
BAB V 

 

PENUTUP 
 

         Penutup dalam bab V ini terdiri dari beberapa bagian  bagian, yakni: 

(1) Kesimpulan, dan (2) Saran. 
 

5.1 Kesimpulan 
 

 Berdasarkan uraian dan  analisa  hasil  penelitian  

pada  bab  sebelumnya, maka dapat disimpulka bahwa: 

 

1. Kinerja Fakultas Seni Pertunjukan dari perspektif keuangan belum dapat 

memberikan suatu sustainable income, pendapatan FSP masih 

bervariasi dan berfluktuasi. Disamping itu kursus musik yang 

merupakan suatu SBU atau Strategic Business Unit, masih belum 

memberikan hasil yang optimal. 

2. Kinerja Fakultas Seni Pertunjukan dari perspektif pelanggan pelanggan, 

dapat dilihat dari tiga hal: (1) respon kepuasan mahasiswa masih dalam 

katagori cukup puas, (2) Retensi mahasiswa masih rendah, khususnya 

tahun 2012:  25 dari 44 mahasiwa, tahun 2010: 25 dari 37 mahasiswa, 

tahun 2009: 22 dari 35 mahasiwa, tahun 2008: 21 dari 41 mahasiswa. (3) 

Akuisisi mahasiswa dari luar masih relatif rendah. 

3. Kinerja Fakultas Seni Pertunjukan dari perspektif proses internal dapat 

dlihat dari beberapa hal berikut ini: (1) Visi, Misi FSP belum tersosialisasi 

dengan baik; (2) PBM rutin cukup baik; (3) kurikulum terbaru belum 

tersusun; (4) SOP belum lengkap; (5) belum  ada  Gugus  Penjaminan 

Mutu;   (6)   Fasilitas  

musik belum optimal; (7) kesejahteraan dosen belum memadai, 

khususnya dosen tidak tetap; (8) Paduan suara baik, ada latihan rutin; 

(9) dosen “music performance” belum ada yang S2; (10) belum ada 

orkestra atau chamber music; (11) Rata-rata kelulusan mahasiswa masih 

relatif lama, yakni 69,38 bulan atau 5,78 tahun. 

4. Kinerja Fakultas Seni Pertunjukan dari perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan, dapat dilihat dari beberapa hal berikut: (1) potensi sumber 

daya manusia (dosen) untuk prospek ke depan adalah baik; (2) 

pengaturan studi lanjut belum terencana dan terjadwal dengan baik; (3) 

tenaga dosen tetap belum merata untuk setiap keahlian alat musik; (4) IT 



belum optimal, sehingga banyak kegiatan tata usaha dikerjakan secara 

manual; (5) budaya organisasi dan komunikasi belum optimal.  

5. Berdasarkan hasil kinerja dari  empat perspektif Balanced Scorecard 

(BSC) lihat tabel 4.23, maka diusulkan suatu strategi untuk peningkatan 

kinerja yang terus menerus atau continous improvement bagi FSP adalah: 

(1) strategi menjadikan FSP organisasi yang quality excellence dan cost 

effective; (2) Pengelolaan Kursus Musik FSP menjadi SBU (Strategic 

Business Unit) yang profesional dan profitable. Selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel 4.24 

 

5.2 Saran 
 
5.2.1 Implikasi Teoritis   

Hasil  penelitian menunjukan bahwa kinerja FSP berdasarkan  

balanced scorecard, dimana adanya saling keterikatan antara keempat 

perspektif BSC.     Pengembangan sumber daya manusia baik melalui 

pelatihan, pendidikan dan studi lanjut, pengembangan IT dan 

pengembangan organisasi FSP dari perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan, akan mempengaruhi proses internal berupa perbaikan 

proses belajar mengajar, hasil lulusan yang lebih baik, waktu kelulusan 

mahasiswa yang lebih singkat, sehingga akan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dan resistensi mahasiswa serta banyaknya mahasiswa baru yang 

mendaftar, pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan  atau income  

bagi FSP. 

