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Abstrak 
Integrated performance Measurement System (IPMS), yang merupakan model sistem  pengukuran 

kinerja yang dikembangkan oleh Centre for Strategic Manufacturing pada Univercity of Strathcyde di 

Inggris, merupakan metode baru yang dikembangkan agar sistem pengukuran kinerja memberikan 

struktur dan komponen pilihan yang tepat (robust), terintegrasi, efesien, dan efektif. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang 

dengan menggunakan metode IPMS dengan harapan dapat  meningkatkan efektivitas serta efesiensi 

Program Studi sehingga kinerja Program Studi dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh 

stakeholder dan BAN-PT Dikti. Hasil penelitian menunjukkan penilaian bahwa 39 Key Performance 

Indicator (KPI) berwarna hijau yang berarti telah memenuhi standar, 41 KPI berwarna  kuning yang 

berarti masih belum memenuhi standat namun hampir memenuhi, dan 8 KPI berwarna merah yang 

berarti masih jauh dari memenuhi standar.  

Kata kunci: Evaluasi, Kinerja, IPMS, TLS,Tteknik Industri 

 

Latar Belakang 
 Evaluasi kinerja merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur sebuah sistem 

dengan tujuan untuk untuk mengetahui sejau mana sebuah sistem bekerja dalam menjalankan 

fungsinya. Sebuah sistem bekerja dengan begitu banyak variable dan entitas yang terlibat dan 

bersama-sama dalam mencapai sebuah tujuan yang sama, maka perlu diperhatikan agar setiap variable 

atau aspek yang terlibat dalam sistem tersebut agar menjalankan fungsinya masing-masing dengan 

baik [6]. Untuk memastikan bahwa setiap komponen atau variable dalam sistem tyersebut bekerja 

sesuai dengan fungsinya dengan baik maka diperlukan sebuah evaluasi kinerja sistem secara continue 

dan periodik.  

 Evaluasi kinerja menjadi satu hal yang wajib dilakukan oleh setiap organisasi baik organisasi 

yang bersifat profit oriented maupun non profit oriented. Pengukuran kinerja secara ilmiah dengan 

menggunakan metode-mode ilmiah telah berkembang dengan sangat cepat. Beberapa metode ilmiah 

yang sering digunakan dalam mengukur atau mengevaluasi kinerja organisasi antara lain dengan 

metode Lickert [3], metode traffic light system [4] dan  metode IPMS [1]. Dalam beberapa literature 

dapat disimpulkan bahwa model Integrated performance Measurement System (IPMS), yang 

merupakan model sistem  pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Centre for Strategic 

Manufacturing pada Univercity of Strathcyde di Inggris, merupakan metode baru yang dikembangkan 

agar sistem pengukuran kinerja memberikan struktur dan komponen pilihan yang tepat (robust), 

terintegrasi, efesien, dan efektif [6]. 

 Evaluasi kinerja juga tidak terlepas dalam dunia pendidikan seperti perguruan tinggi. Sebuah 

perguruan tinggi terdiri dari berbagai macam elemen sub sistem yang bekerja bersama-sama dengan 

tujuan memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Salah satu elemen vital dari sebuah 
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perguruan tinggi adalah program studi atau jurusan, yang merupakan ujung tombak pelayanan 

akademik dari sebuah sistem pendidikan sebuah perguruan tinggi. Meskipun sebagai sebuah organisasi 

non profit, evaluasi kinerja organisasi pendidikan di sebuah perguruan tinggi, dalam hal ini program 

studi, justru sangat diperlukan karena dalam pelayanannya kepada stakeholders seperti mahasiswa, 

wali murid maupun users, harus memiliki standard tertentu yang telah digariskan oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Dikti (BAN PT). Selain itu iklim kompetisi antar perguruan 

tinggi yang semakin ketat mengharuskan setiap organisasi pendidikan perguruan tinggi untuk selalu 

melakukan evaluasi kinerja agar bisa berkompetisi dan survive dalam persaingan.  

 Jurusan teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang, 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. Dalam beberapa kesempatan evaluasi kinerja jurusan Teknik Industri, di 

peroleh hasil evaluasi yang kurang memenuhi harapan yang ditunjukkan oleh hasil evaluasi kinerja 

yang dilakukan BAN-PT Dikti menunjukkan nilai yang kurang memuasakan.  

