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BAB I. 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Universitas Tidar sebagai PTNB memiliki peran dan tanggung jawab dalam 

menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain 

hal tersebut Universitas Tidar juga mempunyai tugas untuk menciptakan SDM yang 

mempunyai kompetensi berkualitas dan mempunyai sikap nasionalis dan berkarakter. 

Berkaitan dengan hal tersebut, audit mutu internal merupakan suatu keharusan untuk 

dilaksanakan guna meningkatkan mutu secara terencana dan berkelanjutan agar 

pengakuan masyarakat terhadap pendidikan di Universitas Tidar yang direalisasikan 

dalam akreditasi perguruan tinggi maupun program studi dapat meningkat. 

Manajemen mutu merupakan sebuah budaya organisasi yang menekankan 

kepada upaya meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui setiap aspek dalam 

kegiatan organisasi. Manajemen mutu membutuhkan pemahaman mengenai sifat mutu 

dan sifat sistem mutu serta komitmen manajemen untuk bekerja dalam berbagai cara. 

Salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari Sistem Manajemen Mutu adalah 

audit yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi dan 

mutu pendidikan. Audit mutu pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan 

pendidikan, dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. 

Substansi hakikat audit mutu pendidikan yang dimaksud merunjuk pada segenap upaya 

bantuan penjaminan pendidikan mahasiswa yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan 

dan pembinaan aspek pembelajaran, SDM, Penelitian dan Pengabdian kepada 

masyarakat. 

Audit merupakan kegiatan untuk memverifikasi atau pencocokan laporan 

pelaksanaan dengan standart yang sudah di tetapkan. Berdasarkan konsep tersebut, 

secara khusus AMI berfungsi untuk memeriksa kesesuaian atau ketaksesuaian 

pelaksanaan dan standar yang telah di tetapkan di antaranya yaitu untuk memeriksa 

proses dan hasil pencapaian mutu. Dengan demikian dapat diketahui keefektifan 

pencapaian dari standar yang telah di tetapkan. Peyelenggaraan Audit Mutu Internal 
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yang bersifat periodik memberi gambaran secara gradual perkembangan dan perubahan 

antar tahap. Kesinambungan Audit Mutu Internal membantu para pimpinan Universitas 

Tidar merancang capaian kinerja secara sistematis dan komprehensif. Hasil AMI 

sebagai bahan tinjauan manajemen dapat dipakai untuk membuat keputusan mutu 

sehingga Audit mutu internal merupakan salah satu dasar pengembangan institusi 

 

B. Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya audit mutu internal adalah : 

1. memastikan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma PT sesuai prosedur dan hasilnya 

telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan 

institusi, 

2. menyusun rencana, melaksanakan, mengevaluasi dan meningkatan mutu pada 

masa yang akan datang,  

3. memberikan referensi bagi pengambil keputusan dalam merencanakan dan 

menetapkan skala prioritas lembaga pada jangka pendek, menengah, dan 

panjang; 

4.  meningkatkan kinerja lembaga, unit, dan perangkat Universitas Tidar dalam 

atmosfir kompetisi yang sehat dan profesional. 

 

 

. 
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BAB II 

KOMPONEN AUDIT MUTU INTERNAL 

 

Instrumen yang dipakai pada audit mutu internal adalah borang LKPS 

Akreditasi Program Studi 4.0 yang diterbitkan oleh BANPT. Borang tersebut 

dipergunakan dalam audit mutu internal Universitas Tidar karena semua item pada 

instrumen merujuk pada SN Dikti yang dipergunakan juga oleh Universitas Tidar 

sebagai dasar penyusunan SN Dikti di Universitas Tidar. Dengan demikian indikator 

atau komponen instrumen yang dipergunakan dalam AMI sesuai dengan standar yang 

belaku di Universitas Tidar. 

 Dalam penilaian auditor hanya mempergunakan indikator penilaian yang 

bersifat kuantitatif. Hal ini dilakukan supaya audit dan penilaian yang bersifat obyektif 

karena penialaian dilakukan berdasarkan skala angka yang tersedia. Selain hal tersebut, 

audit mutu internal yang dilaksanakan dengan mempergunakan instrumen borang dari 

BANPT berfungsi juga untuk mempersiapkan SPME atau akreditasi oleh BANPT. 

Instrumen tersebut dipergunakan seiring dengan persiapan beberapa program studi 

yang sedang mempersiapkan akreditasi oleh BANPT. Kegiatan ini diharapkan dapat 

mendukung akreditasi dan meningkatkan peringkat semua program studi. 

Komponen yang dipakai dalam audit mutu internal periode 2020 hanya 

mempergunakan data dengan penilaian kuantitaf saja yang terdiri dari sembilan kriteria 

yaitu: visi, misi, tujuan dan strategi, tata pamomg, tata kelola dan Kerjasama, 

mahasiswa, sumber daya manuasia,  Keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan luaran dan capaian tri dharma. 

Instrumen yang dipergunakan dalam audit mutu internal adalah borang yang 

dikembangkan oleh BAN PT berdasarkan 9 kriteria. Penjaminan mutu pendidikan 

Universitas Tidar mengakses borang tersebut dan selanjutnya mengirimkam ke semua 

program studi. Borang tersebut sudah tersedia dalam program excel dan diisi oleh tim 

yang ada pada program studi.  

Auditor mutu internal bertugas untuk memverifikasi data yang telah ada dalam 

program excel dan mencocokan dengan semua dokumen pendukung sebagai bukti. 
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Adapun deskriptor penilaian yang dipakai adalah matriks penilaian laporan kinerja 

program studi yang diterbitkan oleh BSN PT tahun 2019. Dari matriks tersebut, elemen 

penialaian dan audit terdiri dari 14 poin.  

1. Kerjasama 

2. Daya tarik program studi 

3. Sumber daya manusia 

4.  Keuangan dan Sarana Prasarana 

5. Pembelajaran 

6. Intergrasi peneitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran 

7. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik 

8. Penelitian Dosen dan Mahasiswa 

9. Pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa 

10. IPK lulusan 

11. Prestasi akademik mahasiswa 

12. Prestasi non akademik mahasiswa 

13. Lulusan 

14. Luaran darma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dari 14 komponen penialain tersebut, semuanya dijabarkan dalam Laporan 

Kinerja Program Studi (LKPS) dalam bentuk program excel. Komponen tersebut juga 

disertai dengan matriks penilaian. 
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BAB III 

METODE AUDIT MUTU INTERNAL 

 

Audit mutu internal tahun 2020 Universitas Tidar dilaksanakan pada pada 

tanggal 26-28 November 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di semua program studi yang 

ada di Universitas Tidar dengan cara menugaskan tiga auditor mutu internal yang telah 

bersertifikasi AMI dan ditugasi untuk melaksanakan visitasi ke setiap program studi 

yang secara keseluruhan berjumlah 20.  

