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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) merupakan salah satu

universitas yang berada di Kota Sukabumi. Visi UMMI adalah menjadi

universitas yang unggul dalam keilmuan dan keislaman pada tahun 2022. Untuk

mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis UMMI ke dalam

dua fase, yaitu tahun 2012-2017 dan 2017-2022. Pada fase pertama ditargetkan

50% program studi yang ada di UMMI terakreditasi B. Proses akreditasi program

studi dilakukan oleh BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) atau

LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri). Berdasar pada peraturan menteri riset dan

teknologi No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi, akreditasi

didefinisikan sebagai sistem penjaminan mutu eksternal. Akreditasi merupakan

bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Tujuan

diselenggarakannya akreditasi program studi adalah untuk menentukan kelayakan

Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain itu, untuk menjamin mutu Program

Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non

akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

Predikat akreditasi program studi yaitu A (Sangat Baik), B (Baik) dan C

(Cukup). Selang nilai setiap predikat dari nilai akreditasi tersebut adalah A (361-

400), B (301-360) dan C (200-300). Upaya UMMI meningkatkan nilai akreditasi

program studi dilakukan dengan berbagai cara yaitu diantaranya dengan

melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dan Simulasi Audit Mutu

Eksternal. Kegiatan AMI dilaksanakan secara rutin setiap tahun membentuk

sebuah siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus

berkesinambungan. Kegiatan AMI siklus I telah  dilaksanakan pada tahun 2014,

siklus II pada tahun 2015, siklus III pada tahun 2016 dan siklus IV pada tahun

2017. Pelaksanaan AMI dilaksanakan dan dikontrol secara langsung oleh

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
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Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Muhammadiyah Sukabumi

adalah unsur pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal serta penjaminan mutu

di lingkungan universitas yang memantau dan mengevaluasi  seluruh kegiatan

penyelenggaraan universitas yang dilakukan secara berkelanjutan. LPM

merencanakan, mengorganisasi, dan melaksanakan kegiatan monitoring dan

evaluasi. Selain itu, LPM juga merumuskan dan mengembangkan dokumen untuk

memastikan penjaminan mutu manajemen dan penjaminan mutu akademik di

lingkungan UMMI. LPM dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi di tingkat

fakultas didukung oleh gugus mutu, dan unit penjaminan mutu ditingkat

penjaminan studi. Bidang kerja LPM terdiri dari divisi hibah, divisi akreditasi dan

pengembangan mutu, serta divisi audit internal, monitoring dan evaluasi. LPM

menyampaikan temuan serta memberikan rekomendasi atas temuan tersebut

kepada rektor untuk di tindak lanjut pada rapat tinjauan manajemen.

Berdasarkan siklus AMI sebelumnya, LPM menyimpulkan kegiatan

berdasar pada AMI saja belum dapat memicu program studi dalam

mempersiapkan akreditasi program studi, sehingga pada tahun 2017 dilakukan

simulasi audit mutu eksternal yang dimasukkan ke dalam kegiatan AMI dengan

menggunakan instrumen borang akreditasi program studi.

Pada tahun 2017 dilaksanakan kegiatan simulasi audit mutu eksternal

pertama di UMMI. LPM mewajibkan setiap program studi untuk mengisi borang

akreditasi program studi sesuai dengan instrumen dari BAN PT. Pada tahun

tersebut terkumpul 19 borang akreditasi dari 19 program studi. Kegiatan audit

mutu eksternal dilaksanakan pada bulan Maret 2017. Setiap program studi

diberikan waktu untuk mengisi borang akreditasi selama satu bulan dan

dikumpulkan ke LPM sebanyak dua rangkap. LPM melakukan seleksi reviewer

yang akan menjadi reviewer borang program studi dan asesor saat visitasi

simulasi audit mutu eksternal. Proses yang dilaksanakan pada simulasi audit mutu

eksternal mengikuti alur akreditasi program studi dari BAN PT.

Prosedur akreditasi program studi dimulai dengan pemberitahuan BAN PT

kepada perguruan tinggi. Melalui situs web, BAN PT memberikan pengumuman

yang berisi tentang prosedur pelaksanaan akreditasi. Dari situs BAN PT tersebut,
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Perguruan tinggi dapat mengunduh instrumen akreditasi. Setelah itu, perguruan

tinggi menyusun borang akreditasi dan evaluasi diri sesuai dengan pedoman.