 Berdasarkan masalah yang melatarbelakangi dan kajian pustaka yang telah dikumpulkan, 

Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang memerlukan sebuah evaluasi kinerja 

jurusan yang dilakukan dalam rangka mengukur kinerja atau performance jurusan teknik Industri 

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 

BAN-PT Dikti. 

Metode Penelitian 
Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dilapangan terdiri dari dua metode 

yaitu: 

 Observasi  

Metode observasi dilakukan secara sistematis dengan mengamati dan mengexplore kegiatan 

akademik jurusan teknik industry. Tujuan dari metode ini adalah melihat secara langsung 

aktivitas yang terjadi di jurusan teknik industry. Observasi dilakukan di kantor jurusan teknik 

industry dan laboratorium teknik industry. Beberapa fasilitas untuk kegiatan akademik yang 

terlibat dalam  penelitian ini juga diobservasi. Hal ini akan memberikan informasi-informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan objek yang diteliti. 

 Wawancara 

Metode wawancara adalah dilakukan dengan melakukan wawancara dengan stakeholder yang 

telah ditentukan. Tujuan utama dari wawancara ini adalah menggali informasi yang dipelukan 

dalam penelitian ini yang tidak bisa didapatkan dengan cara observasi dan kuisioner [2]. Metode 

lain yang termasuk dalam metode wawancara ini adalah dengan membuat dan menyebarkan 

kuisioner yang harus diisi oleh setiap stakeholder dimana proses pengisian didampingi peneliti 

dengan memberikan arahan serta petunjuk verbal.  

Tempat, Waktu dan Tahapan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada bulan April - November 2014 di Fakultas Teknik, Universitas  

Muhammadiyah Malang dengan objek penelitian Jurusan Teknik Industri. 

Beberapa tahap dalam penelitian direncanakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian 

ini. Secara rinci tahapan penelitian serta penjelasan detail dari tahapan tersebut bisa dilihat dalam 

penjelasan dibawah ini: 

1. Survey Jurusan  

Suryey jurusan merupakan langkah pertama yg akan dilakukan untuk melihat aktivitas 

akademik yang terjadi di Jurusan teknik industry. Tujuan dari langkah ini adalah agar peneliti 

bisa memahami da mendeskripsikan system akademik yang terjadi di Jurusan. Semua bentuk 

aktivitas baik yang berkaitan dengan pelayanan mahasiswa dan internal manajemen jurusan 

bisa digambarkan dalam langkah ini. 

2. Identifikasi Masalah 

Dari langkah pertama diatas, diharapkan masalah yang terjadi terkait denagn konerja jurusan 

bisa diidentifikasi dan rumuskan sevagai masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini.  

3. Studi Literatur 



Seminar Teknologi dan Rekayasa (SENTRA) 2015 

ISBN: 978-979-796-238-6 

 

SENTRA V - 21 

 

Studi literature pada langkah selanjutnya merupakan aktivitas penting untuk menunjang proses 

pengerjaan dengan merujuk pada teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah yang 

diambil dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu tentang pengukuran kinerja juga 

akan dijadikan referensi dalam penelitian ini.  

4. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berisikan tentang pokok-pokok masalah yang ingin dipecahkan dalam 

rangka pencapaian tujuan  

5. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahapan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah yang terjadi di Jurusan. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah profil Jurusan Teknik Industri yang meliputi Visi, Misi dan tujuan, serta  keinginan 

Stakeholders. Untuk mengatahui keinginan stakeholders maka akan dilakukan identifikasi 

keingian dari masing-masing stakeholders dengan wawancara yang kemudian dari hasil itu 

kan menjadi data untuk menetapkan sasaran Strategis. 

6. Penetapan Sasaran Strategis 

Penetapan sasaran strategis diturunkan dari visi, misi Jurusan Teknik Industri dan hasil 

wawancara dengan Stakeholderss.  

7. Penetapan Key Performance Indicator 

Setelah sasaran strategis ditetapkan, kemudian dicari indikator-indikator yang dapat mengukur 

tingkat pencapaian KPI dari seluruh sasaran strategis berdasarkan pada Stakeholders 

requirement dan matriks penilaian yang ada dalam BAN-PT. 

8. Verifikasi KPI 

Verifikasi dilakukan untuk membuat kevalidan terhadap KPI yang ada yang mepertimbangkan 

kepentingan Stakeholders dan BAN-PT. 

9. Penetapan Target dan Inisiatif 

Setalah verifikasi dilakukan maka menetapkan target yang ingin dicapai dari KPI tersebut dan 

menpersiapkan inisiatif terhadap target yang belum tercapai sehingga mampu ditindaklanjuti 

dengan cepat & target dapat segera tercapai. 