Pada masa pandemi NCovid 19 saat ini Audit Mutu Internal Universitas Tidar 

tahun 2020 dengan 2 cara yaitu luring atau offline dan daring atau online. Pada hari 

pertama seperti yang dijadwalkan visitasi dilaksankan secara luring. Berdasarkan hasil 

rapid test dosen di lingkungan Universitas Tidar, ada yang menunjukkan reaktif dan 

dengan pertimbangan kesehatan maka di ambil kebijaksanaan untuk melaksanakan 

AMI secara daring atau online karena visitasi ini membutuhakan mobilitas tinggi ke 

semua program studi. Sedangkan seluruh rangkaian kegiatan AMI dilaksanakan 

melalui lima tahap.  

1. Persiapan  

Rangkaian kegiatan yang pertama dilakukan adalah persiapan pelaksanaan 

AMI tahun 2020. Pada tahap ini dilakukan koordinasi merencanakan seluruh rangkaian 

kegiatan AMI. Kegiatan pada tahap ini meliputi penentuan alokasi waktu AMI, Sasaran 

dan ruang lingkup AMI, Instrumen AMI, penentuan Auditor, dan Etika AMI. 

Perencanaan tersebut ditetapkan sampai dengan final oleh tim Ad Hoc Penjaminan 

Mutu Pendidikan. Setelah semua hal tersebut disepakati, maka koordinator penjaminan 

mutu menyampaikan surat pemberitahuan secara resmi mengenai AMI Program Studi 

ke semua Dekan dan secara informal pemberitahuan juga disampaikan melalui 

Whatsapp kepada Wakil Dekan bidang Akademik. 

2. Sosialisasi  

Kegiatan sosialisasi AMI Universitas Tidar tahu 2020 dilaksanakan untuk 

melakukan pemahaman bersama antara Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan, tim 

Ad Hoc PMP dan auditor. Materi-matei yang dibahas dalam forum sosialisasi ini 
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adalah: Instrumen AMI, Etika AMI yang meliputi etika auditor dan pelaksana, Sasaran 

atau ruang lingkup AMI, Penjadwalan visitasi, komposisi auditor, Tahap dan jadwal 

AMI serta Panduan AMI. Tim Auditor yang terlibat pada AMI ini sebagian besar 

adalah tim gugus penjaminan mutu fakultas dan Program Studi. Hal ini dimaksudkan 

agar mereka dapat menyampaikan / mensosialisasikan mengenai AMI yang akan 

dilaksanakan ke fakultas. 

3. Visitasi 

Visitasi adalah kunjungan audit dari auditor AMI kepada auditee yaitu 

koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Tidar. Pada setiap Program studi, 

ada 3 auditor yang melakukan visitasi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data audit 

dari standar mutu pada masing-masing program studi secara obyektif. Setelah visitasi 

selesai, semua auditor, auditee, dan salah satu pimpinan fakultas menanda tangani 

berita acara dengan dilampiri hasil temuan pada AMI tersebut. Data audit ini kemudian 

dijadikan sebagai basis bagi auditor untuk melakukan analisis terhadap pencapaian 

standart mutu yang diberlakukan. 

4. Penyusunan Laporan  

Auditor diberi waktu 1 (satu) minggu untuk merekap skor perolehan dan 

memberi waktu pada program studi apabila akan memperbaiki laporan pelaksanaan 

kegiatan atau output atas audit yang dilakukan. Selanjutnya hasil tersebut 

dikoordinasikan kepada auditor tim penyusun laporan yang anggotanya adalah 

perwakilan auditor yang melaksankan visitasi. Selanjutnya seluruh hasil audit Mutu 

Internal disampaikan kepada pimpinan Universitas pada rapat tinjauan manajemen atau 

RTM. 

5. Rapat Tinjauan Manajemen 

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang 

diselenggarakan untuk menyampaikan hasil AMI. RTM dihadiri oleh manajemen 

Universitas Tidar secara periodik 1 tahun sekali untuk meninjau kinerja sistem 

manajemen mutu, guna memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas 

sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan berdasarkan hasil audit mutu internal.  
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BAB IV 

HASIL, PEMBAHASAN, DAN REKOMENDASI AUDIT MUTU INTERNAL 

A. Jurusan Akuntansi  

1. Program Studi S1 Akuntansi 

a. Hasil dan Pembahasan AMI 

1) Kerja sama  

Berdasarkan visitasi jumlah kerja sama pendidikan yang  relevan dengan 

program studi ada 47,  jumlah kerja sama dalam bidang penelitian sebanyak 8, dan 

kerjasama pengabdian kepada masyarakat ada 4. Berdasar data tersebut skor pada 

komponen kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

adalah 4. Komponen kerjasama internasional ialah nol atau tidak ada, nasional 

sebanyak 7, dan lokal atau wilayah ialah 52, sehingga nilainya ialah 3. Berdasarkan 

nilai tersebut pada matriks penilaian menunjukkan skor dan rata- rata 3,67 . 

2) Daya Tarik Program Studi 

Berdasarkan data yang tersedia pada program excel dan diisi oleh 

Koordinator Program Studi Akuntansi,  jumlah calon mahasiswa terdaftar ialah 

934 dan jumlah mahasiswa yang diterima ialah 151, dengan mahasiswa asing ialah 

nol atau tidak ada. Skor yang didapatkan pda daya tarik program studi ialah 4,67 

dan rata- rata 2,33. 

3) Sumber Daya Manusia 

Jumlah sumber daya dosen tetap yang ada di Program Studi Akuntansi 

sebanyak 10 dosen dengan latar belakang pendidikan master (S2) dan doktor (S3) 

dengan jumlah 1 orang. Jabatan fungsional akademik terdiri dari 1 lektor dan 

selebihnya ialah asisten ahli dan tenaga pengajar. Berdasarkan hasil tersebut, 

program studi akuntansi pada kualifikasi akademik dosen mendapatkan skor 2,4 

dan pada jabatan akademik mendapatkan skor 2,3. Jadi dengan adanya mahasiswa 

sejumlah 469 skor untuk SDM pada Program Studi Akuntansi ialah 0. 

Berkaitan dengan tugas dosen dalam membimbing skripsi, rata-rata setiap 

dosen di Program Studi Akuntansi membimbing 8,5 mahasiswa untuk menyusun 

skripsi sehingga skor yang didapatkan adalah 2,75. Ekuivalensi  Waktu Mengajar 



8 

 

Penuh dosen tetap sebanyak 18,86 jam sehingga skor yang didapat nol 0 karena 

jumlah jam terlalu tinggi. EWMP yang paling baik dengan skor 4 apabila rata-rata 

EWMP dosen antara 12 s.d 16 jam. Untuk dosen tidak tetap ada sebanyak 3 orang 

maka skornya 4 karena prosentase jumlah PDTT kurang dari 10%.  

