
I  PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, 

pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan 

berkelanjutan.  Mutu yang baik akan memberikan implikasi kepada pemangku 

kepentingan (stakeholders) internal dan eksternal  perguruan tinggi (mahasiswa,  

orang tua mahasiswa,  dosen, staf dan tenaga kependidikan, masyarakat, dunia 

usaha, asosiasi profesi, pemerintah) untuk memperoleh kepuasan   atas   kinerja 

dan keluaran perguruan tinggi. Tujuan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah 

terjaminnya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada masukan, proses, 

maupun keluaran.    Setiap perguruan tinggi dinyatakan bermutu bila perguruan 

tinggi tersebut dapat memenuhi atau melampaui delapan Kriteria Standar 

Nasional Pendidikan seperti tercantum dalam ayat 1 dan pasal 91 ayat 2 Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Penjaminan mutu sangat penting dalam peningkatan kualitas penyempurnaan  

pendidikan (Satori 2011).  

Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan perguruan tinggi negeri yang 

terus berusaha meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun 

pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini  juga terkait 

dengan salah satu misi IPB yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu 

tinggi dan pembinaan kemahasiswaan yang komprehensif dalam rangka 

meningkatkan daya saing bangsa. IPB memiliki pernyataan  mutu (quality 

statement) sebagaimana SK Rektor No 006/13/OT/2008: Sistem Penjaminan 

Mutu IPB 2008-20012, yaitu dengan “Komitmen yang tinggi terhadap mutu 

secara efisien dan akuntabel menghasilkan lulusan yang kompeten dan IPTEKS 

yang relevan dengan kebutuhan masyarakat”.  Implemantasi dari hal tersebut, 

Institut Pertanian Bogor (IPB) telah berhasil merumuskan   arah pengembangan 

IPB 2025 yaitu meliputi tiga aspek utama, yaitu :  (1) Membangun pondasi 

universitas berbasis riset (Research Based University) dan Entreprenuerial 

University, (2)  Mengembangkan tata kelola universitas yang baik (Good 

University Governance), dan (3) Melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Social Responsibility and Prosperity). 

Oleh karena itu IPB diharapkan memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional, 

mampu berkompetisi dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya di dunia, dan 

memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan bangsa Indonesia pada 

khususnya dan umat manusia pada umumnya.   

Menurut Engkoswara dan Komariah (2010) akreditasi pendidikan 

merupakan keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan dan 

memberdayakan segala sumber yang tersedia melalui aktifitas perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, pemotivasian, pengendalian, pengawasan dan 

supervise, serta penilaian untuk mewujudkan sistem    pendidikan    yang    

efektif,    efisien dan berkualitas.         Sejalan dengan tuntutan leadership suatu 

organisasi modern,   IPB memfokuskan pada  peningkatan efektivitas dan 

produktivitas organisasi IPB melalui: (1) review  penyempurnaan manual mutu, 
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petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, (2) pengawalan implementasi sistem 

penjaminan mutu  (3) pelaksanaan sistem audit internal yang berorientasi pada 

upaya pencapaian kinerja institusi secara keseluruhan.    Dengan  tata pamong  

yang  baik,  diharapkan kepercayaan dari masyakarat akan meningkat. Hal ini 

dilakukan melalui beberapa penyempurnaan,  salah satunya adalah dengan 

melakukan audit internal yang dalam pelaksanaanya diterjemahkan  ke  dalam  

praktek  manajemen  yang  baik dengan dukungan organisasi, kebijakan dan 

prosedur yang baik serta SDM yang bermutu dan mempunyai integritas yang 

baik.  

Audit adalah proses sistematik, independen, dan terdokumentasi untuk 

memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan 

sejauh mana kriteria audit di penuhi (Gasperz 2013). Hasil audit yang dilakukan 

auditor (KAI) merupakan umpan balik bagi Program Studi dan Departemen untuk 

melakukan berbagai perbaikan, sehingga proses peningkatan mutu secara 

berkelanjutan terus berjalan Aren et al. 1991. 

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (Departemen PSP) 

merupakan salah satu departemen  di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 

(FPIK) di IPB.  Departemen ini mengasuh program studi pada jenjang sarjana dan 

pasca sarjana.  Komitmen pengendalian mutu di Departemen PSP dilakukan oleh 

Gugus Kendali Mutu (GKM) yang dijabat oleh Sekretaris Departemen.  Gugus ini 

dibentuk untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan mutu akademik 

(Hastoni 2010) 

Pelaksanaan audit internal akademik oleh Kantor Audit Internal (KAI) IPB 

terhadap program studi sarjana di Departemen PSP telah dilakukan sejak tahun 

2009.  Evaluasi efektivitas terhadap hasil audit internal hingga lima tahun 

pelaksanaannya belum dilakukan.   Berdasarkan uraian tersebut, pada penelitian 

ini dikaji peranan audit internal bidang akademik dan dampak yang terjadi setelah 

program audit internal  diimplementasikan oleh IPB, termasuk didalamnya peran 

GKM yang telah dibentuk di departemen. 

