
BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat 

achievement, pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi 

yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi 

(Moeheriono, 2012:95). Kinerja itu juga terkait dengan tingkat keberhasilan 

dalam melaksanakan tugas, serta kemampuan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan  (Rivai, dkk,  2005:15).  Dengan demikian, kinerja 

bukan hanya mencakup pencapaian suatu tujuan organisasi dengan 

strategi tertentu, tetapi juga kemampuan untuk mencapainya. 

Untuk mengetahui kinerja suatu organisasi dilakukan pengukuran 

kinerja. Pengukuran kinerja itu penting, dan merupakan suatu tahapan 

yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kinerja terhadap 

suatu tujuan, apakah  mengalami deviasi atau penyimpangan dari rencana 

yang ditentukan, sesuai dengan jadwal waktu, dan apakah hasil kinerja 

sesuai dengan target yang direncanakan.  

Pengukuran kinerja dipandang penting karena kita hanya dapat 

mengetahui sesuatu yang terukur dan mendapatkan apa yang dapat kita 

ukur. “you get what you measure”, bahkan kita hanya bisa “mengelola dari 

apa yang dapat kita ukur” seperti yang dinyatakan Peter Drucker dalam 

Appelo (2013:203), sebaliknya akan sulit mengelola sesuatu yang tidak 

dapat diukur. “if you cannot measure it, you cannot manage it” (Niven, 

2002:4). Dengan demikian, maka pengukuran kinerja menjadi suatu alat 

penting untuk mengkaji ulang manajemen kinerja yang diterapkan oleh 

manajemen (Wibisono, 2006:13). Pengukuran kinerja merupakan sesuatu 

hal yang krusial karena berkaitan dengan dapat atau tidaknya melakukan 

pengelolaan kinerja suatu organisasi.  

Pengukuran kinerja dalam bidang pendidikan juga penting karena  

dapat mengukur dan mengetahui mutu suatu Institusi Pendidikan. Hal ini 

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan, khususnya  mengenai Evaluasi, antara lain 

menyatakan bahwa evaluasi kinerja adalah untuk menghasilkan 

masyarakat yang bermutu dan berdaya saing.  Disamping itu juga 

dinyatakan dalam  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Pendidikan Tinggi, khususmya  mengenai Penjaminan Mutu, antara lain 



menyatakan Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi 

yang menghasilkan lulusan bermutu dan secara aktif mengembangkan 

potensinya. 

Sistem pengukuran kinerja, khususnya perusahaan profit atau 

bisnis. Menurut Kaplan dan Norton (1996:19-22),   selama ini hanya 

mengukur dari satu aspek finansial saja, pengukuran  dari aspek finansial 

tidak cukup untuk menuntun dan mengevaluasi perjalanan perusahaan 

menghadapi lingkungan bisnis yang kompetitif. Ukuran finansial tidak 

dapat menggambarkan  kinerja secara keseluruhan,  hanya berupa 

orientasi kinerja masa lalu dan tidak mampu memberikan pedoman yang 

memadai bagi upaya penciptaan nilai finansial masa depan. Maka 

diperlukan suatu metode pengukuran lain yang lebih komprehensif, yang 

juga dapat mengukur aspek non-finansial. 

Balanced Scorecard merupakan salah satu metode pengukuran 

kinerja secara komprehensif, karena mengukur kinerja dari empat 

perspektif  sebagai berikut:  (1) Perspektif keuangan atau financial 

perspective (2) Perspektif proses internal atau internal business process 

perspective (3) Perspektif pelanggan atau customer perspective dan (4) 

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth 

perspective.  

Pengukuran BSC ini juga berimbang karena memperhatikan 

keseimbangan antara: (1) perspektif keuangan dan perspektif non-

keuangan, (2)  hasil kinerja dari dalam (internal) dan hasil kinerja untuk 

pihak luar (eksternal), (3) kemampuan serta kinerja pada masa lalu dan 

potensi kemampuan serta kinerja untuk masa yang akan datang, (4) hasil 

kinerja objektif perusahaan dan hasil kinerja subjektif  (Endrajit dan 

Djokopranoto, 2006:116-117). Selain sebagai alat pengukur kinerja, BSC 

telah banyak digunakan sebagai sistem dan kerangka manajemen strategik. 