Pada komponen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja 

DTPS, ada sebanyak 4 orang yang mendapatkan recognisi kepakaran, maka skor 

yang didapatkan 3,6. Untuk kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang 

program studi tahun tahun 2020 untuk tingkat internasional  tidak ada, untuk 

penelitian yang dibiayai dalam negeri atau nasional ialah 7, penelitian yang 

dibiayai perguruan tinggi atau Untidar ada sebanyak 5 judul. Hal ini menghasilkan 

skor 0,3 karena tidak ada peneitian yang berlevel maupun dibiayai oleh tingkat 

internasional maupun nasional. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap program studi  yang 

relevan dengan bidang program studi pada tahun 2020 sebanyak 7 kegiatan. 

Kegiatan PkM pada tingkat maupun atas biaya internasional dan nasional tidak 

ada, sedangkan yang dibiayai oleh perguruan tinggi atau Untidar berjumlah 7. Skor 

pada PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi pada tahun 2020 ialah 

2. 

Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi 

yang dihasilkan DTPS ialah untuk jurnal nasional tidak terakreditasi adalah 5, 

jurnal nasional terakreditasi adalah 15, jurnal internasional adalah 0, jurnal 

internasional bereputasi adalah 1. Skor untuk publikasi pada Program Studi 

Akuntansi ialah 0,5.  Pada artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun 

terakhir ada sebanyak 8 maka didapatkan skor 4. Pada luaran penelitian dan PkM 

yang dihasilkan DTPS dalam tahun 2020 tidak ada, dan mendapatkan skor 2. Skor 

keseluruhan untuk SDM ialah 27,4 dan rata- ratanya ialah 2,28. 

4) Keuanganan dan Sarana  Prasarana 

Rata-rata dana penelitian sebanyak 4,2 juta menghasilkan skor 4 dan dana 

pengabdian kepada masyaraka 4,5 juta menghasilkan  skor 4. Sedangkan untuk 

biaya operasional pendidikan sebanyak 15,9 juta menghasilkan skor 4. Jadi jumlah 
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skor yang didapat pada keuangan dan sarana prasarana ialah 12 dan rata-ratanya 

adalah 4. 

5) Pembelajaran 

Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, atau praktik lapangan sebanyak 2142,18 jam. Total pembelajaran 

selama masa pendidikan sebanyak 3250,33 jam. Kedua hal tersebut menghasilkan 

skor 4. 

6) Penelitian Dosen dan Mahasiswa 

Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa 

program studi dalam tahun 2020  berjumlah 2 dan jumlah penelitian dosen tetap 

ada 12, maka skor yang didapat 3,33.  

7) Intergrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran 

Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS pada tahun 

2020 ialah sebanyak 7. Skor dan rata- rata dari integrasi tersebut adalah 4. 

8) Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik 

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan sebanyak 31,2% dengan 

skor 0,496.  Pengukuran kepuasan proses pembelajaran ini dilakukan dua kali per 

semester sehingga skornya tiga adalah 4. 

9) Pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa 

Pengabdian kepada Masyarakat DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan 

mahasiswa program studi pada tahun 2020 sebanyak 3 judul dan jumlah 

pengabdian DTPS ada 7, sehingga skor pada komponen ini adalah 4 

10)  IPK lulusan 

Rata-rata IPK lulusan pada tahun 2020 adalah 2, maka skor yang didapat adalah 2 

Berdasarkan data tersebut  rata-ratanya adalah 4. 

11)  Prestasi akademik mahasiswa 

Pada tingkat internasional tidak ada mahasiswa mendapatkan prestasi akademik, 

tingkat nasional ada 5 mahasiswa yang mendapatkan prestasi akademik, untuk 

lokal ada 1 mahasiswa, sehingga skor yang didapat 3.  

12) Prestasi non akademik mahasiswa 
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Mahasiswa prodi Akuntansi S1 memiliki 469 mahasiswa, dari 469 mahasiswa 

tidak ada mahasiswa yang memperoleh prestasi non akademik tingkat nasional dan 

internasional, tetapi ada 1 mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tingkat 

lokal atau tingkat Universitas Tidar. Berdasarkan data tersebut didapatkan skor 2. 

13)  Lulusan 

Untuk lulusan, pada Prodi Akuntansi belum bisa ditentukan, karena Prodi baru 

berjalan selama 3 tahun . 

14)  Luaran Dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Publikasi ilmiah dari 469  mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau 

bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi pada 

tahun 2020 dan terbit pada jurnal nasional tidak terakreditasi sebanyak 16 jurnal. 

Jurnal nasional terakreditasi sebanyak 11 jurnal, pada seminar nasional sebanyak 

1.  

Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara 

mandiri atau bersama DTPS tidak ada, maka skornya 2. Skor yang didapat untuk 

luaran Dharma Penelitian dan PkM ialah 2. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan dengan rekap per 

indikator sebagai berikut.  

Rekap nilai 
Nilai Capaian per 

Elemen 

Nilai Capaian Rata-rata 

per Elemen 

Kerja Sama 3,67 3,67 

Daya Tarik Prodi 4.67 2,34 

SDM 27,42 2,29 

Keuangan dan Sarpras 12,00 4,00 

Pembelajaran 4,00 4,00 

Integrasi Penel/PkM dlm 

Pembelajaran 

4,00 4,00 

Kepuasan Mahasiswa 2,83 2,83 
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Penelitian Dosen dan Mahasiswa 3,33 3,33 

PkM Dosen dan Mahasiswa 4,00 4,00 

IPK Lulusan 2,00 2,00 

Prestasi Akademik Mahasiswa 3,00 3,00 

Prestasi Non Akademik 

Mahasiswa 

2,00 2,00 

Lulusan 2,00 0,33 

Luaran Dharma Penelitian dan 

PkM  

2,00 1,00 

Rata-rata terbobot 76,93 2,77 

 

b. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil Audit Muu Internal Prodi Akuntansi, Fakutas Ekonomi, 

Universitas Tidar Tahun 2020 dapat direkomendasikan sebagai berikut:  

1. Kepuasan mahasiswa masih rendah, maka perlu adanya perubahan pada 

Prodi Akuntansi agar lebih meningkatkan layanan akademik mahasiswa. 

2. Prestasi mahasiswa masih sedikit, sebagai prodi baru perlu dipacu agar 

nantinya nilai- nilai pada kriteria mahasiswa dapat meningkat. 