Perumusan Masalah 

 

Sebelum program audit internal akademik dilakukan oleh IPB, kegiatan 

akademik di Departemen PSP berjalan sesuai aturan yang berlaku.  Namun 

demikian, tidak ada acuan khusus tentang standar mutu akademik antar 

departemen di IPB.  Departemen mengimplementasi dari standar umum yang 

ditetapkan oleh aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan yang terkadang ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing 

departemen. Pada awal dilakukannya audit internal terlihat bahwa cukup banyak 

ketidaksesuaian terjadi yang dibuktikan dengan banyaknya temuan. Pada tahun-

tahun berikutnya ketidaksesuaian tersebut semakin berkurang. 

Pada penelitian ini perumusan masalah dituangkan dalam beberapa 

pertanyaan penelitian yakni:  

1) Apakah hasil audit internal akademik yang telah dilaksanakan dalam kurun 

waktu lima tahun telah memberikan pengaruh terhadap mutu akademik di 

Departemen PSP; 

2) Apakah GKM yang dibentuk telah optimal dalam mengendalikan mutu 

akademik. 
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Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

(1) Mempelajari efektifitas Audit Internal bidang akademik dalam rangka 

perbaikan kualitas di Departemen PSP FPIK IPB; 

(2) Merumuskan strategi pengelolaan jaminan mutu akademik dalam rangka 

continuous improvement di Departemen PSP FPIK IPB. 

(3) Bagaimana strategi pelaksanaan penjaminan mutu akademik di Departemen 

PSP. 

 

Manfaat Penelitian 

 

1. Memberikan sumbang saran dan pengayaan ilmu pengetahuan dalam bidang 

manajemen akademik perguruan tinggi khususnya di tingkat departemen; 

2. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Departemen PSP dan pihak terkait 

mengenai efektivitas audit internal akademik di departemen; 

3. Sebagai dasar bagi penelitian lanjutan di bidang manajemen perguruan tinggi 

khususnya terkait dengan pengelolaan mutu akademik di tingkat departemen. 

  

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada masalah peranan audit internal 

yaitu tentang peningkatan kualitas akademik di departemen Pemanfaatan 

Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB yang terdiri 

atas pengelolaan mutu akademik di Departemen PSP, hasil audit internal 

akademik dalam kurun waktu lima tahun, serta berbagai kebijakan terkait mutu 

akademik di IPB.  Berdasarkan data yang tersedia  dikaji kaitannya dengan 

peningkatan kualitas akademik termasuk di dalamnya pencapaian indikator 

kinerja kunci  Departemen PSP FPIK IPB. 

 

 

Kerangka Pemikiran 

 

Sistem penjaminan  mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan 

mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan 

penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Sistem penjaminan mutu 

pendidikan bertujuan agar IPB dapat memenuhi atau melampaui Standar 

Nasional Pendidikan (SNP). Proses sistem penjaminan mutu mencakup proses 

perencanaan, penerapan, pengendalian  dan  pengembangan (Sutarjo 2014) 

standar  mutu  perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga 

pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan. 

Penjaminan mutu IPB dilakukan baik pada bidang akademik (pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) maupun pada bidang non-

akademik (administrasi dan manajemen perguruan tinggi).  Oleh  karena  itu 

organisasi  mutu   disesuaikan dengan ruang lingkup tersebut. Dalam pelaksa- 

naannya ditetapkan fungsi: Fungsi  manajemen  mutu  terpadu  (Total  
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QualityManagement/TQM) di tingkat IPB,  Fungsi penjaminan mutu (Quality 

Assurance/  QA) di tingkat fakultas/sekolah dan LPPM, Fungsi pengendalian 

mutu (Quality Control/QC) di tingkat  Departemen,  Pusat,  Direktorat,  Kantor 

dan unit kerja setara lainnya 

Alur penelitian diawali dengan menggali permasalahan yang ada di 

Departemen PSP terkait peran audit internal akademik yang telah dilakukan 

terhadap standar nasional pendidikan dalam SPMI sesuai PP No.19 tahun 2005 

yaitu Standar Mahasiswa dan Lulusan, Standar Sumberdaya Manusia, Standar 

Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik.   

Hasil telaah awal menunjukkan bahwa audit internal akademik yang telah 

dilakukan lima tahun terakhir belum pernah dievaluasi keefektivannya.  

Keefektifan tersebut dapat diketahui bila kondisi eksisting departemen diketahui 

terlebih dahulu. Selanjutnya hasil audit internal akademik yang telah dilakukan 

ditelaah lebih lanjut dengan perkembangan mutu akademik selama lima tahun 

terakhir.  

Di dalam mendapatkan alternatif solusi terhadap hal tersebut, berbagai data 

terkait akan dikumpulkan.  Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  Pendekatan analisis SWOT digunakan 

untuk memetakan kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang sehingga diperoleh 

alternatif strategi untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan mutu akademik di 

departemen.   Alternatif strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT diharapkan 

dapat menjadi salah satu program di departemen untuk meningkatkan atau 

mempertahankan mutu akademik pada tingkat terbaik.  Gambar 1 menunjukkan 

bagan keranga pemikirna penelitian ini. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Permasalahan: 

Efektifitas audit internal akademik 

setelah lima tahun berjalan 

 
Profil akademik 

mahasiswa 

 

Hasil audit internal 

akademik dan asessmen 

Pengelolaan SPMI Standar : 

-Mahasiswa dan Lulusan 

-Sumberdaya Manusia 

-Kurikulum, Pembelajaran, 

Suasana Akademik 

Analisis kualitatif  

dan SWOT 

Strategi pengelolaan mutu akademik 

untuk mencapai keefektifan 

Kondisi Eksisting Akademik 

Departemen PSP 




