 

Brawijaya 

(Malang) 

 

II. METODOLOGI 

Adapun alur dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penentuan Strategic Objectives Masing-

Masing Perspektif. 

2. Pembuatan Strategy Map. 

3. Penentuan Key Performance Indicators 

Masing-Masing Strategic Objectives. 

4. Validasi Strategic Objectives dan Key 

Performance Indicators. 

5. Pembobotan Key Performance Indicators 

dengan Analytical Hierarchy Process. 

6. Perhitungan Skor Pencapaian Kinerja PSTI 

UB. 

7. Mencari akar penyebab permasalahan 

menggunakan RCA, kemudian memberikan 

usulan perbaikan.  

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pembobotan Kepentingan KPI 
Pembobotan dilakukan dengan 

menggunakan bantuan software Microsoft 

Excel 2007. Bobot didapatkan adalah bobot 

yang konsisten dengan memenuhi syarat 

inconsistency ratio lebih kecil atau sama 

dengan 10% atau 0,1. Setiap elemen dalam 

pengukuran kinerja Balanced Scorecard perlu 

dibobotkan untuk mendapat nilai pembobotan 

KPI. Nilai pembobotan KPI didapatkan dari 
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perkalian antara bobot perspektif, bobot 

strategy objectives,dan bobot KPI dari setiap 

sisi. Hasil ini selanjutnya akan digunakan 

dalam perhitungan scoring system 

menggunakan OMAX dan Traffic Light 

System. 

Pada Tabel 2 adalah hasil pembobotan 

mulai dari hierarki paling teratas yaitu 

pembobotan antar perspektif, kemudian 

dilanjutkan dengan pembobotan antar strategy 

objectives, dan yang terakhir adalah 

pembobotan antar key performance indicator 

dalam setiap sisi. 
 

Tabel 2. Pembobotan Antar Perspektif PSTI UB 
Perspektif Bobot 

Financial 0,14 

Customer 0,23 

Internal Business Process 0,43 

Learning and Growth 0,25 

Jumlah 1 

Inconsistency Ratio 0,05 

Kesimpulan Konsisten 

 

Dari Tabel 2 diketahui bahwa perspektif 

internal business process memiliki tingkat 

kepentingan yang harus lebih diprioritaskan. 

Kemudian berturut-turut diikuti oleh perspektif 

learning and growth, financial, dan customer. 

Pembobotan keempat perspektif PSTI UB 

memiliki inconsistency ratio sebesar 0,05 dan 

dengan demikian tingkatan tersebut masih 

dapat diterima karena berada di bawah batas 

inconsistency ratio sebesar 0,1. 

Dari hasil pembobotan diatas dapat 

diketahui bahwa setiap KPI memiliki tingkat 

kepentingan yang berbeda dalam setiap sisi. 