 

2. Program Studi D3 Akuntansi 

a. Hasil dan Pembahasan AMI 

1) Kerjasama  

Berdasarkan visitasi jumlah kerjasama pendidikan yang  relevan dengan 

program studi ada 19,  jumlah kerjasama dalam bidang penelitian ada 4, dan 

kerjasama pengabdian kepada masyarakat ada 4. Berdasarkan data tersebut skor 

pada komponen kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat adalah 4. Sedangkan komponen kerjasama internasional, nasional, dan 

lokal menunjukkan angka nol (0) pada kerjasama internasional, sedangkan tingkat  

kerjasama nasional dan lokal ada 31, sehingga nilainya 3,66. Berdasarkan nilai 

tersebut pada matriks penilaian menunjukkan rata-rata 3,66. 
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2) Daya Tarik Program Studi 

Berdasarkan data yang tersedia pada program excel dan diisi oleh 

Koorprodi D3 Akuntansi, jumlah calon mahasiswa terdaftar 161 dan diterima 95 

orang. Dengan tidak adanya mahasiswa asing, skor yang didapatkan pada daya 

tarik program studi adalah 2,029. 

3) Sumber Daya Manusia 

Jumlah sumber daya dosen yang ada di Program Studi D3 Akuntansi 12 

orang dengan latar belakang pendidikan master (S2) dan belum ada dosen berlatar 

belakan pendidikan doktor (S3). Jabatan fungsional akademik dari 12 orang 

tersebut adalah 0 dosen lektor kepala, 4 orang lektor, dan selebihnya adalah asisten 

ahli dan tenaga pengajar. Berdasarkan data tersebut, skor yang berkaitan dengan 

pendidikan formal didapatkan skor minimal yaitu 2. Sedangkan untuk skor jabatan 

fungsional 3,0. Jadi dengan adanya  mahasiswa sejumlah 333skor untuk SDM pada 

Program Studi D3 Akuntansi 2,9.   

Berkaitan dengan tugas dosen dalam membimbing skripsi, rata-rata setiap 

dosen di program studi D3 Akuntansi membimbing 16 mahasiswa untuk 

menyusun skripsi sehingga skor yang didapatkan adalah 0. Ekuivalensi  Waktu 

Mengajar Penuh dosen tetap sebanyak 12,45 jam sehingga skor yang didapat 4 

karena jumlah ideal. EWMP yang paling baik dengan skor 4 apabila rata-rata 

EWMP dosen antara 12 s.d 16 jam. Untuk dosen tidak tetap ada sebanyak 3 orang 

maka skornya 4 karena prosentase jumlah PDTT kurang dari 10%.  

Pada komponen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja 

DTPS, ada sebanyak 0orang yang mendapatkan recognisi kepakaran, maka skor 

yang didapatkan 2. Untuk kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang 

program studi tahun 2020 untuk tingkat internasional dan nasional tidak ada, untuk 

penelitian yang mendapat pembiayaan dalam negeri sebanyak 3 judul, namun 

untuk penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi atau Untidar ada sebanyak 6 

judul. Hal ini menghasilkan skor 0,3 karena tidak ada penelitian yang dibiayai oleh 

tingkat internasional 
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap program studi  yang 

relevan dengan bidang program studi pada tahun 2020 sebanyak 6 kegiatan. Tidak 

ada sama sekali kegiatan PkM pada tingkat maupun atas biaya internasional dan 

nasional. Hal ini menghasilkan skor 2. 

Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi 

yang dihasilkan DTPS khususnya publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi 

sejumlah 7,  ada 8 judul di jurnal nasional terakreditasi, dan tidak ada judul jurnal 

yang dipublikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Berkaitan dengan 

publikasi yang disampaikan dalam seminar, dosen Fakultas D3 Akuntansi tidak 

ada yang mengikuti seminar lokal, namun ada 1 dosen mengikuti seminar nasional 

dan 1 dosen mengikuti seminar internasional. Tidak ada satupun dosen yang 

menulis di media masa baik lokal,  nasional maupun nasional. Berdasarkan data 

tersebut diatas skor untuk publikasi adalah 3,79. Untuk jumlah sitasi pada artikel 

karya ilmiah DTPS adalah 0, maka skornya 2. Luaran penelitian dan PkM yang 

dihasilkan DTPS tidak ada sama sekali maka skornya 2. Dengan demikian skor 

keseluruhan pada komponen SDM sebanyak 29,1 dengan rata-rata 2,42. 

4) Keuangan dan Sarana  Prasarana 

Rata-rata dana penelitian sebanyak 8,75 juta menghasilkan skor 3,5 dan dana 

pengabdian kepada masyarakat 8,75 juta menghasilkan  skor 7. Sedangkan untuk 

biaya operasional pendidikan sebanyak 357 juta menghasilkan skor 4. Jadi jumlah 

skor yang didapat 14,5 dan rata-ratanya adalah 4,83 

5) Pembelajaran 

Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, atau praktik lapangan sebanyak 3700 jam. Total pembelajaran selama 

masa pendidikan sebanyak 10030. Kedua hal tersebut menghasilkan skor 4. 

6) Penelitian Dosen dan Mahasiswa 

Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa 

program studi dalam tahun 2020  berjumlah 7 dan jumlah judul penelitian DTPS 

sejumlah 9, maka skor yang didapat 4.  

7) Intergrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran 



14 

 

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bersama mahasiswa 

tidak ada, Ddengan demikian skor yang dihasilkan adalah 2. 

8) Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik 

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran sebanyak 

91,25 % dengan skor 4. Pengukuran kepuasan proses pembelajaran ini dilakukan 

2 kali per semester sehingga skornya 4. 

9) Pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa 

Pengabdian kepada Masyarakat DTPS yang dalam pelaksanaannya 

melibatkan mahasiswa program studi pada tahun 2020 sebanyak 4 judul, 

sedangkan jumlah judul DTPS sejumlah 6 sehingga skor pada komponen ini 

adalah 4 

10) IPK lulusan 

Rata-rata IPK lulusan pada tahun 2020 adalah 2,99 maka skor yang 

didapat adalah 4. 

11) Prestasi akademik mahasiswa 

Ada 2 mahasiswa yang mendapatkan prestasi akademik tingkat 

wilayah/kota, dan dari 333 jumlah mahasiswa maka skor yang didapat adalah 2. 

12) Prestasi non akademik mahasiswa 

Dengan jumlah mahasiswa sebanyak 333 orang, tidak ada satupun dari 

mereka  yang mendapatkan prestasi non akademik, dengan demikian skor yang 

didapatkan 2. 

13) Lulusan 

Rata-rata masa studi lulusan mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi 3 

tahun. Berdasarkan matrik penilaian skor yang didapat adalah 4. Sedangkan 

jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu sebanyak 100 % dan skor yang didapat 

juga 4. Keberhasilan studi mahasiswa juga menunjukkan angka 100%, jadi 

skornya 4. 