 

5.2.2  Implikasi Terapan 
 

  Hasil kinerja FSP memberikan suatu gambaran kinerja dari masing-

masing perspektif BSC, serta memberikan implikasi bagi  FSP maupun  

melakukan perbaikan-perbaikan kinerja yang komprehensif, demikian juga 

implikasi bagi UKSW. Implikasi  yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

5.2.2.1 Bagi Fakultas Seni Pertunjukan-UKSW 

 

1. Pada perspektif keuangan, pihak FSP dapat menyusun Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja yang lebih terperinci, menghitung 

potensi pendapatan yang lebih optimal, sehingga dapat memprediksi 



jumlah maksimal mahasiswa yang dapat ditampung FSP. Khususnya bagi 

pemimpin FSP untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan finansial 

atau finance awareness and competence. Disamping itu pengembangan 

Kursus Musik FSP ditangani secara serius dan profesional sehingga dapat 

menjadi SBU (Strategic Business Unit) yang prospek dan profitable. 

2. Pada perspektif pelanggan, pihak FSP dapat memperbaiki dan 

meningkatkan kepuasan mahasiswa, melakukan survey kepuasan 

mahasiswa secara berkala, terus meningkatkan kualitas kemampuan 

serta komitmen  dosen, kualitas proses belajar mengajar, fasilitas sarana 

dan prasarana musik, dan kualitas pelayanan administrasi.   

3. Pada perspektif proses internal, pihak FSP dapat secepatnya 

mensosialisasikan visi, misi dengan baik kepada segenap komponen 

dalam organisasi FSP, memperbaiki dan meningkatkan proses belajar 

mengajar secara efektif, menyelesaikan penyusunan kurikulum terbaru, 

melengkapi SOP yang ada, menyelenggarakan Gugus Kendali Mutu 

fakultas, melengkapi sarana  dan prasarana musik, melengkapi dengan 

dosen S2 “music performance”, serta mempercepat waktu kelulusan 

mahasiswa. 

4. Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, FSP dapat menyusun 

rencana dan jadwal studi lanjut dosen dengan baik, sehingga tidak 

mengganggu proses belajar mengajar dan kepentingan mahasiswa, 

melengkapi kemampuan dosen dengan kemampuan soft skill, seperti 

kemampuan manajemen dan komunikasi, mengadakan dosen tetap 

secara merata untuk setiap keahlian alat musik, melengkapi sarana IT, 

serta mengoptimalkan budaya dan komunikasi dalam organisasi FSP. 

5. Dari sisi strategi, FSP dapat terus memikirkan strategi yang efektif dan 

efisien, sehingga visi, misi dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. 

Berdasarkan strategi jangka panjang, kemudian disusun rencana 

program dan budgeting yang lebih baik. 

5.2.2.2 Bagi UKSW-Salatiga 

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan masukan bagi universitas 

sehingga dapat lebih memahami keunikan   FSP,  serta dapat memberikan 

support yang tepat untuk peningkatan kinerja FSP. Selain itu dapat 

mempertimbangkan BSC sebagai alternatif untuk mengetahui atau 

mengukur  kinerja fakultas lain dalam lingkungan UKSW.   

5.2.3 Keterbatasan  Penelitian dan Rekomendasi Penelitian Lanjutan 



 
1. Penelian ini hanya dilakukan di Fakultas Seni Pertunjukan yang belum 

melaksanakan perencanaan dan program sesuai dengan pedoman 

Renstra 2013-2017. Peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian pada 

institusi pendidikan yang telah memiliki sistem manajemen yang ideal 

sesuai dengan Renstra, sehingga hasilnya dapat dibandingkan antara 

sistem manajemen yang telah ada dengan sistem manajemen 

berdasarkan Balanced Scorecard, serta mengembangkan indikator-

indikator lain yang belum dikaji dalam penelitian ini. 

2. Dalam menentukan kinerja Fakultas Seni Pertunjukkan, penulis belum 

menggunakan skoring untuk analisa kinerja, untuk itu peneliti 

selanjutnya dapat melengkapi penelitian ini dengan menggunakan 

skoring. 

 