Pembobotan dihitung dari skala nilai prioritas 

yang diberikan oleh responden. Semakin besar 

bobotnya menunjukkan bahwa KPI tersebut 

semakin penting. Dari hasil pembobotan diatas 

maka terdapat 57 KPI dalam sistem 

pengukuran kinerja di PSTI UB yang terdapat 

pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Nilai Bobot KPI PSTI UB 

KPI No. Bobot KPI No. Bobot 

F1a 0,007 C2d 0,005 

F1b 0,021 C2e 0,006 

F2a 0,046 C3a 0,005 

F2b 0,021 C3b 0,009 

F3a 0,035 C3c 0,005 

F3b 0,009 C3d 0,010 

C1a 0,005 C3e 0,004 

C1b 0,007 C3f 0,009 

C1c 0,012 C3g 0,014 

C1d 0,021 C3h 0,005 

KPI No. Bobot KPI No. Bobot 

C2a 0,008 C3i 0,018 

C2b 0,017 C3j 0,015 

C2c 0,008 C4a 0,005 

C4b 0,014 LG2a 0,020 

C5a 0,030 LG2b 0,010 

IBP1a 0,026 LG2c 0,005 

IBP2a 0,030 LG3a 0,023 

IBP2b 0,061 LG4a 0,048 

IBP3a 0,061 LG5a 0,005 

IBP3b 0,020 LG5b 0,003 

IBP4a 0,026 LG5c 0,002 

IBP4b 0,013 LG6a 0,007 

IBP5a 0,031 LG6b 0,002 

IBP5b 0,035 LG6c 0,004 

IBP5c 0,080 LG7a 0,035 

IBP6a 0,008 LG8a 0,015 

IBP6b 0,011 LG9a 0,032 

IBP6c 0,032 LG9b 0,011 

LG1a 0,030   

Total Bobot KPI 1,00 

 

B. Pengukuran Kinerja PSTI UB 

Tabel 4. Data Target dan Pencapaian KPI PSTI UB 

KPI 
2009-

2010 
2010-2011 

Target 2010-

2011 
Pencapaian 

F1a 0 0 1 Tidak 

F1b 1 2 3 Tidak 

F2a 0 1 1 Tercapai 

F2b 0 1 1 Tercapai 

F3a 30% 100% 100% Tercapai 

F3b 30% 123% 100% Tercapai 

C1a 1 10 0 Tercapai 

C1b 1 3 4 Tidak 

C1c 1 4 2 Tercapai 

C1d 2 4 4 Tercapai 

C2a 3 7 7 Tercapai 

C2b 1 : 10 1 : 7 1 : 06 Tidak 

C2c 15% 16,67% 0% Tidak 

C2d 0,84% 0,28% 0% Tidak 

C2e 0 0 0 Tercapai 

C3a 45 76 75 Tercapai 

C3b 110 95 150 Tidak 

C3c 100 120 150 Tidak 

C3d 15% 13% 50% Tidak 

C3e 1 1 2 Tidak 

C3f 1 : 26 1 : 23 1 : 20 Tidak 

C3g 50% 95,19% 70% Tercapai 

C3h 50% 79,81% 90% Tidak 

C3i 
12bula

n 
2,8 bulan 6 bulan Tercapai 
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KPI 
2009-

2010 
2010-2011 

Target 2010-

2011 
Pencapaian 

C3j 40% 71% 100% Tidak 

C4a 0 1 1 Tercapai 

C4b 3 1 4 Tidak 

C5a 50 74 104 Tidak 

IBP1a 1 1 3 Tidak 

IBP2a 16 24 26 Tidak 

IBP2b 1/tahun 0/tahun 2/tahun Tidak 

IBP3a 1/tahun 0/tahun 1/tahun Tidak 

IBP3b 1/tahun 2/tahun 2/tahun Tercapai 

IBP4a 
0/4tahu

n 
1/4tahun 1/4tahun Tercapai 

IBP4b 
45,00

% 
5,77% 100% Tidak 

IBP5a 1/tahun 3/tahun 3/tahun Tercapai 

IBP5b 10 12 26 Tidak 

IBP5c 300 453 414 Tercapai 

IBP6a 0/tahun 1/tahun 1/tahun Tercapai 

LG1 5 2 0 Tidak 

LG2a 2 5 20 Tidak 

LG2b 1 4 4 Tercapai 

LG2c 1 3 2 Tercapai 

LG3a 75% 100% 100% Tercapai 

LG4a 0 B A Tidak 

LG5a 
19/tahu

n 
22/tahun 26/tahun Tidak 

LG5b 
10/tahu

n 
12/tahun 26/tahun Tidak 

LG5c 10 15 26 Tidak 

LG6a 12 8 26 Tidak 

LG6b 0 0 1 Tidak 

LG6c 12 8 26 Tidak 

LG7 2bulan 1bulan 1bulan Tercapai 

LG8 127 273 300 Tidak 

LG9a 13 26 26 Tercapai 

LG9b 13 2 26 Tidak 

 

C. Scoring System dengan Metode OMAX 

dan Traffic Light System 

Berdasarkan hasil pengolahan pada dengan 

OMAX dan Traffic Light System diketahui 

bahwa perspektif financial memiliki 6 KPI 

dengan 4 KPI masuk dalam kategori hijau, 1 

KPI kategori kuning, dan 1 KPI kategori merah 

dengan index pencapaian 7,75 yang masuk 

dalam kategori hijau. Pada perspektif customer 

memiliki 22 KPI dengan 14 KPI masuk dalam 

kategori hijau, 4 KPI kategori kuning, dan 4 

KPI kategori merah dengan index pencapaian 

7,51 yang masuk dalam kategori hijau.  