(Moeheriono, 2012:185).  

Penggunaan BSC secara meluas karena bersifat komprehensif dan 

berimbang, dan merupakan model terpopuler dan lebih lengkap untuk 

sistem pengukuran kinerja yang telah dikembangkan oleh banyak 

perusahaan di dunia (Moeheriono, 2012:127). Bahkan menurut Harvard 

Business Review, BSC merupakan salah satu  dari 75 ide bisnis yang paling 

berpengaruh di abad 20, karena telah memberikan dampak dan manfaat 

yang besar bagi banyak organisasi (Niven, 2007:24). Hal ini diperkuat oleh 

penelitian konsultan Brain & Company tahun 2007, yang melakukan 

survey sejak tahun 1992. menyatakan bahwa 66 % dari perusahaan besar 



menggunakan Balanced Scorecard  (Makhjani, 2012:13). BSC yang memiliki 

banyak keunggulan dan keluasan dalam penggunaannya, menjadikannya 

sebagai alat pengukuran yang banyak dipakai oleh organisasi atau 

perusahaan. 

Selain banyak digunakan oleh organisasi bisnis, BSC juga banyak 

digunakan oleh organisasi non profit, sektor publik, dan juga insstitusi 

pendidikan. Sejumlah penelitian juga menggambarkan bahwa BSC telah 

berhasil dipakai untuk mengukur kinerja Perguruan Tinggi dari berbagai 

perspektif, meliputi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif 

proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, serta 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan PT. Selain itu  pengukuran BSC 

selalu dapat dikaitkan dengan visi dan dan misi organisasi, meskipun 

dengan melakukan berbagai penyesuaian atau modifikasi. Meskipun 

demikian, pengukuran dengan BSC juga mengalami kendala dan hambatan, 

antara lain: (1) adanya resistensi untuk berubah, (2) kurangnya komitmen, 

(3) rasa takut akan pertanggung jawaban. 

Fakultas Seni Pertunjukan Program Studi Seni Musik menggemban 

visi dan misi untuk mewujudkan salah satu komitmen UKSW sebagai 

universitas magistrorum dan Scholarium, untuk mengembangkan kesenian, 

khususnya seni musik sebagai salah satu faktor penting dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan seni musik saat ini telah 

menjadi salah satu subsektor dari industri kreatif yang terus 

dikembangkan oleh Pemerintah  dan merupakan salah satu satu pilar 

dalam menunjang ekonomi nasional (Pangestu dan Tim, 2008:75). 

Pentingnya seni musik menjadi sesuatu yang patut diperhatikan dan tidak 

dapat disepelekan.  

Menanggapi peluang di atas, dan perwujudan visi UKSW, maka  FSP  

dalam rangka melaksanakan misinya  untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki kompetensi musikal yang tinggi, mandiri, kreatif,  inovatif, 

memiliki kecakapan penggunaan teknologi musik elektronik, berfikir positif 

dan futuris bagi perkembangan kesenian khususnya di bidang seni musik, 

maka kualitas output atau kinerja layanan dari FSP menjadi sesuatu yang 

sangat penting dan menentukan. 

 FSP-UKSW yang berada dalam lingkungan dan arus persaingan 

menghadapi Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program studi seni 

musik, atau fakultas seni musik dari Institusi lain,  seperti di Jakarta, 

Fakultas Musik UPH (Universitas Pelita Harapan), IKJ (Institut Kesenian 

Jakarta), STIKMI (Sekolah Tinggi Internasional Konservatori Musik 



Indonesia), dan lain-lain, di Bandung, STMB (Sekolah Tinggi Musik 

Bandung) dan khususnya yang ada di Jawa Tengah dan Jogjakarta, antara 

lain ISI Jogjakarta, Fakultas Pendidikan Seni dan Bahasa Universitas Negeri 

Semarang, dan ISI Surakarta. Oleh karena itu FSP UKSW harus memiliki  

kinerja yang unggul dan memiliki ciri (warna) musik yang khas sehingga 

FSP memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan.  

