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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengukuran kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur sistem agar mengetahui sejauh mana sistem itu bekerja, dalam sistem 

itu sendiri banyak variabel yang perlu diperhatikan karena sistem tidak berdiri 

sendiri sehingga dari beberapa variabel tersebut dapat dianalisis untuk 

mendapatkan variabel mana yang kurang efektif dalam implementasinya. 

Pengukuran kinerja sangat penting sekali dalam suatu organisasi baik yang 

sifatnya Profit Oriented atau Non Profit Oriented, karena untuk mengetahui 

tingkat efektivitas dari seuatu organisasi perlu diukur secara ilmiah dangan 

metode-metode ilmiah yang sudah ada sehingga dari pengukuran kinerja tersebut 

dapat kita pastikan bahwa  sistem dalam implementasinya masih banyak 

ditemukan kekurangan yang perlu diperbaiki. pengukuran kinerja juga tidak 

terlepas dalam dunia pendidikan justru sangat ironis sekali manakala pendidikan 

tersebut tidak tersentuh oleh parameter –parameter yang sangat membantu untuk 

mengetahui kualitas dari pendidikan tersebut. Peningkatan kualitas  pendidikan 

secara berkelanjutan dilakukan dengan cara memberikan penilaian, akreditasi, 

serta evaluasi diri institusi yang dilakukan terhadap Perguruan Tinggi Negeri 

ataupun Swasta. 

Mutu pendidikan sebagai kewajiban dari suatu Institusi dengan 

menjadikan  beberapa  indikator kinerja dari suatu Perguruan Tinggi sebagai 

parameter.Teknik Industri merupakan suatu disiplin ilmu gabungan dari ilmu 

keteknikan dan ilmu manajemen yang mempelajari tentang perancangan, 

penginstalan, dan perbaikan serta pengembangan suatu sistem yang integral yang 

terdiri dari manusia, material, peralatan, energi, dan informasi agar tercapai 

prosedur operasi/kerja sistem yang efektif dan efisien. Program Studi Teknik 

Industri Universitas X yang menjadi objek penelitian memiliki keinginan yang 

tinggi dalam mengembangkan dan meningktakan kualitas kinerja Program Studi 
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Teknik Industri yang akan dituangkan  dalam jangka priodik sehingga memiliki 

nilai tawar yang lebih ditingkat regional,  nasional, bahkan internasional dan yang 

paling penting adalah memenuhi standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi. sampai saat ini Program Studi Teknik Industri masih belum memiliki 

Sistem Pengukuran Kinerja terhadap manajemen pelayanan, manajemen 

pemebelajaran, serta manajemen hubungan dengan luar Program StudiTeknik 

Industri yang semua itu akan mempengaruhi terhadap kualitas dari Program Studi 

tersebut. perlu kiranya untuk melakukan pengukuran kinerja terhadap manajemen 

pelayanan, manajemen pemebelajaran, serta manajemen hubungan dengan luar 

Program Studiserta sistem yang diterapkan Program Studi sebagai tolak ukur bagi 

Program Studi untuk mengetahui tingkat keberhasilan, efektivitas, serta efesiensi 

dari kinerja Program Studi Teknik Industri.  

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan sebuah perancangan 

sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Integrated Performance 

Measurement System (IPMS). Dengan demikian, diharapkan dengan metode 

IPMS ini dapat meningkatkan efektivitas serta efesiensi Program Studi sehingga 

kinerja Program Studi dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh stakeholder dan 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan “ Bagaimana 

merancang sistem pengukuran kinerja Program Studi Teknik Industri dengan 

metode Integrated Performance Measurement System (IPMS).” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Merancang sistem pengukuran kinerja dengan Metode Integrated 

Performance Measurement System (IPMS). 

2. Mengukur dan mengevaluasi sistem kinerja Program Studi denganTraffic 

Light System 

3. Memberikan usulan perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja Program 

Studi 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui cara merancang sistem pengukuran kinerja dengan metode 

Integrated Performance Measurement System (IPMS) dan penentuan KPI-nya 

2. Mengetahui kinerja Program Studi dari hasil evaluasi  

3. Memberikan pengetahuan tentang mengimplemtasikan teori dalam bentuk 

praktek. 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari batasan masalah dan asumsi yang 

dilakuakan dalam tugas akhir ini. 

Batasan Masalah 

Penelitian dilakukan sampai pada tahap rencana implementasi 

Asumsi  

Stakeholder diasumsikan tidak mengalami perubahan yang signifikan dan dalam 

kondisi normal. 

 