Pada perspektif internal business process 

memiliki 13 KPI dengan 8 KPI masuk dalam 

kategori hijau, 1 KPI kategori kuning, dan 4 

KPI kategori merah dengan index pencapaian 

6,61 yang termasuk dalam kategori kuning. 

Pada perspektif learning and growth memiliki 

16 KPI dengan 7 KPI masuk dalam kategori 

hijau, 6 KPI kategori kuning, dan 3 KPI 

kategori merah dengan index pencapaian 6,156 

yang termasuk dalam kategori kuning. 

Sedangkan untuk penilaian kinerja PSTI UB 

secara menyeluruh diketahui bahwa untuk 

perspektif financial memiliki persentase 

kepentingan sebesar 12,75%, perspektif 

customer 21,75%, perspektif internal business 

process 41,75%, dan perspektif learning and 

growth 23,75%. Index Total untuk penilaian 

kinerja PSTI UB sebesar 7,49 yang termasuk 

dalam kategori kuning. 

 

D. Rekomendasi Perbaikan 

Berikut ini ringkasan rekomendasi 

perbaikan KPI yang diberikan. 

Tabel 5. Ringkasan Rekomendasi Perbaikan KPI 

Kategori Merah 

KPI 
Akar Penyebab 

Masalah 
Rekomendasi Perbaikan 

Jumlah 
perguruan 
tinggi 
yang 
bekerja 
sama 
(F1a) 

1. Belum adanya 
payung penelitian 
tingkat institusi dan 
roadmap penelitian 
tingkat personal. 
 
2. Masih 
berkonsentrasi 
membenahi 
interna.l 

1.Menjadwalkan dengan 
segera rapat dengan 
agenda penentuan core 
penelitian PSTI UB dan 
road map penelitian 
personal. 
 
2.Membagi sumber daya 
manusia PSTI UB menjadi 
dua bidang yaitu 
eksternal dan internal. 

Persentas
e 
ketidaklul
usan mata 
kuliah 
(C2c) 

1.Mahasiswa tidak 
memenuhi 
presensi. 
 
2.Kurangnya 
kontrol dosen wali 
terhadap 
mahasiswa 
bimbingan. 

1.Mengadakan evaluasi 
tiap tahun dengan 
mengacu pada data 
presensi untuk 
mengundang orang tua 
mahasiswa. 
 
2. Setiap tengah semester 
PSTI UB mengadakan 
rapat dengan dosen wali 
untuk mengetahui kondisi 
mahasiswa yang 
bermasalah dengan nilai 
tugas dan kuis. 

Jumlah 
mahasisw
a yang 
mempuny
ai prestasi 
(C3b) 

1.Alokasi calon 
mahasiswa dari 
jalur prestasi 
sedikit. 
2.Motivasi dan 
pembimbingan 
dosen masih 
kurang. 

1.Memberikan alokasi 
yang seimbang untuk 
jalur prestasi dengan jalur 
yang lain. 
2.Memberikan motivasi 
dan pengarahan pada 
setiap kegiatan open talk 
pihak manajemen dengan 
pihak mahasiswa yang 
diadakan setiap awal 
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KPI 
Akar Penyebab 

Masalah 
Rekomendasi Perbaikan 

semester. 

Persentas
e 
mahasisw
a yang 
aktif di 
kegiatan 
ilmiah 
(C3d) 

1.Kurangnya 
stimulus atau 
pendorong 
semangat 
mahasiswa TI untuk 
aktif dalam 
kegiatan ilmiah. 
2.Belum adanya 
pusat studi 
dibawah PSTI. 
3.HMTI UB baru 
berdiri. 