Pada data LKPS tidak didapatkan  data waktu tunggu lulusan, tidak ada 

data kesesuaian bidang kerja, dan tidak ada data tempat kerja lulusan. Berdasarkan 

data yang ada pada nilai capaian pada saat audit mutu internal yang tertuang pada 
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penjelasan tersebut diatas total skor untuk lulusan yakni 16.00 dengan rata-rata 

2.7. 

14) Luaran Darma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Tidak ada luaran darma penelitian dan PkM sehingga skornya 2 dan rata-

rata 1. 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan dengan rekap per 

indikator sebagai berikut.  

Rekap nilai 
Nilai Capaian per 

Elemen 

Nilai Capaian Rata-rata 

per Elemen 

Kerja Sama 3.67 3.67 

Daya Tarik Prodi 2.03 1.01 

SDM 29.08 2.42 

Keuangan dan Sarpras 14.50 4.83 

Pembelajaran 4.00 4.00 

Integrasi Penel/PkM dlm 

Pembelajaran 

2.00 2.00 

Kepuasan Mahasiswa 4.00 4.00 

Penelitian Dosen dan Mahasiswa 4.00 4.00 

PkM Dosen dan Mahasiswa 4.00 4.00 

IPK Lulusan 3.58 3.58 

Prestasi Akademik Mahasiswa 2.00 2.00 

Prestasi Non Akademik 

Mahasiswa 

2.00 2.00 

Lulusan 16.00 2.67 

Luaran Dharma Penelitian dan 

PkM  

2.00 2.00 

Rata-rata terbobot 92.86 2.94 

 

b. Rekomendasi 
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Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal yang sudah dilakukan di Fakultas Ekonomi 

Prodi D3 Akuntansi, Universitas Tidar Tahun 2020 maka rekomendasi yang bisa 

diberikan adalah: 

a. Program Studi menjalin kerjasama internasional sesuai bidang ilmu 

Administrasi Negara dan dilaksanakan untuk mendukung tridarma perguruan 

tinggi 

b. Program studi menambah relasi atau link di berbagai tingkat Internasional 

c. Program studi ataupun dibantu oleh universitas perlu meningkatkan animo 

masyarakat untuk bisa tertarik dan mendaftar ke PS melalui promosi atau 

lainnya. 

d. Program studi melaksanakan kegiatan penelitian dan PkM DTPS yang relevan 

dengan bidang program studi dalam  tahun 2020 pada tingkat internasional 

untuk mendukung tridharma perguruan tinggi. 

e. Program studi aktif menghasilkan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan 

DTPS dalam tahun 2020 baik itu yang berbentuk HKI, TTG, ataupun Buku 

ber-ISBN. 

f. Program studi perlu mendorong mahasiswa untuk bisa lebih aktif 

berpartisipasi dalam pentas kompetisi atau kegiatan lain baik akademik 

ataupun non akademik yang mampu menghasilkan prestasi buat mahasiswa 

(sering melakukan kegiatan kemahasiswaan yang mengarah ke prestasi 

akademik mahasiswa) 

g. Program studi mendorong mahasiswa agar bisa meningkatkan publikasi 

ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau dengan DTPS dan 

judulnya relevan dengan bidang program studi dalam tahun 2020.  

h. Mahasiswa dilatih atau dibimbing untuk bisa menghasilkan luaran penelitian 

dan PkM baik secara mandiri atau dengan DTPS. 
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Jurusan Ekonomi Pembangunan 

1. Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan 

a. Hasil dan Pembahasan AMI 

1) Kerjasama  

Berdasarkan visitasi, kerjasama pendidikan yang relevan dengan program 

studi sejumlah 24, kerjasama dalam bidang penelitian sejumlah 20, dan kerjasama 

pengabdian kepada masyarakat sejumlah 14. Berdasarkan data tersebut skor pada 

komponen kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

adalah 4. Sedangkan komponen kerjasama internasional, nasional, dan lokal 

terdapat 9 kerjasama internasional, sedangkan tingkat kerjasama nasional 

berjumlah 49, dan lokal tidak ada, sehingga nilainya 4. Berdasarkan nilai tersebut 

pada matriks penilaian menunjukkan nilai rata-rata 4. 

2) Daya Tarik Program Studi 

Berdasarkan data yang tersedia pada program excel dan diisi oleh Ketua 

Jurusan Ekonomi Pembangunan, jumlah calon mahasiswa yang mendaftar 1.093 

orang dan jumlah yang diterima 194 orang. Program studi tidak memiliki 

mahasiswa asing. Nilai rata-rata pada kriteria daya tarik program studi adalah 

2,3367. 

3) Sumber Daya Manusia 

Jumlah sumber daya dosen tetap (DTPS) yang ada di Program Studi 

berjumlah 15 orang dengan latar belakang seluruhnya memiliki pendidikan 

Magister (S2) dan belum ada dosen berlatar belakang pendidikan Doktor (S3). 

Jabatan fungsional akademik dari 15 orang tersebut adalah 5 dosen berjabatan 

lektor, dan selebihnya adalah asisten ahli dan tenaga pengajar. Berdasarkan data 

tersebut, nilai yang diperoleh Program Studi pada kriteria kualifikasi akademik 

dosen yaitu 2, sedangkan untuk kriteria jabatan akademik Program Studi 

memperoleh nilai 3. Hingga semester gasal tahun akademik 2020/2021, Program 

Studi memiliki 589 mahasiswa aktif. Oleh karena itu, rasio jumlah mahasiswa 

Program Studi terhadap DTPS yaitu 39,267.   
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Berkaitan dengan tugas dosen dalam membimbing skripsi, rata-rata setiap 

dosen di Program Studi Ekonomi Pembangunan membimbing 11 mahasiswa untuk 

menyusun skripsi sehingga nilai yang didapatkan adalah 0. Ekuivalensi Waktu 

Mengajar Penuh dosen tetap sebanyak 12,5 jam sehingga nilai yang didapat 4. 

Program Studi memiliki 3 dosen tidak tetap maka mendapatkan nilai 4 karena 

persentase jumlah PDTT 16,67%.  

Pada komponen pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja 

DTPS, ada sebanyak 3 dosen yang mendapatkan rekognisi kepakaran, sehingga 

rasio rekognisi dosen terhadap jumlah DTPS yaitu 20% dan nilai yang didapatkan 

2,8. Pada tahun 2020, DTPS memiliki kegiatan penelitian yang relevan dengan 

bidang Program Studi sebagai berikut: kegiatan penelitian tingkat internasional 

tidak ada, tingkat nasional terdapat 5 penelitian, dan 9 kegiatan penelitian yang 

dibiayai oleh perguruan tinggi atau UNTIDAR. Hal ini menghasilkan nilai 0,4 

karena tidak ada penelitian yang berlevel maupun dibiayai oleh tingkat 

internasional. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat DTPS yang relevan dengan 

bidang Program Studi pada tahun 2020 sebanyak 8 kegiatan. Tidak ada kegiatan 

PkM pada tingkat maupun mendapat hibah secara internasional dan nasional. Hal 

ini menghasilkan nilai 2. 

Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi 

yang dihasilkan DTPS khususnya publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi 

sejumlah 10, jurnal nasional terakreditasi sejumlah 5, jurnal internasional sejumlah 

2, dan 2 judul di jurnal internasional yang bereputasi. Berkaitan denga publikasi 

yang disampaikan dalam seminar, DTPS telah mendiseminasikan 3 penelitian 

pada seminar lokal, 7 penelitian pada seminar nasional dan 5 penelitian pada 

seminar internasional. Tidak ada satupun dosen yang menulis di media massa baik 

lokal, nasional maupun internasional. Berdasarkan data tersebut diatas skor untuk 

publikasi adalah 4. Untuk jumlah sitasi pada artikel karya ilmiah DTPS sebanyak 

19, maka skornya 4. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS ada 1 

luaran yang mendapatkan pengakuan HKI dan 1 luaran yang diterbitkan dalam 



19 

 

bentuk buku ber-ISBN. Nilai yang diperoleh untuk luaran penelitian dan PkM 

yaitu 2,4. Dengan demikian skor keseluruhan pada komponen SDM seanyak 32,6 

dengan rata-rata 2,713. 

4) Keuangan dan Sarana Prasarana 

Biaya operasional pendidikan yang dimiliki oleh Program Studi sebesar 

Rp910,791 juta sehingga mendapatkan skor 4. Dana penelitian DTPS sebanyak 

Rp146 juta sehingga mendapatkan skor 4 dan dana pengabdian kepada masyarakat 

sebesar Rp110 juta sehingga mendapatkan skor 4. Jadi jumlah skor keuangan dan 

sarpras adalah 12 dan rata-ratanya adalah 4. 

5) Pembelajaran 

Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, atau praktik lapangan sebanyak 770,7 jam. Total pembelajaran selama 

masa pendidikan sebanyak 6.528 jam. Oleh karena itu, skor yang diperoleh 

Program Studi untuk pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, 

praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan yaitu 2,361. 

6) Integrasi peneitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran 

Pada tahun 2020, tidak terdapat integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam 

pembeljaran oleh DTPS. Dengan demikian skor yang diperoleh adalah 2. 

7) Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik 

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan sebesar 84,3 % sehingga 

diperoleh skor 4. Pengukuran kepuasan proses pembelajaran ini dilakukan satu kali 

per semester sehingga skornya 3. Secara keseluruhan, skor yang diperoleh 

Program Studi pada kriteria kepuasan mahasiswa yaitu sebesar 3.333. 

8) Relevansi penelitian 

Relevansi penelitian UPPS memperoleh skor 3. 

9) Penelitian Dosen dan Mahasiswa 

Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa Program 

Studi dalam tahun 2020 berjumlah 9 dan persentase penelitian DTPS yang 

melibatkan mahasiswa sebesar 64%, maka skor yang didapat 4.  

10) PkM dosen dan mahasiswa 
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PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa Program Studi 

pada tahun 2020 sebanyak 5 judul dan persenstasinya sebesar 63%, sehingga skor 

pada komponen ini adalah 4. 

11)  IPK lulusan 

Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir adalah 3,31, maka skor yang didapat 

adalah 4. 

12)  Prestasi akademik mahasiswa 

Prestasi mahasiswa di bidang akademik pada tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

tidak terdapat prestasi akademik mahasiswa baik di tingkat internasional dan 

nasional. Mahasiswa memiliki 1 prestasi akademik di tingkat wilayah/lokal. Oleh 

karena itu, nilai yang diperoleh Program Studi dari kriteria prestasi akademik 

mahasiswa yaitu 2.  

13) Prestasi non akademik mahasiswa 

Pada tahun 2020, mahasiswa Program Studi memiliki 4 prestasi bidang non 

akademik di tingkat nasional. Namun mahasiswa tidak memiliki prestasi di bidang 

non-akademik baik di tingkat internasional maupun wilayah/lokal. Oleh karena itu, 

pada kriteria prestasi mahasiswa di bidang non-akademik Program Studi 

memperoleh skor 2,34. 

14)  Lulusan 

Rata-rata masa studi lulusan mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan 

4,2 tahun. Berdasarkan matrik penilaian skor yang didapat adalah 4. Sedangkan 

persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu sebanyak 81 % sehingga skor yang 

didapat juga 4. Persentase keberhasilan studi mahasiswa sebesar 81% sehingga 

skor yang diperoleh sebesar 3,71. Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan 

pekerjaan pertama dalam 3 tahun yaitu 6 bulan sehingga diperoleh skor 4. 

Kesesuaian antara bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama 

dalam 3 tahun yaitu 94% sehingga diperoleh skor 4 juga. Berdasarkan data yang 

diperoleh, sebanyak 13 lulusan dari Program Studi bekerja di tempat kerja tingkat 

nasional atau memiliki usaha yang terdaftar dan 83 lulusan bekerja di tempat kerja 

tingkat wilayah/lokal atau memiliki usaha yang tidak terdaftar. Tidak ada lulusan 



21 

 

dari Program Studi yang bekerja di tempat kerja bertaraf internasional. Skor yang 

diperoleh berdasarkan tingkat dan ukuran kerja lulusan yaitu 2,677. 

Secara keseluruhan, pada kriteria lulusan, Program Studi memperoleh skor rata-

rata 3,7. 

15)  Luaran Dharma Penelitian dan PkM 

Publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama 

DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi pada tahun 2020 

yaitu: terbit pada jurnal nasional tidak terakreditasi sejumlah 60 publikasi, terbit 

pada jurnal nasional terakreditas sejumlah 4 publikasi, dan 2 publikasi mahasiswa 

yang terbit pada seminar internasional sehingga skor yang diperoleh 1. Pada tahun 

2020 tidak ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara 

mandiri atau bersama DTPS sehingga skor yang diperoleh 2. Jadi jumlah skor yang 

didapat untuk kriteria luaran yaitu 3 dan skor rata-rata 1,5. 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan dengan 

rekap per indikator sebagai berikut.  