Setelah penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri, perguruan  tinggi

mengirimkan borang dan evaluasi diri tersebut beserta lampiran yang

dipersyaratkan kepada BAN PT. Kelengkapan kedua dokumen tersebut akan

diverifikasi oleh BAN PT. BAN PT menetapkan tim asesor melalui seleksi dan

pelatihan. Setiap asesor akan melakukan proses asesmen kecukupan selama 2-3

hari yang disediakan oleh BAN PT. Secara mandiri, borang dan evaluasi diri akan

dinilai oleh setiap asesor. Tim asesor bertemu dan mendiskusikan secara

mendalam hasil penilaian mandiri untuk persiapan asesmen lapangan pada tahap

akhir kegiatan asesmen kecukupan. Hasil asesmen kecukupan akan diverifikasi

oleh BAN PT, dan bagi program studi yang layak, dilanjutkan ke tahap asesmen

lapangan. Tim  asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi perguruan tinggi.

Setelah proses asesmen lapangan selesai, tim asesor melaporkan hasil asesmen

lapangan kepada BAN PT. Selanjutnya, BAN PT memvalidasi laporan tim asesor,

menetapkan hasil akreditasi dan juga mengumumkan hasil akreditasi dan

menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pada tahun 2017 muncul peraturan tentang sistem akreditasi program studi

secara online. Hal ini mengubah proses pengiriman data akreditasi menjadi

melalui sistem berbasis web secara langsung, yaitu melalui Sistem Akreditasi

Perguruan Tinggi Online (SAPTO). Untuk membiasakan program studi di UMMI

dalam melakukan akreditasi program studi tersebut, maka diperlukan simulasi

audit eksternal secara online juga. Hal ini dilakukan sebagai pembelajaran untuk

program studi dalam melaksanakan sistem akreditasi secara online dan juga untuk

mempermudah dalam pelaksanaan simulasi audit mutu eksternal, seperti

penyerahan dokumen oleh teraudit, pemeriksaan dokumen, pendistribusian

dokumen kepada asesor, serta untuk mempermudah dalam pengaksesan kembali

dokumen yang digunakan dalam simulasi audit mutu eksternal apabila diperlukan

untuk keperluan simulasi audit mutu eksternal siklus berikutnya maupun

keperluan akreditasi karena dokumen-dokumen tersebut tersimpan di dalam

sistem berbasis web.
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Dalam pelaksanaannya, simulasi audit mutu eksternal di lingkungan

Universitas Muhammadiyah Sukabumi masih dilakukan secara konvensional,

seperti penyerahan berkas, proses Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan,

dan juga pengolahan data hasil asesmen oleh LPM, sedangkan proses akreditasi

sudah menggunakan sistem online, sehingga hal ini menyebabkan ketidaksesuaian

antara simulasi dengan keadaan akreditasi yang diterapkan oleh BAN PT. Selain

itu, hal ini menyebabkan pelaksanaan audit menjadi tidak efektif dan efisien,

memakan waktu dan biaya yang cukup besar , mulai dari persiapan audit sampai

pada pelaporan dan akomodasi asesor internal, dan juga kurangnya akuntabilitas

dan akurasi asesmen. Dokumen kelengkapan audit yang disiapkan oleh auditee

masih terdokumentasi dalam bentuk kertas, sehingga menyebabkan besarnya

biaya yang dikeluarkan dan lamanya waktu yang diperlukan untuk pencetakan

dokumen tersebut yang dapat memakan waktu beberapa hari. Selain itu, hal ini

menyebabkan besarnya kapasitas tempat penyimpanan yang diperlukan untuk

menyimpan dokumen dan lamanya proses pendistribusian dokumen kepada

asesor, sehingga berdampak pada efisiensi waktu pelaksanaan audit. Kendala lain

yang dihadapi setelah pelaksanaan audit yaitu lamanya hasil audit untuk teraudit

diterbitkan mencapai beberapa bulan, sehingga berdampak pada lamanya waktu

untuk memulai tindakan koreksi yang sesuai dengan hasil audit.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa

penelitian yang berkaitan dengan audit mutu internal yaitu dari Apriansyah Putra

tahun 2014, Noviyanti pada tahun 2013,  Viasti Rindegan tahun 2015, Adelin dan

Hendra Effendi tahun 2017 dan Chuk to tahun 2010. Pada dasarnya penelitian

tersebut dilakukan untuk mengubah proses audit dari proses manual ke

komputerisasi yang ditujukan untuk memudahkan dalam proses dan

meminimalkan tempat penyimpanan dokumen. Namun, sampai saat ini belum

ditemukan publikasi  penelitian tentang simulasi audit mutu eksternal secara

online, hal ini mungkin dikarenakan sistem ini merupakan aturan baru yang baru

diimplementasikan pada pertengahan tahun 2017.