1.Mewajibkan bagi semua 
mahasiswa baru untuk 
menulis karya ilmiah. 
2.Memberikan surat 
tugas kepada dosen 
untuk merancang 
pendirian pusat studi di 
bawah PSTI UB. 
3.HMTI UB melakukan 
singkronisasi program 
kerja dengan PSTI UB agar 
dapat saling mendukung. 

Jumlah 
mahasisw
a yang 
magang 
(C4b) 

1. Mahasiswa TI 
tingkat akhir lebih 
fokus pada tugas 
akhir. 
 
2. Jaringan 
kerjasama masih 
sedikit. 

1.PSTI UB memfasilitasi 
mahasiswa dengan 
berbagai macam 
informasi mengenai 
magang kerja beserta 
perusahaan – perusahaan 
yang sudah menjalin 
kerjasama dengan PSTI 
UB. 
2.Memberikan 
pengarahan kepada 
mahasiswa mengenai 
pentingnya magang 
sebagai bentuk nyata 
dalam pengaplikasian 
dunia kerja. 

Jumlah 
rapat 
pengkajia
n visi, misi 
dan 
tujuan 
(IBP1) 

1.Jumlah dosen 
yang sedikit. 
2.Belum adanya 
tim ad hoc yang 
mempersiapkan 
draft kajian visi, 
misi, dan tujuan. 

1.Pengaturan ulang 
jadwal kuliah serta 
pembagian dosen 
pengajar secara merata 
dalam setiap mata kuliah. 
2.Pembentukan tim ad 
hoc atau tim pengkaji visi, 
misi, dan tujuan. 

Jumlah 
evaluasi 
SOP/MP 
(IBP2b) 

1.Adanya agenda 
rapat lain yang 
lebih 
diprioritaskan. 
 
2.Kurangnya 
kontrol dan 
sosialisai tugas 
kepada UJM. 

1.Rapat internal yang 
dilakukan setiap minggu 
ditentukan harinya yang 
kecil kemungkinannya 
bentrok dengan rapat di 
luar PSTI UB. 
2.Perlu adanya 
sosialisasai tugas Tim Unit 
Jaminan Mutu setiap 
tahun dan memasukkan 
agenda evaluasi SOP/MP 
ke dalam agenda rapat 
rutin setiap semester PSTI 
UB 

Jumlah 
evaluasi 
yang 
dilakukan 
per tahun 
(IBP3a) 

1.Tidak semua 
dosen mengisi log 
book atau bahan 
evaluasi. 
 
2.Kurangnya 
kontrol dan 
sosialisasi tugas 
kepada UJM. 

1.Melakukan sosialisasi 
tentang pentingnya 
pengisian log book secara 
lengkap oleh dosen dan 
hal tersebut adalah wajib. 
2.Sosialisasai tugas Tim 
Unit Jaminan Mutu setiap 
tahun. 

Jumlah 
mahasisw
a yang 
mempuny
ai prestasi 
(C3b) 

1.Alokasi calon 
mahasiswa dari 
jalur prestasi 
sedikit. 
2.Motivasi dan 
pembimbingan 
dosen masih 
kurang. 

1.Memberikan alokasi 
yang seimbang untuk 
jalur prestasi dengan jalur 
yang lain. 
2.Memberikan motivasi 
dan pengarahan pada 
setiap kegiatan open talk 
pihak manajemen dengan 
pihak mahasiswa yang 

KPI 
Akar Penyebab 

Masalah 
Rekomendasi Perbaikan 

diadakan setiap awal 
semester. 

Persentas
e 
mahasisw
a yang 
aktif di 
kegiatan 
ilmiah 
(C3d) 

1.Kurangnya 
stimulus atau 
pendorong 
semangat 
mahasiswa TI untuk 
aktif dalam 
kegiatan ilmiah. 
2.Belum adanya 
pusat studi 
dibawah PSTI. 
3.HMTI UB baru 
berdiri. 