10. Penentuan Skor  

Penentuan skor masing-masing Key Performance Indicator yang berdasarakan kepetingan 

Stakeholders menggunakan metode Skala Likert sesuai dengan matriks penilaian BAN-PT.  

Table 1 Skala Likert 

Skor Alasan 

0 Penialaian yang dikehendaki Sangat Tidak Setuju (STS)  

1 Penilaian yang dikehendaki Tidak Setuju (TS) 

2 Penilaian yang dikehendaki Netral (N) 

3 penilaian yang dikehendaki Setuju (S) 

4 penilaian yang dikehendaki Sangat Setuju (SS) 

 

11. Penilain kinerja Jurusan 

Setelah dilakukan scoring dengan menggunakan Skala Likert maka dapat diketahui hasil dari 

skor tersebut yang kemudian dimasukkan dalam katagori warna yang ada dalam metode 

Traffic Light System. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Warna Hijau, diberikan untuk KPI yang mencapai nilai 4. Artinya pencapaian dari 

indikator tersebut sudah tercapai, sama atau bahkan melampaui target.  

b. Warna Kuning, diberikan untuk KPI yang mencapai nilai antara level 2 hingga 3. 

Artinya pencapaian dari indikator tersebut belum tercapai, meskipun nilainya sudah 

mendekati target. Jadi pihak manajemen harus berhati-hati dengan setiap 

kemungkinan yang akan timbul.  

c. Warna Merah, diberikan untuk KPI yang mencapai nilai antara level 0 hingga 1. 

Artinya pencapaian dari indikator tersebut belum tercapai dan memerlukan perbaikan 

dengan segera.  
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12. Analisa Sistem Pengukuran Kinerja 

Setelah selesai memberikan nilai pada masing-masing KPI maka dilakukan analisa secara 

keseluruan terhadap sistem pengukuran kinerja guna memberikan sebuah kevalidan dalam 

penelitian ini. 

13. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan penelitian ini akan dirumuskan sesuai hasil pengolah data dan analisa hasil 

penelitian ini serta akan dirumusakn rekomendasi ke Jurusan teknik industri. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Perancangan sistem pengukuran kinerja berdasarkan Metode Integrated Performance Measurement 

System (IPMS) pada dasarnya meliputi proses penerjemahan dari stakeholders requirement kedalam 

key performance indicators. 

A. Identifikasi level organisasi 

Dalam metode Metode Integrated Performance Measurement System (IPMS) level bisnis 

program studi dibagi menjadi empat level yang meliputi bisnis induk (business coorporate), 

unit bisnis (business units), proses bisnis (business process), dan aktivitas (activity). Adapun 

pembagian level bisnis dari program studi teknik industri adalah sebagai berikut: 

1. Level binis induk : Fakultas Teknik  

Fakultas teknik sebagai pembuat keputusan tingkat policy umum di lingkup fakultas 

dalam bentuk corporate strategy tentang rencana strategi (RenStra) yang meliputi alokasi 

dana, garis kebijakan umum pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) 

dalam menghadapi masa depan dan sebagainya. 

2. Level unit bisnis : Program Studi Teknik Industri 

Unit bisnis sebagai tempat dilakukan kegiatan program studi teknik industri kepada 

mahasiswa. Kegiatan yang dimaksud meliputi proses belajar mengajar, praktikum, 

pemberian tugas kuliah. 

3. Level proses bisnis : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Dalam proses bisnis yang dimaksud adalah sebuah pengelolaan terhadap input untuk 

mejadi output demi tercapainya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

4. Level aktivitas :  Adalah segala bentuk aktivitas yang terjadi dalam pengelolaan program 

studi teknik industri  

Bisnis Induk:

Fakultas Teknik

Unit Bisnis:

Program Studi Teknik Industri

Proses Bisnis:

Pendidikan, Penelitian, dan 

Pengabdian

Aktivitas-aktivitas

Studi 

kasus

 

Gambar 1 Pembagian Level Organisasi Program Studi 

Penentuan Skor KPI 

Pengukuran kinerja jurusan dengan menggunakan metode Integrated Performance 

Measurement System yang merupakan pengukuran kinerja yang terintegrasi dengan melibatkan 

banyak Key Performance Indicator yang memiliki relasi antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh 

kreana itu dilakukan penentuan skotr pada tiap-tiap Key Performance Indicator yang telah ada, dimana 

yang memberikan skor terhadap Key Performance Indicator  tersebut adalah peneliti yang berdasarkan 

terhadap data yang telah dikumpulkan serta hasil konsultasi dengan pihak jurusan yang mengetahui 
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jurusan secara mendalam, skor  tersebut menggambarkan tingkat kepentingan dan peranan suatu Key 

Performance Indicator dalam penilaian kinerja jurusan. 