Rekap nilai 
Nilai Capaian per 

Elemen 

Nilai Capaian Rata-rata 

per Elemen 

Kerja Sama 4,00 4,00 

Daya Tarik Prodi 4,67 2,34 

SDM 32,55 2,71 

Keuangan dan Sarpras 12,00 4,00 

Pembelajaran 2,36 2,36 

Integrasi Penelitian/PkM dalam 

Pembelajaran 

2.00 2.00 

Kepuasan Mahasiswa 3.33 3.33 

Penelitian Dosen dan Mahasiswa 4.00 4.00 

PkM Dosen dan Mahasiswa 4.00 4.00 

IPK Lulusan 4.00 4.00 

Prestasi Akademik Mahasiswa 2,00 2,00 
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Prestasi Non Akademik 

Mahasiswa 

2,34 2,34 

Lulusan 22,39 3,73 

Luaran Dharma Penelitian dan 

PkM  

3,00 1,50 

Rata-rata terbobot 102,65 3,02 

 

b. Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan mutu proses Pendidikan 

di Program Studi yaitu: 

a. SDM: mendorong dan memberikan peluang bagi peningkatan jabatan 

fungsional dosen. 

b. Pembelajaran: meningkatkan jumlah integrasi hasil penelitian dan PkM 

dalam proses pembelajaran, misalnya dengan cara menerapkan metode 

pembelajaran berbasis studi kasus. 

c. Prestasi Mahasiswa:  pada masa pandemi saat ini memang lebih sulit 

untuk melaksanakan/mengikuti kegiatan perlombaan mahasiswa. 

Namun hal tersebut juga membuka peluang baru yaitu perlombaan 

mahasiswa banyak yang dilakukan secara daring. Oleh karena itu, 

mahasiswa sebaiknya didorong untuk banyak mengikuti perlombaan 

yang diadakan secara daring karena biayanya lebih murah dan sangat 

mudah untuk dilaksanakan. 

d. Luaran Dharma Penelitian dan PkM Mahasiswa: pada setiap kegiatan 

akademik mahasiswa sebaiknya diberi target untuk menghasilkan 

luaran juga. Sebagai contoh: pada kegiatan KKN, mahasiswa 

diharapkan juga menghasilkan luaran. 

 

 

2. Program Studi S1 Manajemen 

a. Hasil dan Pembahasan 
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1) Kerjasama  

Berdasarkan pelaksanaan visitasi, secara umum kerjasama yang sudah dijalin 

oleh program studi sudah sangat bagus baik di bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat dengan skor pada komponen kerjasama yaitu 4. Jumlah 

kerjasama pendidikan yang relevan dengan program studi ada 13, jumlah kerjasama 

dalam bidang penelitian ada 2, dan kerjasama pengabdian kepada masyarakat ada 5.  

Level kerjasama yang dijalin oleh program studi mendapatkan skor 3. Secara 

umum, kerjasama yang dijalin berada pada level lokal (sejumlah 14) dan level nasional 

(sejumlah 6). Sementara itu, pada level kerjasama internasional, program studi belum 

melaksanakan. 

2) Daya Tarik Program Studi 

Berdasarkan data jumlah pendaftar, terjadi penurunan jumlah pendaftar 

ditahun sekarang. Pada tahun lalu, pendaftar sejumlah 1686 dan tahun ini sejumlah 

1485. Dari pendaftar tersebut, jumlah yang diterima pada tahun ini sejumlah 198. 

Seluruh mahasiswa merupakan mahasiswa dalam negeri (tidak terdapat mahasiswa 

asing). Berdasarkan data tersebut, pada aspek daya tarik, program studi mendapatkan 

skor 2,34.  

3) Sumber Daya Manusia 

Secara umum program studi mendapatkan skor untuk aspek sumber daya 

manusia sebesar 2,81. Jumlah dosen yang dimiliki oleh program studi sebanyak 14 

orang dengan kualifikasi Doktor 0 orang dan 14 orang magister. Jabatan fungsional 

lektor sebanyak 3 orang dan yang lain adalah asisten ahli dan tenaga pengajar. Pada 

bagian ini, skor untuk jenjang akademik dosen sebesar 2,0 dan jabatan akademik 

sebesar 2,6. Dengan jumlah dosen yang dimiliki tersebut, rasio antara dosen dan 

mahasiswa mendapat skor 2,1 dengan perbandingan 1: 21,4.  

Berkaitan dengan tugas dosen dalam membimbing skripsi, rata-rata setiap 

dosen di program studi membimbing 16 mahasiswa dengan perolehan skor 0. Akan 

tetapi, pada komponen ini, dosen tidak tetap yang mendapat tugas tambahan di 

Universitas Tidar dilibatkan dalam proses pembimbingan.  
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Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh dosen tetap mendapat skor 4. Sedangkan 

untuk dosen tidak tetap sebanyak 1 orang dengan skor 4. Pada komponen 

pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS, ada sebanyak 10 recognisi 

kepakaran, sehingga didapatkan skor 4. Untuk kegiatan penelitian DTPS yang relevan 

dengan bidang program studi tahun tahun 2020 untuk tingkat internasional tidak ada, 

sedangkan untuk penelitian yang dibiayai oleh DRPM (nasional) sejumlah 7 dan 

didanai perguruan tinggi ada sebanyak 9 judul. Hal ini menghasilkan skor 0,5. Kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dosen tetap program studi yang relevan dengan bidang 

program studi pada tahun 2020 sebanyak 8 kegiatan. Tidak ada sama sekali kegiatan 

PKM pada yang dibiayai oleh institusi tingkat nasional dan internasional. Hal ini 

menghasilkan skor 2. 

Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang 

dihasilkan DTPS khususnya publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi sejumlah 

14, jurnal nasional terakreditasi sejumlah 17, jurnal internasional sejumlah 1, jurnal 

internasional bereputasi sejumlah 1, publikasi pada seminar nasional sejumlah 3, 

seminar internasional sejumlah 3 dan jumlah artikel di media sebanyak 2. Secara 

umum, untuk publikasi ilmiah dosen mendapatkan skor 4. Sedangkan, jumla  artikel 

DTPS yang disitasi tahun 2020 sebanyak 15 dan mendapat skornya 4.  

Penelitian dan PKM DTPS menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi 

sebanyak 4 dengan status terdaftar dan mendapatkan skor 2,7. 

4) Keuangan dan Sarana Prasarana 

Secara umum, skor yang dicapai yaitu 4. Rata-rata dana penelitian sebanyak 

160 juta menghasilkan skor 4 dan dana pengabdian kepada masyarakat sebanyak 45 

juta menghasilkan  skor 4. Sedangkan untuk biaya operasional pendidikan sebanyak 

271,7 juta menghasilkan skor 4.  

5) Pembelajaran 

Secara umum, untuk aspek pembelajaran mendapat skor 4. Rasio antara jam 

praktikum dan teori sebesar 31%. 

 

6) Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran 
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Terdapat 12 topik penelitian dan Pkm yang dilakukan oleh dosen tetap yang 

terintegrasi dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan keseuaian antara bahan 

kajian mata kuliah dengan topik penelitian dan PkM yang dilakukan. Pada aspek ini 

mendapat skor 4. 