1.Mewajibkan bagi semua 
mahasiswa baru untuk 
menulis karya ilmiah. 
2.Memberikan surat 
tugas kepada dosen 
untuk merancang 
pendirian pusat studi di 
bawah PSTI UB. 
3.HMTI UB melakukan 
singkronisasi program 
kerja dengan PSTI UB agar 
dapat saling mendukung. 

Jumlah 
mahasisw
a yang 
magang 
(C4b) 

1. Mahasiswa TI 
tingkat akhir lebih 
fokus pada tugas 
akhir. 
 
2. Jaringan 
kerjasama masih 
sedikit. 

1.PSTI UB memfasilitasi 
mahasiswa dengan 
berbagai macam 
informasi mengenai 
magang kerja beserta 
perusahaan – perusahaan 
yang sudah menjalin 
kerjasama dengan PSTI 
UB. 
2.Memberikan 
pengarahan kepada 
mahasiswa mengenai 
pentingnya magang 
sebagai bentuk nyata 
dalam pengaplikasian 
dunia kerja. 

Jumlah 
rapat 
pengkajia
n visi, misi 
dan 
tujuan 
(IBP1) 

1.Jumlah dosen 
yang sedikit. 
2.Belum adanya 
tim ad hoc yang 
mempersiapkan 
draft kajian visi, 
misi, dan tujuan. 

1.Pengaturan ulang 
jadwal kuliah serta 
pembagian dosen 
pengajar secara merata 
dalam setiap mata kuliah. 
2.Pembentukan tim ad 
hoc atau tim pengkaji visi, 
misi, dan tujuan. 

Jumlah 
evaluasi 
SOP/MP 
(IBP2b) 

1.Adanya agenda 
rapat lain yang 
lebih 
diprioritaskan. 
 
2.Kurangnya 
kontrol dan 
sosialisai tugas 
kepada UJM. 

1.Rapat internal yang 
dilakukan setiap minggu 
ditentukan harinya yang 
kecil kemungkinannya 
bentrok dengan rapat di 
luar PSTI UB. 
2.Perlu adanya 
sosialisasai tugas Tim Unit 
Jaminan Mutu setiap 
tahun dan memasukkan 
agenda evaluasi SOP/MP 
ke dalam agenda rapat 
rutin setiap semester PSTI 
UB 

Jumlah 
evaluasi 
yang 
dilakukan 
per tahun 
(IBP3a) 

1.Tidak semua 
dosen mengisi log 
book atau bahan 
evaluasi. 
 
2.Kurangnya 
kontrol dan 
sosialisasi tugas 
kepada UJM. 

1.Melakukan sosialisasi 
tentang pentingnya 
pengisian log book secara 
lengkap oleh dosen dan 
hal tersebut adalah wajib. 
2.Sosialisasai tugas Tim 
Unit Jaminan Mutu setiap 
tahun. 

Persentas
e 
kuisioner 
umpan 
balik yang 
kembali 
dari 
pengguna 

1.Kurang tepatnya 
waktu pembagian 
kuesioner 
dibanding lama 
waktu kerja 
lulusan. 
 
2.Belum adanya 

1.Untuk lulusan yang 
masuk kerja di awal tahun 
hingga tengah tahun 
pembagian kuisioner 
umpan balik untuk 
pengguna lulusan adalah 
setiap akhir tahun. 
2.Pembentukan IKA-
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KPI 
Akar Penyebab 

Masalah 
Rekomendasi Perbaikan 

lulusan 
(IBP4b) 

IKA alumni PSTI UB. 
 
3.Proses tracer 
alumni kurang. 

alumni PSTI UB. 
3.Bekerjasama dengan 
HMTI UB khususnya 
departemen eksternal 
dalam hal tracer alumni. 

Jumlah 
pengabdia
n 
masyarak
at (LG6a) 

1.UJM belum 
melakukan 
monitoring Tri 
Dharma Perguruan 
Tinggi selain 
pembelajaran. 
 
2.Kurangnya 
tenaga pengajar. 