Alasan-alasan dan permasalahan yang dihadapi tersebut mendasari penulis

untuk mengusulkan suatu pengembangan sistem yang dapat memudahkan pihak
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LPM, asesor maupun teraudit dalam pelaksanaan simulasi audit mutu eksternal di

lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan judul “Simulasi Audit

Mutu Eksternal Berbasis Web (Studi Kasus Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Muhammadiyah Sukabumi)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat uraikan beberapa

permasalahan, diantaranya:

1. Pelaksanaan simulasi yang tidak sesuai dengan peraturan baru yang

ditetapkan oleh BAN PT, yaitu pelaksanaan simulasi secara

konvensional sedangkan proses akreditasi sudah menerapkan sistem

online.

2. Pelaksanaan simulasi audit mutu eksternal tidak efektif dan efisien dari

segi waktu dan biaya.

3. Waktu penerbitan hasil audit untuk teraudit memakan waktu yang lama,

sehingga berdampak pada lamanya waktu bagi auditee untuk memulai

tindakan koreksi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan

dari  penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sebuah sistem yang dapat mendukung pelaksanaan

simulasi audit mutu eksternal yang menerapkan sistem online.

2. Mengembangkan sebuah sistem yang dapat meningkatkan efektivitas

dan efisiensi pelaksanaan audit dari segi waktu maupun biaya.

3. Mengembangkan sebuah sistem yang dapat memudahkan dalam

penerbitan hasil audit tersebut.
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1.4 Batasan Masalah Penelitian

Beberapa batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengguna sistem terdiri dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

simulasi audit mutu eksternal, yaitu LPM, asesor internal dan auditee.

2. Ruang lingkup sistem akan mencakup pendaftaran dan pengiriman

berkas, penugasan asesor, pendistribusian dokumen yang sesuai dengan

penugasan asesor, fasilitas untuk mendukung proses asesmen

kecukupan dan asesmen lapangan, dan juga fasilitas untuk interaksi

LPM, asesor internal dan auditee.

3. Sistem yang akan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman

PHP, framework CodeIgniter dan basis data yang digunakan adalah

MySQL.

4. Informasi yang dihasilkan oleh sistem terdiri dari skor total hasil audit

dan nilai per standar hasil audit untuk masing-masing auditee.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas, dapat diambil beberapa manfaat, antara lain:

1. Dengan adanya sistem ini, pelaksanaan simulasi audit mutu eksternal

menerapkan sistem online, sehingga dapat mensimulasikan proses audit

mutu eksternal yang sesuai dengan peraturan yang diterapkan BAN PT.

2. Dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit dari

segi waktu dan biaya.

3. Dapat memudahkan pihak yang terlibat dalam melaksanaan simulasi

audit mutu eksternal, sehingga dapat mempercepat penerbitan hasil

audit.

1.6 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari uraian latar belakang, identifikasi

masalah, tujuan masalah, batasan masalah penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II STUDI PUSTAKA, terdiri dari kajian keislaman yang

berkaitan dengan penelitian, konsep teori yang meliputi konsep umum,

konsep keinformatikaan dan kajian penelitian terdahulu.
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3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN, terdiri dari metode penelitian,

tahapan penelitian, tempat dan waktu penelitian.

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN, berisikan uraian tentang

analisis sistem dan perancangan sistem berdasarkan permasalahan yang

ditemukan.

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN, berisikan tentang

implementasi sistem dari hasil perancangan dan pengujian sistem.

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, yang berisi tentang uraian

hasil yang dicapai sesuai permasalahan yang dibahas dalam bab IV dan

produk yang sudah dibuat, dan juga berisi masukan-masukan yang

membangun untuk pengembangan keilmuan.