Persaingan dalam lingkungan bisnis yang turbulensi dan kompetitif 

(Mulyadi, 2009:56), dan juga  lingkungan yang dinamis dan sulit diramal, 

terkadang tidak bersahabat (Allison, 2003:2-5). Maka produk atau jasa yang 

dihasilkan FSP akan dipilih oleh pelanggan, apabila memiliki keunggulan 

(distinction) atau keunikan dari pesaingnya. Hal ini dipertegas oleh Ahli 

Strategi Michael Porter, bahwa kunci keberhasilan  adalah menciptakan  

nilai yang unik, bukan mengalahkan para pesaing, dalam suatu Resep 

Porter, “berusahalah menjadi unik, bukan yang terbaik”. Maka persaingan 

lebih berfokus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari pada 

menghancurkan para pesaing, bahkan Porter menegaskan bahwa 

perusahaan dapat memilih untuk menciptakan perlombaan mereka sendiri  

(Joan Magretta, 2012:19-25). 

Namun, berdasarkan Studi pendahuluan melalui wawancara dengan 

Dekan FSP, kinerja FSP masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan, 

dimana kelulusan mahasiswa masih belum bisa tepat waktu dalam 4 

(empat) tahun. Hal ini merupakan salah satu  kendala dan tantangan 

terberat bagi FSP untuk memenuhi syarat “on time delivery” sesuai 

kebutuhan pelanggan.  Selain itu,  kendala lain seperti investasi alat musik 

yang relatif mahal, mengakibatkan kendala fasilitas, sehingga mahasiswa 

yang diterima menjadi terbatas. Di sisi lain, mahasiswa yang diterima harus 

juga memenuhi kualifikasi dasar musik tertentu, sehingga tidak semua 

mahasiswa dapat diterima di FSP, meskipun cukup banyak yang mendaftar 

dan diterima oleh UKSW.   

Dari uraian di atas, maka perlu  diteliti mengenai Kinerja Layanan 

Fakultas Seni Pertunjukan secara komprehensif dengan menggunakan 

metode Balanced Scorecard,  dengan judul: “Kinerja Layanan Fakultas Seni 

Pertunjukan UKSW Salatiga berdasarkan Balanced Scorecard (BSC)”. 

 

1.2   Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang yang ada dalam penelitian ini, maka 

masalah yang perlu diungkap adalah sebagai berikut:  

a) Bagaimana kinerja layanan FSP dilihat dari perspektif  finansial? 



b) Bagaimana kinerja layanan FSP dilihat dari perspektif pelanggan? 

c) Bagaimana kinerja layanan FSP dilihat dari perspektif  proses internal? 

d) Bagaimana kinerja layanan FSP dilihat dari perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan? 

e) Bagaimana  strategi FSP berdasarkan hasil  BSC? 

 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan permasahan di atas, maka tujuan 

penelitian  adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui kinerja layanan FSP dilihat dari perspektif finansial. 

b) Untuk mengetahui  kinerja layanan FSP dilihat dari perspektif pelanggan. 

c) Untuk mengetahui kinerja layanan FSP dilihat dari perspektif proses 

internal. 

d) Untuk mengetahui  kinerja layanan FSP  dilihat dari perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. 

e) Untuk merumuskan suatu strategi bagi FSP berdasarkan hasil  BSC. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis di dunia pendidikan pada umumnya dan manajemen 

pendidikan pada khususnya. 

 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi 

pengetahuan mengenai upaya peningkatan mutu, kinerja berdasarkan 

Balanced Scorecard (BSC) di institusi pendidikan. 

 

1.4.2  Manfaat Praktis 

 

a)   Bagi Fakultas Seni Pertunjukan UKSW-Salatiga 

 Dengan dilaksanakannya penelitian ini, FSP dapat mengetahui kinerja 

fakultas, sehingga dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja FSP di masa yang akan datang. 

 

b)   Bagi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 



      Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan   menjadi alternatif   

untuk mengetahui kinerja fakultas-fakultas dalam lingkungan UKSW 

Salatiga berdasarkan Balanced Scorecard (BSC).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