1.Setiap satu tahun sekali 
perlu adanya sosialisasai 
tugas Tim Unit Jaminan 
Mutu, kemudian tim juga 
memberikan report 
tentang tugasnya dalam 
monitoring kinerja dosen 
setiap tahun sekali. 
2.Memberikan 
pengarahan dan motivasi 
agar dosen tetap 
melakukan pengabdian 
masyarakat meskipun 
jadwal kuliah yang padat. 

Jumlah 
kerjasama 
dengan 
pemerinta
h dalam 
pembang
unan 
(LG6b) 

1.Belum adanya 
pusat studi di 
bawah PSTI UB. 

1.Memberikan surat 
tugas kepada dosen 
untuk merancang 
pendirian pusat studi di 
bawah PSTI UB. 

Jumlah 
mahasisw
a yang 
terlibat 
pengabdia
n 
masyarak
at yang 
dilakukan 
oleh 
dosen 
(LG6c) 

1.Kesibukan 
mengajar yang 
padat. 
 
2.Kesibukan lain 
(organisasi dan 
tugas kuliah). 

1.Memberikan 
pengarahan dan motivasi 
agar dosen tetap 
melakukan pengabdian 
masyarakat meskipun 
jadwal kuliah yang padat. 
2.Bekerjasama dengan 
HMTI UB khususnya 
departemen keilmuan 
untuk menentukan 
mahasiswa yang bisa 
membantu dosen dalam 
pengabdian masyarakat. 

Jumlah 
dosen 
yang 
menjadi 
anggota 
dalam 
organisasi 
keilmuan 
(LG9b) 

1.Minimnya 
sumber daya 
manusia. 
 
2.Kurangnya 
informasi tentang 
ISTMI. 

1.Memanfaatkan 
seefisien mungkin 
sumber daya manusia 
yang ada pada PSTI UB. 
2.Memberikan informasi 
terbaru tentang ISTMI. 

 

IV. KESIMPULAN 

Dari hasil pengolahan dan analisis hasil 

yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat 

beberapa kesimpulan yang dapat diambil 

sebagai berikut : 

1. Dengan menggunakan metode Balanced 

Scorecard dibuat alat untuk melakukan 

pengukuran kinerja Program Studi Teknik 

Industri Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya Malang (PSTI UB) berupa Key 

Performance Indicator (KPI). 

2. Dalam mengukur kinerja PSTI UB 

dihasilkan 57 KPI yang meliputi 6 KPI 

untuk perspektif financial, 22 KPI untuk 

perspektif customer, 13 KPI untuk 

perspektif internal business process, dan 16 

KPI untuk perspektif learning and growth. 

Dari hasil pengukuran kinerja yang 

dilakukan diperoleh sebanyak 33 KPI 

masuk dalam kategori hijau, 11 KPI masuk 

dalam kategori kuning dan 13 KPI masuk 

dalam kategori merah nilai indeks kinerja 

total sebesar 7,49 sebagai hasil scoring 

dengan menggunakan metode OMAX. 

Dengan menggunakan Traffic Light System 

dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja 

PSTI UB secara keseluruhan dapat 

dikatakan belum mencapai performa yang 

diharapkan karena masih berada pada 

kategori kuning. 

3. Rekomendasi perbaikan yang diberikan 

kepada KPI kategori merah untuk perspektif 

financial adalah menjadwalkan dengan 

segera rapat dengan agenda penentuan core 

penelitian PSTI UB dan road map 

penelitian personal. Untuk perspektif 

customer adalah setiap tengah semester 

PSTI UB mengadakan rapat dengan dosen 

wali untuk mengetahui kondisi mahasiswa 

yang bermasalah dengan nilai tugas dan 

kuis. Sedangkan untuk perspektif internal 

business process adalah rapat internal yang 

dilakukan setiap minggu ditentukan harinya 

yang kecil kemungkinannya bentrok dengan 

rapat di luar PSTI UB. Dan untuk perspektif 

learning and growth adalah memberikan 

surat tugas kepada dosen untuk merancang 

pendirian pusat studi di bawah PSTI UB. 
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