Metode yang digunakan dalam penentuan skor kinerja adalah  metode Skala Likert. Dari hasil 

skor tersebut dapat diketahui tingkat ketercapaian Key Performance Indicator. 

Penilaian Kinerja Dengan Traffict Light System 
Setelah diketahui hasil skor dari tiap KPI, selanjutnya menilai kinerja program studi dengan 

menggunakan traffict light system yang berfungsi untuk memberikan warna pada tiap-tiap KPI yang 

ada sesuai dengan hasil capaian dari tiap-tiap KPI tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

STRUKTUR KPI

PROGRAM STUDI 

TEKNIK INDUSTRI 

STANDAR A STANDAR HSTANDAR GSTANDAR FSTANDAR ESTANDAR DSTANDAR CSTANDAR B

KPI 2

KPI 3

KPI 9

KPI 8

KPI 7

KPI 6

KPI 5

KPI 4

KPI 76

KPI 87

KPI 86

KPI 69 

KPI 68

KPI 67

KPI 66

KPI 65

KPI 64

KPI 63

KPI 37

KPI 36

KPI 1

KPI 62

KPI 60 

KPI 61

KPI 59

KPI 58

KPI 57

KPI 56
KPI 35

KPI 34

KPI 33

KPI 32

KPI 31

KPI 30

KPI 97

KPI 96

KPI 88

KPI 107

KPI 99

KPI 98

KPI 93

KP 92

KPI 91

KPI26

KPI 25

KPI 24

KPI 23

KPI 22

KPI 21

KPI 20

KPI 38

KPI 29

KPI 28

KPI 27

KPI 46

KPI 45

KPI 44

KPI 43

KPI 42

KPI 41

 KPI 40

KPI 39

KPI 54

KPI 53

KPI 52

KPI 51

KPI 50 

KPI 49

KPI 48

KPI 47

KPI 55

KPI 80 

KPI 79

KPI 78

KPI 77

KPI 75

KPI 74

KPI 73

KPI 72

KPI 71

KPI 70

KPI 83

KPI 82

KPI 81 

KPI 85

KPI 84

KPI 106

KPI 105

KPI 104

KPI 103

KPI 102

KPI 101

KPI 100

KPI 89

KPI 95

KPI 94

KPI 90

KPI 12

KPI 11

KPI 10

KPI 17

KPI 16

KPI 15

KPI 14

KPI 19

KPI 18

KPI 13

 

Figure 2 Traffict Light System 

Dari hasil penilaian dengan menggunkan traffict light system maka dapat diketahui berapa Key 

Performance Indicator (KPI) yang telah tercapai dan yang belum. Adapun hasil penilaiannya 

adalah 39 Key Performance Indicator (KPI) berwarna hijau yang berarti telah memenuhi standar, 

41 KPI berwarna  kuning yang berarti masih belum memenuhi standat namun hampir memenuhi, 

dan 8 KPI berwarna merah yang berarti masih jauh dari memenuhi standar.  

Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penilitian ini  adalah sebagai berikut : 

1. Rancangan sistem pengukuran kinerja  yang dilakukan pada Proram Studi Teknik Industri dengan 

menggunakan metode Integrated Performance Measurement Sistem terdapat 105 key peformance 
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indicator (KPI) dimana 100 KPI berasal dari Eksternal Stakeholder dan 5 berasal dari Internal 

Stakeholder. 

2. Hasil skoring terhadap rancangan sistem pengukuran kinerja PS Teknik Industri  dengan metode 

skala Likert dan Traffic Light System sebagai berikut: 

 68 Key Performance Indicator (KPI) warna hijau artinya kinerja yang dicapai sesuai dengan 

target. 

 37 Key Performance Indicator (KPI) warna kuning artinya kinerja yang dicapai tidak sesuai 

dengan target yang ditetapkan.  

 Tidak Key Performance Indicator (KPI) yang berwarna merah  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk selalu meningkatkan kinerja program studi 

dengan melihat hasil penilaian terhadap KPI serta usulan perbaikan yang terdapat dalam masing-

masing KPI yang belum tercapai. 
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