
 

 

RINGKASAN 

 

TAUFIQ MASDI. Strategi Peningkatan Kualitas Akademik Melalui Audit 

Internal di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan 

dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Dibimbing oleh AGUS PURWITO  

dan BUDHI HASCARYO ISKANDAR 

 

Audit internal akademik merupakan salah satu instrumen dalam mencapai 

peningkatan kualitas. Audit internal adalah proses sistematik, independen, dan 

terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara 

obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit di penuhi. Audit internal 

yang dilakukan IPB yaitu untuk mengukur kepatuhan dan perbaikan  prosedur  

operasional  program  dan pengelolaan unit kerja sesuai ketentuan dan upaya-

upaya pencapaian tujuan IPB. Hasil audit yang dilakukan auditor (KAI IPB) 

merupakan umpan balik bagi Program Studi dan Departemen untuk melakukan 

berbagai perbaikan, sehingga proses peningkatan mutu secara berkelanjutan terus 

berjalan dalam peningkatan kualitas akademik. Tujuan penelitian ini untuk  (1) 

mendeskripsikan peran audit internal dalam peningkatan kualitas akademik di 

departemen PSP FPIK IPB, (2) menentukan efektifitas audit internal akademik 

dalam rangka continuous improvement mutu. dan (3) merumuskan strategi 

pengelolaan jaminan mutu akademik dalam rangka continuous improvement di 

Departemen PSP FPIK IPB.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) audit internal dapat 

menggambarkan kualitas akademik Departemen PSP yang sebenarnya yaitu terjadi 

kencenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun; (2) berdasarkan 

analisis SWOT, disusun  4 (empat) alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh 

Departemen PSP untuk pengembangan ke depan yaitu Strategi Strenght-

Opporunities (SO) : Meningkatkan kegiatan promosi berbasis web, kanvasing,  

organisasi mahasiswa daerah, dan alumni. Melakukan continues improvement 

dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Menerapkan kurikulum berbasis kompetensi. Meningkatkan peran forum 

komunikasi antara alumni, dan para lulusan baru untuk berbagi informasi tentang 

lowongan pekerjaan. (2) Strategi Weaknesess-Opportunities (WO) : Meningkatkan 

fungsi kontrol penyelesaian studi mahasiswa agar lebih banyak yang tepat waktu. 

Meningkatkan intensitas komunikasi dengan alumni, khususnya yang telah bekerja 

dalam bidang perikanan tangkap. Membina mahasiswa sejak dini untuk 

berwirausaha. (3) Strategi Strenght-Threats (ST) : Pengembangan Iptek dalam 

bidang Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan melalui pengembangan penelitian 

secara sistematis dan terarah. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan 

melalui pendekatan kerjasama baik dengan pihak stakeholder yang terkait maupun 

dengan pihak lain yang mempunyai kompeten terhadap pengembangan 

pemanfaatan sumberdaya perikanan. Peningkatan kualitas pendidikan melalui 

reformasi sistem pendidikan dan kurikulum ke arah pendidikan berbasis 

kompetensi dan pengembangan Quality Assurance. Dinamisasi kehidupan 

kemahasiswaan (intra dan ekstra kampus) melalui pembentukan wadah 

kemahasiswaan yang meningkatkan kreatifitas dan inovasi mahasiswa. (4) Strategi 

Weaknesess-Threats (WT) : Peninjauan kembali  kurikulum setiap 4 tahun sekali 



 

 

dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal. Peningkatan suasana 

akademik dengan memberikan otonomi keilmuan kepada dosen melalui 

laboratorium-laboratorium yang ada di unit Bagian dalam lingkup Departemen 

PSP. Menyelaraskan penyelenggaraan akademik dengan kebutuhan stakeholders. 

Kesimpulan dari penelitian ini, Audit Internal berperan penting dalam 

meningkatkan kualitas akademik.  Temuan dari audit internal menjadi umpan balik 

yang sangat efektif untuk melakukan perbaikan proses akademik. Audit internal 

dapat mendorong departemen untuk melakukan proses perbaikan yang terus 

menerus. Hasil audit setiap tahun ditindaklanjuti yang disertai dengan melakukan 

pengendalian internal oleh Gugus Kendali Mutu Departemen. Secara  umum 

proses yang dilakukan menghasilkan capaian kinerja mutu akademik yang 

meningkat, terlihat dari beberapa indikator antara lain menurunnya masa studi, 

IPK, keseuaian bidang kerja, nilai EPBM dan menurunnya jumlah mahasiswa 

yang undur diri. Hasil dari audit internal dapat dijadikan salah satu acuan untuk 

menentukan strategi pengembangan Departemen selanjutnya. 

 

Kata Kunci : Audit internal akademik, Departemen PSP, Deskritif kualitatif 

dan analisis SWOT, Manajemen mutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