7) Kepuasan Mahasiswa 

Hasil perhitungan skor kepuasan mahasiswa mendapat nilai 3,63 dengan 

persentase kepuasan 70,46%. Hasil analisis skor kepuasaan dilakukan 1 kali dalam satu 

semester, sehingga mendapat skor 3. 

8) Relevansi Penelitian pada UPPS 

Penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap dilihat dari topik sesuai dengan 

roadmap fakultas. Akan tetapi, program studi tidak memiliki roadmap program studi. 

9) Penelitian Dosen dan Mahasiswa 

Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program 

studi dalam tahun 2020 berjumlah 16 dan mendapatkan skor 4. Pada aspek ini, 

mahasiswa belum memiliki surat tugas, meskipun nama mahasiswa ada dalam luaran 

penelitian. 

10) Pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa 

Pengabdian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa 

program studi dalam tahun 2020 berjumlah 8 dan mendapatkan skor 4. Pada aspek ini, 

mahasiswa belum memiliki surat tugas. 

11) Prestasi akademik mahasiswa 

Mahasiswa yang mampu berprestasi ditingkat nasional sejumlah 1 orang, dan 

skala lokal tidak ada. Sedangkan pada tingkat internasional tidak memiliki prestasi. 

Pada aspek ini, skor yang diperoleh yaitu 2,64. 

12) Prestasi non akademik mahasiswa 

Mahasiswa yang mampu berprestasi ditingkat local tidak ada. Sedangkan pada 

tingkat nasional dan internasional tidak memiliki prestasi. Pada aspek ini, skor yang 

diperoleh yaitu 2. 

13)  Luaran Darma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 
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Selama tahun 2020, terdapat 5 artikel yang diterbitkan pada jurnal nasional 

terakreditasi, prosiding seminar nasional yang dihasilkan oleh mahasiswa tidak ada, 

dan HKI yang dihasilkan oleh mahasiswa tidak ada. 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan dengan rekap 

per indikator sebagai berikut.  

Rekap nilai 
Nilai Capaian per 

Elemen 

Nilai Capaian Rata-rata 

per Elemen 

Kerja Sama 3.67 3.67 

Daya Tarik Prodi 4.67 2.34 

SDM 33.76 2.81 

Keuangan dan Sarpras 12.00 4.00 

Pembelajaran 4.00 4.00 

Integrasi Penel/PkM dlm 

Pembelajaran 

4.00 4.00 

Kepuasan Mahasiswa 3.21 3.21 

Penelitian Dosen dan Mahasiswa 4.00 4.00 

PkM Dosen dan Mahasiswa 4.00 4.00 

IPK Lulusan 2.00 2.00 

Prestasi Akademik Mahasiswa 2.65 2.65 

Prestasi Non Akademik 

Mahasiswa 

2.00 2.00 

Lulusan 2.00 0.33 

Luaran Dharma Penelitian dan 

PkM  

3.00 1.50 

Rata-rata terbobot 84.96 2.89 

 

 

 

b. Rekomendasi 
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Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan mutu proses Pendidikan 

di Program Studi yaitu: 

a. Program studi perlu menjalin kerjasama internasional untuk mendukung 

kegiatan tridharma perguruan tinggi baik di bidang pendidikan, penelitian, 

maupun pengabdian masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu program 

studi. 

b. Berdasarkan temuan tersebut, program studi harus lebih meningkatkan promosi 

program studi agar jumlah pendaftar pada program studi dapat meningkat, 

sehingga tingkat keketatan meningkat yang berdampak pada peningkatan 

kualitas input mahasiswa.  

c. Jalinan kerjasama internasional dengan institusi pendidikan (Universitas) di 

luar negeri perlu dilakukan dalam aspek pertukaran mahasiswa.  

d. Perlu pemetaan dan penahapan yang jelas terkait dengan studi lanjut dosen 

kejenjang Doktor, serta kenaikan jabatan fungsional dosen.  

e. Perlu penambahan dosen tetap. 

f. Diperlukan strategi dalam upaya untuk mendapatkan hibah penelitian dari 

institusi luar negeri. 

g. Cakupan kegiatan pengabdian perlu diperluas pada level nasional (bahkan jika 

memungkinkan bisa bekerjasama dengan instansi di luar negeri). 

h. Jumlah publikasi ilmiah dosen lebih difokuskan untuk ditingkatkan secara 

kuantitas pada kategori jurnal nasional terakreditasi dan internasional 

bereputasi. 

i. Luaran penelitian dan Pkm dosen ditingkatkan untuk kategori paten (bisa dalam 

bentuk paten sederhana) atau teknologi tepat guna. 

j. Diperlukan strategi dalam upaya untuk mendapatkan hibah penelitian dan 

pengabdian dari institusi dalam dan luar negeri. 

k. Perlu dilakukan survey mendalam terkait hal-hal yang dianggap kurang oleh 

mahasiswa untuk segera ditindaklanjuti. 

l. Supaya lebih maksimal survei kepuasan dilakukan 2 kali dalam satu semester 

yaitu UTS dan UAS. 
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m. Program studi perlu membuat roadmap penelitian yang sejalan dengan 

roadmap fakultas. 

n. Perlu dibuatkan surat tugas keterlibatan mahasiswa yang ditandatangani oleh 

ketua LPPM Universitas Tidar. 

o. Perlu dibuatkan surat tugas keterlibatan mahasiswa yang ditandatangani oleh 

ketua LPPM Universitas Tidar. 

p. Perlu dibuatkan surat tugas keterlibatan mahasiswa yang ditandatangani oleh 

ketua LPPM Universitas Tidar. 

q. Perlu strategi untuk melibatkan mahasiswa secara aktif agar mau berpartisipasi 

dalam perlombaan-perlombaan akademik ditingkat nasional bahkan jika 

memungkinkan ditingkat internasional. 

r. Perlu strategi untuk melibatkan mahasiswa secara aktif agar mau berpartisipasi 

dalam perlombaan-perlombaan non akademik ditingkat nasional bahkan jika 

memungkinkan ditingkat internasional. 

s. Publikasi ilmiah perlu untuk ditingkatkan secara kuantitas pada jurnal nasional 

terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, serta seminar internasional. 
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BAB V 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil Audit Muu Internal pada Prodi S1 Akuntansi, D3 Akuntansi, 

S1 Ekonomi Pembangunan dan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 

Tahun 2020 dapat disimpulkan secara umum beberapa indikator mutu program studi 

telah tercapai. Serta kegiatan tridharma (mahasiswa dan dosen), prestasi akademik dan 

non akademik perlu ditingkatkan ke level internasional. Hal ini juga akan mendukung 

daya tarik prodi tersebut. 

 


